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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα : Αναφορά 0939/2010 του Fernando Sferratore, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά 
με ισχυρισμούς π ε ρ ί  περιβαλλοντικής καταστροφής λόγω διαρροής 
μονωτικού ελαίου από υποθαλάσσιο ηλεκτρικό αγωγό μεταξύ της 
ηπειρωτικής Ιταλίας και της Ischia

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων καταγγέλλει τη συνεχιζόμενη θαλάσσια ρύπανση, και δη της τοποθεσίας
«Regno di Nettuna» (αριθ. IT8030010) του δικτύου Natura 2000, μέσω του μονωτικού ελαίου 
για υποθαλάσσιους ηλεκτρικούς αγωγούς μεταξύ της ηπειρωτικής Ιταλίας και της νήσου
Ischia. Διατείνεται ότι ο ηλεκτρικός αγωγός διερράγη επανειλημμένως και ότι οι φορείς 
εκμετάλλευσης του ηλεκτρικού αγωγού προέβησαν απλώς στην έκχυση μεγαλύτερης 
ποσότητας μονωτικού ελαίου για την πρόληψη της εισόδου ύδατος στον αγωγό καλωδίων. 
Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, διαχύθηκαν στη θάλασσα αρκετοί τόνοι μονωτικού 
ελαίου με δυνητικά επιβλαβή συστατικά. Ζητεί από το Κοινοβούλιο να ελέγξει εάν έχει 
τηρηθεί η αρχή της «δέουσας επιμέλειας», καθώς και την τροφοδοσία ελαίων από τους 
φορείς εκμετάλλευσης του ηλεκτρικού αγωγού και την κατάσταση της τοποθεσίας του 
δικτύου Natura 2000.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 18 Νοεμβρίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 10 Ιουνίου 2011.

Στις 18 Αυγούστου 2010 η Επιτροπή έλαβε μια πανομοιότυπη καταγγελία από τον 
αναφέροντα. Απάντησε στον αναφέροντα στις 29 Απριλίου 2011, επισημαίνοντας τα εξής:
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 Η καταγγελία του αναφέροντα προς την Επιτροπή κάνει ρητή αναφορά σε μια έρευνα 
που ξεκίνησε από την Επιτροπή το 2008 και είχε το ίδιο θέμα με την καταγγελία του 
αναφέροντα. Ειδικότερα, η εν λόγω έρευνα αφορούσε την πιθανή μόλυνση και ζημιά 
που υπέστη ο τόπος SCI IT8030010 «Fondali marini di Ischia, Procida e Vivara» 
ύστερα από την τυχαία ρήξη των υποθαλάσσιων ηλεκτροφόρων καλωδίων κοντά στην 
Ischia το 2007, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την έκχυση πολυχλωριωμένων 
διφαινυλίων στη θάλασσα· 

 Στις 6 Απριλίου 2011, η Επιτροπή περάτωσε την έρευνα επειδή μια έρευνα που είχε 
διενεργηθεί από το ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca 
Ambientale, Ανώτατο Ινστιτούτο για την Περιβαλλοντική Προστασία και Έρευνα) το 
2009 αποκάλυψε ότι στην εν λόγω περιοχή δεν είχαν ανιχνευθεί σημαντικά επίπεδα 
ρύπανσης και ότι δεν διαπιστώθηκε βιοσυσσώρευση και βιομεγέθυνση ρύπων σε 
ζωντανούς οργανισμούς. Ως εκ τούτου, επειδή δεν υπήρχαν αποδεικτικά στοιχεία για 
την υποβάθμιση της οικολογικής αξίας της τοποθεσίας Natura 2000 ύστερα από τη 
ρήξη των υποβρύχιων καλωδίων, στις 6 Απριλίου 2011 η Επιτροπή περάτωσε την 
έρευνά της.

 Η καταγγελία του αναφέροντα στην Επιτροπή κάνει επίσης λόγο και για άλλα 
περιστατικά έκχυσης ρύπων στη θάλασσα ως αποτέλεσμα της ρήξης των 
υποθαλάσσιων ηλεκτροφόρων καλωδίων κοντά στην Ischia, τα οποία φέρεται να 
σημειώθηκαν το 2009 και/ή 2010. Ωστόσο, η καταγγελία του αναφέροντα δεν παρέχει 
κανένα απολύτως αποδεικτικό στοιχείο για την πιθανή υποβάθμιση της οικολογικής 
αξίας της εν λόγω τοποθεσίας Natura 2000 ως αποτέλεσμα των άλλων περιστατικών 
έκχυσης ρύπων στη θάλασσα τα οποία φέρεται να σημειώθηκαν το 2009 και/ή το 
2010·

 Κατά συνέπεια, στην απάντησή της προς την καταγγελία του αναφέροντα η Επιτροπή 
συμπέρανε ότι, αν ο ίδιος δεν προσκομίσει και άλλα στοιχεία που να αποδεικνύουν 
πιθανή υποβάθμιση της οικολογικής αξίας της τοποθεσίας Natura 2000 ως συνέπεια 
των εικαζόμενων πρόσθετων περιστατικών έκχυσης ρύπων στη θάλασσα, η Επιτροπή 
θα περατώσει την υπόθεση της καταγγελίας.

Συμπέρασμα

Δεδομένου ότι δεν υπάρχουν πρόσθετα στοιχεία που να αποδεικνύουν πιθανή υποβάθμιση της 
οικολογικής αξίας της εν λόγω τοποθεσίας Natura 2000 ως συνέπεια των περιστατικών 
έκχυσης ρύπων στη θάλασσα τα οποία φέρεται να σημειώθηκαν το 2009 και/ή το 2010, η 
Επιτροπή δεν δικαιολογείται να διερευνήσει περαιτέρω την υπόθεση αυτή.


