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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni  0939/2010 mressqa minn Fernando Sferratore, ta’ ċittadinanza 
Taljana, dwar allegata ħsara ambjentali minħabba tnixxija ta’ żejt għall-
iżolament minn kejbil ta’ taħt il-baħar bejn l-Italja kontinentali u l-Gżira ta’ 
Ischia

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant qed jiddenunzja t-tniġġis marittimu ripetut, partikolarment tas-sit tan-Natura 
2000 “Regno di Nettuna” Nru IT8030010, minn żejt għall-iżolament tal-kejbils ta’ taħt il-
baħar bejn l-Italja kontinentali u l-Gżira ta’ Ischia. Hu jallega li l-kejbil inkiser ripetutament u 
li l-operaturi tal-kejbil sempliċiment tefgħu iktar żejt biex iwaqqfu l-ilma milli jidħol fix-xaft 
tal-kejbil. Skont il-petizzjonant, inxterdu fl-ilma bosta tunnellati ta’ żejt għall-iżolament 
b’komponenti potenzjalment dannużi. Hu jitlob lill-Parlament Ewropew jivverifika jekk ġiex 
irrispettat il-prinċipju ta’ “diliġenza dovuta”, kif ukoll l-immaniġġjar taż-żjut mill-operaturi 
tal-kejbil u l-istat tas-sit tan-Natura 2000.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-18 ta’ Novembru 2010. Il-Kummissjoni ġiet mitluba biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-10 ta’ Ġunju 2011.

Fit-18 ta’ Awwissu 2010, il-Kummissjoni rċiviet ilment identiku mill-petizzjonant. Fid-29 ta’ 
April 2011, il-Kummissjoni wieġbet l-ilment u enfasizzat li ġej:

 L-ilment tal-petizzjonant lill-Kummissjoni jagħmel referenza espliċita għal 
investigazzjoni li tnidiet mill-Kummissjoni fl-2008 u li kellha l-istess suġġett tal-ilment 
tal-petizzjonant. Fil-fatt, l-investigazzjoni rreferiet għat-tħassib dwar it-tniġġis u l-
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possibilità ta’ ħsara fl-SCI IT8030010 “Fondali marini di Ischia, Procida e Vivara” 
bħala konsegwenza tal-qtugħ aċċidentali ta’ kejbil ta’ taħt il-baħar viċin Ischia fl-2007, 
li rriżulta f’tixrid fil-baħar ta’ polychlorinated biphenyls (PCBs);  

 Fis-6 ta’ April 2011, il-Kummissjoni għalqet l-investigazzjoni minħabba studju li sar fl-
2009 minn ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, l-
Istitut Taljan għall-Protezzjoni Ambjentali u r-Riċerka) li wera li l-ebda livell 
sinifikanti ta’ tniġġis ma rriżulta fiż-żona inkwistjoni u li ma kien hemm l-ebda 
bijoakkumulazzjoni  jew bijomanjifikazzjoni ta’ pollutanti fl-organiżmi ħajjin. 
Għalhekk, minħabba li ma kien hemm l-ebda prova ta’ degradazzjoni ta’ valuri 
ekoloġiċi tas-sit tan-Natura 2000 kkonċernat bħala konsegwenza tat-tkissir tal-kejbils 
ta’ taħt il-baħar, fis-6 ta’ April 2011 il-Kummissjoni għalqet l-investigazzjoni tagħha;

 L-ilment tal-petizzjonant lill-Kummissjoni jagħmel ukoll referenza għal eżempji oħra 
ta’ tixrid fil-baħar ta’ pollutanti bħala konsegwenza tal-qtugħ ta’ kejbils elettriċi ta’ taħt 
il-baħar viċin Ischia, li allegatament sar fl-2009 u/jew fl-2010. Madankollu, l-ilment 
tal-petizzjonant ma juri l-ebda prova ta’ possibilità ta’ degradazzjoni tal-valuri 
ekoloġiċi tas-sit tan-Natura 2000 kkonċernat bħala konsegwenza ta’ inċidenti oħra ta’ 
tixrid ta’ pollutanti  fil-baħar li allegatament kien hemm fl-2009 u/jew fl-2010;

 Konsegwentement, fir-risposta tagħha għall-ilment tal-petizzjonant, il-Kummissjoni 
kkonkludiet li jekk huwa ma jipprovdix elementi ulterjuri dwar il-possibilità ta’ 
degradazzjoni tal-valuri ekoloġiċi tas-sit ta’ Natura 2000 bħala konsegwenza tal-
allegati inċidenti oħra ta’ tixrid ta’ pollutanti  fil-baħar, il-Kummissjoni se tagħlaq il-
fajl tal-ilment.

Konklużjoni

Fl-assenza ta’ elementi ulterjuri li jindikaw il-possibilità ta’ degradazzjoni tal-valuri ekoloġiċi 
tas-sit ta’ Natura 2000 msemmi bħala konsegwenza ta’ inċidenti ta’ tixrid ta’ pollutanti  fil-
baħar li allegatament kien hemm fl-2009 u/jew fl-2010, il-Kummissjoni ma tara l-ebda 
ġustifikazzjoni għal aktar investigazzjoni ta’ dan il-każ.


