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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

10.06.2011

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0939/2010, внесена от Fernando Sferratore, с италианско 
гражданство, относно твърдение за увреждане на околната среда вследствие 
на изтичане на изолационно масло от подводен кабел, инсталиран между 
континенталната част на Италия и остров Иския

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията осъжда нееднократното замърсяване на морската вода, по-
специално в зоната от Натура 2000 „Regno di Nettuna“ № IT8030010, вследствие на 
изтичане на изолационно масло от подводни кабели, прокарани между континенталната 
част на Италия и остров Иския. Той твърди, че изолацията на кабела изглежда се е 
пропукала и операторите му просто са влели още масло, за да не допуснат нежелано 
навлизане на вода. Според вносителя във водата са изтекли няколко тона изолационно 
масло, съдържащо потенциално вредни съставки. Той желае Парламентът да установи 
дали е спазен принципът на „дължимата грижа“, да провери как операторите на 
кабелите боравят с маслата, както и какво е състоянието на зоната от Натура 2000.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 18 ноември 2010 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 10 юни 2011 г.

На 18 август 2010 г. Комисията получи идентична жалба от вносителя. На 29 април 
2011 г. тя отговори на жалбата, посочвайки следното:

 Жалбата на вносителя до Комисията изрично се позовава на разследване, 
започнато от Комисията през 2008 г. и чийто предмет е същият като предмета на 



PE467.098v01-00 2/2 CM\870262BG.doc

BG

жалбата. Всъщност, въпросното разследване беше свързано с евентуалното 
замърсяване и увреждане на зоната от Натура 2000 SCI IT8030010 „Fondali marini 
di Ischia, Procida e Vivara“, възникнало вследствие на аварийно скъсване на 
подводни електрически кабели близо до Иския през 2007 г., причинило изтичане 
на полихлорирани бифенили (ПХБ) в морето;

 На 6 април 2011 г. Комисията приключи разследването, защото проучването, 
проведено през 2009 г. от ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca 
Ambientale, италианския институт за защита и изследване на околната среда) 
показва, че не са били установени значителни нива на замърсяване във 
въпросната зона и че не е имало биоакумулиране или биоконцентрация на 
замърсители в живите организми. Съответно, при липсата на доказателства за 
понижаване на екологичната стойност на въпросната територия от Натура 2000, 
възникнало в резултат на повреда на подводните кабели, на 6 април 2011 г. 
Комисията приключи разследването;

 В жалбата на вносителя до Комисията се споменават и други случаи на изтичане 
на замърсители в морето вследствие на скъсване на подводни електрически 
кабели близо до Иския, което, според твърденията, се е случило през 2009 и/или 
2010 г. Жалбата обаче не предоставя никакви доказателства за понижаване на 
екологичната стойност на въпросната територия от Натура 2000, възникнало в 
резултат на тези други случаи на изтичане на замърсители в морето;

 Следователно, в своя отговор на жалбата на вносителя, Комисията направи 
заключението, че ще приключи разглеждането й, освен ако той не предостави 
допълнителни данни, показващи евентуално понижаване на екологичната 
стойност на територията от Натура 2000, възникнало в резултат на 
предполагаемите други случаи на изтичане на замърсители в морето.

Заключение

В отсъствието на допълнителни данни, показващи евентуално понижаване на 
екологичната стойност на територията от Натура 2000, възникнало в резултат на случаи 
на изтичане на замърсители в морето. което, по думите на вносителя, се е случило през 
2009 и/или 2010 г., Комисията не вижда причина да продължава разследването на 
случая.


