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Betreft: Verzoekschrift 0939/2010, ingediend door Fernando Sferratore (Italiaanse 
nationaliteit), over vermeende milieuschade door het lekken van isolatieolie 
uit een onderzeese kabel tussen het Italiaanse vasteland en Ischia

1. Samenvatting van verzoekschrift

Indiener spreekt zijn afkeuring uit over de herhaaldelijke vervuiling van de zeeën en vraagt 
bijzondere aandacht voor de vervuiling van het Natura 2000-gebied Regno di Nettuna 
(nr. IT8030010) met isolatieolie die is weggelekt uit onderzeese kabels tussen het Italiaanse 
vasteland en het eiland Ischia. Indiener beweert dat de kabel zou zijn gescheurd en dat de 
kabelexploitanten vervolgens simpelweg meer olie hebben toegevoegd om te voorkomen dat 
er water de kabelbuis zou binnendringen. Volgens indiener zijn meerdere tonnen isolatieolie 
met mogelijk schadelijke componenten in het water terechtgekomen. Hij vraagt het Europees 
Parlement na te gaan of het zorgvuldigheidsbeginsel wel in acht is genomen en daarnaast te 
onderzoeken hoe de kabelexploitanten omgaan met isolatieolie en wat de huidige toestand is 
van het Natura 2000-gebied.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 18 november 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 10 juni 2011

Op 18 augustus 2010 heeft de Commissie een identieke klacht van indiener ontvangen. De 
Commissie heeft op 29 april 2011 op de klacht geantwoord en daarbij op het volgende 
gewezen:

 Indieners klacht bij de Commissie verwijst expliciet naar een onderzoek dat in 2008 



PE467.098v01-00 2/2 CM\870262NL.doc

NL

door de Commissie is gestart en dat hetzelfde onderwerp heeft als indieners klacht. Het 
genoemde onderzoek betrof feitelijk de mogelijke vervuiling van en schade aan het 
gebied van communautair belang ES IT8030010 (“Fondali Marini di Ischia, Procida e 
Vivara”) als gevolg van de accidentele breuk van onderzeese elektriciteitskabels nabij 
Ischia in 2007, hetgeen resulteerde in de verspreiding in zee van polychloorbifenylen
(pcb’s).

 Op 6 april 2011 sloot de Commissie het onderzoek af, omdat uit een in 2009 door het 
ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, het Italiaanse 
Instituut voor milieubescherming en -onderzoek) verrichte studie bleek dat er geen 
significante vervuilingsniveaus in het desbetreffende gebied konden worden ontdekt en 
dat er geen bioaccumulatie of biomagnificatie van vervuilende stoffen in levende 
organismen kon worden geconstateerd. Omdat er geen aanwijzingen waren van een 
verslechtering van de ecologische waarden van het desbetreffende Natura 2000-gebied 
als gevolg van de breuk van de onderzeese kabels op 6 april 2011, heeft de Commissie 
derhalve haar onderzoek afgesloten.

 Indieners klacht bij de Commissie verwijst tevens naar verdere gevallen van 
verspreiding in de zee van vervuilende stoffen als gevolg van de breuk van onderzeese 
elektriciteitskabels nabij Ischia, die naar zeggen plaatsvonden in 2009 en/of 2010. 
Indieners klacht biedt echter geen enkel bewijs van een mogelijke verslechtering van de 
ecologische waarden van het desbetreffende Natura 2000-gebied als gevolg van de 
verdere gevallen van verspreiding in de zee van vervuilende stoffen, die naar zeggen 
plaatsvonden in 2009 en/of 2010.

 Bijgevolg concludeerde de Commissie in haar antwoord op indieners klacht dat zij het 
dossier van de klacht zou afsluiten, tenzij indiener nadere informatie zou verstrekken 
die zou wijzen op een mogelijke verslechtering van de ecologische waarden van het 
Natura 2000-gebied als gevolg van de vermeende verdere gevallen van verspreiding in 
de zee van vervuilende stoffen.

Conclusie

Bij afwezigheid van nadere aanwijzingen van een mogelijke verslechtering van de ecologische 
waarden van het desbetreffende Natura 2000-gebied als gevolg van de gevallen van 
verspreiding in de zee van vervuilende stoffen, die naar zeggen plaatsvonden in 2009 en/of 
2010, ziet de Commissie geen redenen om deze zaak nog verder te onderzoeken.


