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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0939/2010 af Fernando Sferratore, italiensk statsborger, om påståede 
miljøskader på grund af isoleringsolie, der lækker fra et undervandskabel mellem 
det italienske fastland og Ischia

1. Sammendrag

Andrageren klager over gentagne forekomster af havforurening, særlig af Natura 2000-
lokaliteten "Regno di Nettuna" nr. IT8030010, på grund af isoleringsolie, der lækker fra 
undervandskabler mellem det italienske fastland og øen Ischia. Han påstår, at kablet bristede, 
hvorefter kabeloperatørerne blot hældte mere olie i for at forhindre vandet i at komme ind i 
kabelkanalen. Ifølge andrageren flød adskillige tons isoleringsolie med potentielt skadelige 
indholdsstoffer ud i vandet. Han anmoder derfor Europa-Parlamentet om at kontrollere, 
hvorvidt princippet om "rettidig omhu" er blevet overholdt, samt kabeloperatørernes 
håndtering af olien og Natura 2000-lokalitetens tilstand.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 18. november 2010). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 10. juni 2011.

"Den 18. august 2010 modtog Kommissionen en identisk klage fra andrageren. Kommissionen 
svarede på klagen den 29. april 2011 og påpegede følgende:

 Andragerens klage til Kommissionen henviser direkte til en undersøgelse, der blev 
igangsat af Kommissionen i 2008 og havde samme emne som andragerens klage. Den 
nævnte undersøgelse vedrørte i realiteten den forurening af og skade på lokaliteten af 
fællesskabsbetydning IT8030010 "Fondali marini di Ischia, Procida e Vivara" som 
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følge af et utilsigtet brud på undersøiske elektriske kabler nær Ischia i 2007, hvilket 
resulterede i spredning i havet af polychlorbiphenyler (PCB). 

 Den 6. april 2011 afsluttede Kommissionen undersøgelsen, eftersom en undersøgelse 
udført i 2009 af det italienske institut for miljøbeskyttelse og -forskning ISPRA 
(Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) viste, at der ikke kunne 
konstateres nogen forureningsniveauer i det pågældende område, og at der ikke havde 
været nogen bioakkumulation eller biomagnifikation af forurenende stoffer i levende 
organismer. Da der derfor ikke var tegn på nogen forringelse af de økologiske værdier i 
den pågældende Natura 2000-lokalitet som følge af bruddet på undervandskablerne, 
afsluttede Kommissionen sin undersøgelse den 6. april 2011.

 I andragerens klage til Kommissionen refereres der også til yderligere tilfælde af 
spredning i havet af forurenende stoffer som følge af det brud på undersøiske elektriske 
kabler nær Ischia, som angiveligt fandt sted i 2009 og/eller 2010. Andragerens klage 
præsenterer imidlertid ingen beviser af nogen art på en mulig forringelse af de 
økologiske værdier i den pågældende Natura 2000-lokalitet som følge af de yderligere 
tilfælde af spredning i havet af forurenende stoffer, som angiveligt fandt sted i 2009 
og/eller 2010.

 Følgelig konkluderede Kommissionen i sit svar på andragerens klage, at medmindre 
han fremlægger yderligere forhold, som tyder på en mulig forringelse af de økologiske 
værdier i Natura 2000-lokaliteten som følge af de påståede yderligere tilfælde af 
spredning i havet af forurenende stoffer, vil Kommissionen afslutte klagesagen.

Afsluttende udtalelse

I mangel af yderligere punkter, som tyder på en mulig forringelse af de økologiske værdier i 
Natura 2000-lokaliteten som følge af de tilfælde af spredning i havet af forurenende stoffer, 
som angiveligt fandt sted i 2009 og/eller 20010, ser Kommissionen ikke nogen rimelighed i 
yderligere undersøgelser i denne sag."


