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Tárgy: Fernando Sferratore olasz állampolgár által benyújtott 0939/2010. számú 
petíció az olasz szárazföld és Ischia között húzódó tenger alatti vezeték 
szigetelőolajának szivárgásából fakadó állítólagos környezetkárosodásról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifogásolja a tengeri környezet, és mindenekelőtt az IT8030010 sz. 
„Regno di Nettuna” Natura 2000 terület ismételt szennyezését, amit az olasz szárazföld és 
Ischia szigete között húzódó tenger alatti vezetékek szigetelőolaja okoz. Azt állítja, hogy a 
szóban forgó vezeték többször is megrepedt, annak üzemeltetői pedig egyszerűen még több 
olaj felhasználásával próbálták megakadályozni azt, hogy víz kerüljön a vezetékaknába. A 
petíció benyújtója szerint ily módon esetlegesen ártalmas összetevőket is tartalmazó, több 
tonnányi szigetelőolajat juttattak a vízbe. Annak ellenőrzésére kéri az Európai Parlamentet, 
hogy a „kellő körültekintés” elvével összhangban jártak-e el, továbbá hogy a 
kábelüzemeltetők megfelelően alkalmazták-e a szigetelőolajat. A petíció benyújtója ezenkívül 
a Natura 2000 terület állapotának kivizsgálására is kéri az Európai Parlamentet.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. november 18. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. június 10.

2010. augusztus 18-án a Bizottsághoz egy azonos tartalmú panasz érkezett a petíció 
benyújtójától. A Bizottság 2011. április 29-én válaszolt a panaszra, és a következőkre mutatott 
rá:
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 A petíció benyújtójának Bizottsághoz intézett panasza kifejezetten egy olyan 
vizsgálatra hivatkozik, amelyet a Bizottság 2008-ban indított, és amelynek tárgya 
megegyezett a petíció benyújtójának panaszával. Az említett vizsgálat lényegében az 
IT8030010 „Fondali marini di Ischia, Procida e Vivara” közösségi jelentőségű 
területtel kapcsolatos valószínű szennyezéssel és kárral foglalkozott, amelyet a tenger 
alatti elektromos vezetékek Ischia közelében 2007-ben bekövetkezett véletlen 
megrepedése idézett elő, ami miatt poliklórozott bifenilek (PCB-k) kerültek a 
tengerbe; 

 2011. április 6-án a Bizottság lezárta a vizsgálatot, mert az ISPRA (Istituto Superiore 
per la Protezione e la Ricerca Ambientale, az olasz Környezetvédelmi Kutatóintézet) 
által 2009-ben elvégzett felmérés kimutatta, hogy az érintett területen nem volt 
észlelhető jelentős szennyezettségi szint, és nem volt tapasztalható a szennyező 
anyagoknak az élő szervezetekben való felhalmozódása, illetve tartós megmaradása. 
Ezért, mivel semmi sem bizonyította, hogy a víz alatti vezetékek törése miatt 
csökkentek volna az érintett Natura 2000 terület ökológiai értékei, a Bizottság 2011. 
április 6-án lezárta a vizsgálatot;

 A petíció benyújtója által a Bizottsághoz intézett panasz további – állítólag 2009-ben 
és/vagy 2010-ben bekövetkezett – eseteket is megemlít, amikor Ischia közelében a 
tenger alatti elektromos vezetékek megrepedése miatt szennyező anyagok jutottak a 
tengerbe. A petíció benyújtójának panasza azonban semmilyen bizonyítékkal nem 
szolgál arra vonatkozóan, hogy az érintett Natura 2000 terület ökológiai értékei 
bármilyen módon csökkentek volna a tengerszennyezés további – állítólag 2009-ben 
és/vagy 2010-ben bekövetkezett – esetei következtében.

 Ennélfogva a petíció benyújtójának panaszára adott válaszában a Bizottság azt a 
következtetést vonta le, hogy amennyiben a petíció benyújtója nem szolgáltat arra utaló 
újabb részleteket, hogy az érintett Natura 2000 terület ökológiai értékei bármilyen 
módon csökkentek volna a tengerszennyezés további állítólagos esetei következtében, a 
Bizottság le fogja zárni a panasszal kapcsolatos ügyet.

Következtetés

Arra utaló újabb részletek hiányában, hogy az érintett Natura 2000 terület ökológiai értékei 
bármilyen módon csökkentek volna a tengerszennyezés további – állítólag 2009-ben és/vagy 
2010-ben bekövetkezett – esetei következtében, a Bizottság nem tartja indokoltnak, hogy az 
ügyben folytassa a vizsgálatot.


