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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0939/2010, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgais Fernando 
Sferratore, par izolācijas eļļas noplūdes no zemūdens kabeļa starp 
kontinentālo Itāliju un Išijas salu nodarīto kaitējumu videi

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs ziņo par atkārtotu jūras piesārņojumu, jo īpaši Natura 2000 teritorijā 
Regno di Nettuna Nr. IT8030010, ko radījusi izolācijas eļļas noplūde no zemūdens kabeļiem 
starp kontinentālo Itāliju un Išijas salu. Viņš apgalvo, ka kabelis esot plīsis un tā operatori ir 
vienkārši tajā ievadījuši vairāk eļļas, lai novērstu ūdens iekļūšanu kabeļa ejā. Saskaņā ar 
lūgumraksta iesniedzēja teikto vairākas tonnas izolējošās eļļas ar iespējami kaitīgām 
sastāvdaļām izplatījās ūdenī. Viņš lūdz Parlamentu pārbaudīt, vai ir ievērots „pienācīgas 
pārbaudes” princips, kā arī kabeļu operatoru darbu ar eļļām un Natura 2000 teritorijas 
stāvokli.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2010. gada 18. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 10. jūnijā.

2010. gada 18. augustā Komisija saņēma identisku sūdzību no lūgumraksta iesniedzēja. Tā 
sniedza atbildi 2011. gada 29. aprīlī un norādīja turpmāk minēto informāciju.

 Lūgumraksta iesniedzēja sūdzībā Komisijai ir sniegta tieša norāde uz izmeklēšanu, 
kuru Komisija sāka 2008. gadā un kuras tiesību objekts bija tāds pats kā lūgumraksta 
iesniedzēja sūdzībai. Faktiski minētā izmeklēšana attiecās uz Kopienā nozīmīgas 
teritorijas IT8030010 „Fondali marini di Ischia, Procida e Vivara” iespējamu 
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piesārņojumu un kaitējumu, ko radījis nejaušs zemūdens elektrisko kabeļu plīsums 
netālu no Išijas salas 2007. gadā, kā rezultātā jūrā izplatījās polihlorbifenili (PCB); 

 2011. gada 6. aprīlī Komisija slēdza izmeklēšanu, jo pētījums, ko 2009. gadā veica 
ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, Itālijas Vides 
aizsardzības un pētniecības institūts), parādīja, ka attiecīgajā teritorijā netika konstatēti 
ievērojami piesārņojuma līmeņi un ka nebija notikusi piesārņojošo vielu 
bioakumulācija vai biopalielināšanās dzīvajos organismos. Tādēļ, tā kā nebija 
pierādījumu par ekoloģisko vērtību degradāciju attiecīgajā Natura 2000 teritorijā 
zemūdens kabeļu bojājuma rezultātā, Komisija 2011. gada 6. aprīlī slēdza savu 
izmeklēšanu;

 Lūgumraksta iesniedzēja sūdzībā Komisijai arī sniegta norāde uz turpmākiem 
piesārņojošo vielu izplatīšanās gadījumiem jūrā zemūdens elektrisko kabeļu plīsuma 
rezultātā, kas netālu no Išijas salas, iespējams, notikuši 2009. un/vai 2010. gadā. Tomēr 
lūgumraksta iesniedzēja sūdzībā nav sniegti pierādījumi par iespējamu tādu ekoloģisko 
vērtību degradāciju attiecīgajā Natura 2000 teritorijā, ko radījuši turpmāki piesārņojošo 
vielu izplatīšanās gadījumi jūrā, kuri, iespējams, notikuši 2009. un/vai 2010. gadā;

 Tādēļ savā atbildē uz lūgumraksta iesniedzēja sūdzību Komisija secināja, ka, ja vien 
viņš nesniegs papildu informāciju, kas norāda uz iespējamu ekoloģisko vērtību tādu 
degradāciju Natura 2000 teritorijā, kuru radījuši turpmāki piesārņojošo vielu 
izplatīšanās gadījumi jūrā, Komisija slēgs sūdzības lietu.

Secinājums

Tā kā trūkst papildu informācijas, kas norāda uz iespējamu tādu ekoloģisko vērtību 
degradāciju attiecīgajā Natura 2000 teritorijā, ko radījuši piesārņojošo vielu izplatīšanās 
gadījumi jūrā, kuri, iespējams, notikuši 2009. un/vai 2010. gadā, Komisija neredz pamatojumu 
turpināt šīs lietas izmeklēšanu.


