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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0939/2010 dėl tariamos žalos aplinkai dėl izoliacinės alyvos 
nuotėkio iš po vandeniu tarp Italijos žemyninės dalies ir Iskijos salos nutiesto 
kabelio, kurią pateikė Italijos pilietis Fernando Sferratore

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas smerkia pakartotinę jūros taršą dėl izoliacinės alyvos nuotėkio, ypač 
tinklo „Natura 2000“ teritorijoje „Regno di Nettuna“ Nr. IT8030010, iš po vandeniu tarp 
Italijos žemyninės dalies ir Iskijos salos nutiesto kabelio. Jis įtaria, kad kabelis tikriausiai 
buvo pažeistas, o kabelių tinklo operatoriai tiesiog įpylė daugiau alyvos tam, kad į kabelio 
apvalkalą nepatektų vandens. Pasak jo, vandenyje pasklido kelios tonos izoliacinės alyvos, 
kurioje gali būti kenksmingų sudedamųjų dalių. Jis prašo Parlamento įvertinti, ar atliekant 
šiuos veiksmus buvo laikomasi tinkamo įvertinimo principo, ar kabelių tinklo operatoriai 
tinkamai naudojo alyvą, taip pat įvertinti tinklo „Natura 2000“ teritorijos būklę.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2010 m. lapkričio 18 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. birželio 10 d.

„2010 m. rugpjūčio 18 d. Komisija gavo identišką peticijos pateikėjo skundą. 2011 m. 
balandžio 29 d. ji atsakė į pateiktą skundą ir nurodė, kad:

 Peticijos pateikėjo Komisijai pateiktas skundas akivaizdžiai susijęs su Komisijos 
2008 m. pradėtu tyrimu, kurio objektas visiškai atitinka peticijos pateikėjo skundo 
objektą. Iš tikrųjų minėtas tyrimas buvo atliekamas dėl galimos Bendrijos svarbos 
teritorijos Nr. IT8030010 „Fondali marini di Ischia, Procida e Vivera“ taršos ir jai 
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padarytos žalos dėl atsitiktinių elektros kabelių, po vandeniu nutiestų prie Iskijos salos, 
pažeidimų 2007 m., dėl kurių jūroje pasklido polichlorinti bifenilai (PCB);

 2011 m. balandžio 6 d. Komisija nutraukė šį tyrimą, nes iš 2009 m. Italijos aplinkos 
apsaugos ir mokslinių tyrimų instituto („Istituto Superiore per la Protezione e la 
Ricerca Ambientale“, ISPRA) atlikto tyrimo paaiškėjo, kad šioje teritorijoje 
nenustatyta didelė teršalų koncentracija, o gyvuose organizmuose nerasta teršalų 
kaupimosi ar bioakumuliacijos požymių. Todėl, kadangi nebuvo pateikta įrodymų, jog 
dėl po vandeniu nutiestų kabelių pažeidimų nukentėjo atitinkamos tinklo 
„Natura 2000“ teritorijos ekologinės vertybės, 2010 m. balandžio 6 d. Komisija 
nutraukė savo tyrimą;

 Peticijos pateikėjo Komisijai pateiktas skundas taip pat susijęs su kitais jūros taršos dėl 
netoli Iskijos salos po vandeniu nutiestų elektros kabelių pažeidimų atvejais, kurie neva 
nustatyti 2009 ir (arba) 2010 m. Vis dėlto peticijos pateikėjo skunde nepateikta jokių 
įrodymų, jog dėl kitų jūroje pasklidusių teršalų atvejų, kurie neva nustatyti 2009 
ir (arba) 2010 m., galėjo būti pakenkta atitinkamos tinklo „Natura 2000“ teritorijos 
ekologinėms vertybėms;

 Todėl Komisija, atsakydama į peticijos pateikėjo skundą, padarė išvadą, kad jei 
peticijos pateikėjas nepateiks kitų įrodymų, kuriais remiantis būtų galima teigti, jog dėl 
kitų jūroje pasklidusių teršalų atvejų galėjo būti pakenkta atitinkamos tinklo 
„Natura 2000“ teritorijos ekologinėms vertybėms, Komisija nutrauks peticijos 
pateikėjo skundo nagrinėjimą.

Išvada

Kadangi nepateikta kitų įrodymų, kuriais remiantis būtų galima teigti, jog dėl jūroje 
pasklidusių teršalų atvejų, kurie neva nustatyti 2009 ir (arba) 2010 m., galėjo būti pakenkta 
atitinkamos tinklo „Natura 2000“ teritorijos ekologinėms vertybėms, Komisija nemano, kad 
reikėtų toliau tirti šį atvejį.“


