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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0939/2010, którą złożył Fernando Sferratore (Włochy) w sprawie 
rzekomego zniszczenia środowiska naturalnego wskutek wycieku oleju 
izolacyjnego z podwodnego przewodu łączącego Włochy kontynentalne z 
wyspą Ischia

1. Streszczenie petycji

Składający petycję informuje o ciągłym zanieczyszczaniu morza, zwłaszcza obszaru sieci 
Natura 2000 „Regno di Nettuna” nr IT8030010, przez olej izolacyjny z podwodnych 
przewodów biegnących między Włochami kontynentalnymi a wyspą Ischia. Twierdzi on, że 
przewód podobno pękł, a jego operatorzy po prostu wlali więcej oleju, aby zapobiec dostaniu 
się wody do środka. Według składającego petycję do wody dostały się tony oleju 
izolacyjnego zawierającego potencjalnie szkodliwe składniki. Składający petycję zwraca się 
do Parlamentu, aby sprawdził, czy w opisanym przypadku przestrzegano zasad „należytej 
staranności” oraz reguł stosowania olejów przez operatorów przewodu na obszarze należącym 
do sieci Natura 2000. 

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 18 listopada 2010 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 10 czerwca 2011 r.

W dniu 18 sierpnia 2010 r. Komisja otrzymała od składającego petycję skargę o identycznej 
treści. Komisja udzieliła na nią odpowiedzi w dniu 29 kwietnia 2011 r., przytaczając 
następującą argumentację:

 Skarga wniesiona do Komisji przez składającego petycję zawiera bezpośrednie 
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odniesienie do postępowania wyjaśniającego wszczętego przez Komisję w 2008 r., 
którego cel pokrywał się z celem skargi złożonej przez składającego petycję. 
Postępowanie wyjaśniające, o którym mowa była w skardze, odnosiło się do 
ewentualnego zanieczyszczenia i zniszczenia terenu mającego znaczenie dla wspólnoty 
IT8030010 „Fondali marini di Ischia, Procida e Vivara” w wyniku nieprzewidzianego 
pęknięcia w 2007 r. podwodnych kabli elektrycznych w pobliżu wyspy Ischia, co 
spowodowało wyciek polichlorowanych bifenylów (PCB) do morza; 

 W dniu 6 kwietnia 2011 r. Komisja zamknęła postępowanie wyjaśniające, ponieważ 
analiza przeprowadzona w 2009 r. przez ISPRA ((Istituto Superiore per la Protezione e 
la Ricerca Ambientale, Włoski Instytut Ochrony i Badań Środowiska) wykazała, że nie 
wykryto w przedmiotowym obszarze żadnych istotnych poziomów zanieczyszczenia 
oraz że nie stwierdzono bioakumulacji lub biomagnifikacji substancji 
zanieczyszczających w organizmach żywych. Dlatego też w związku z brakiem 
dowodów potwierdzających zniszczenie w wyniku pęknięcia podwodnych kabli 
walorów ekologicznych przedmiotowego obszaru należącego do sieci „Natura 2000” 
Komisja w dniu 6 kwietnia 2011 r. zamknęła postępowanie wyjaśniające;

 W skardze wniesionej do Komisji składający petycję odnosi się także do kolejnych 
przypadków wycieku do morza substancji zanieczyszczających w wyniku pęknięcia 
podwodnych kabli elektrycznych w pobliżu wyspy Ischia, które rzekomo miały miejsce 
w roku 2009 lub 2010. Składający petycję nie przedstawił jednak żadnych dowodów 
potwierdzających ewentualne zniszczenie walorów ekologicznych przedmiotowego 
obszaru należącego do sieci „Natura 2000” w wyniku kolejnych przypadków wycieku 
do morza substancji zanieczyszczających, które rzekomo miały miejsce w roku 2009 
lub 2010.

 W związku z powyższym w swojej odpowiedzi na skargę składającego petycję 
Komisja stwierdziła, że jeśli składający petycję nie przedstawi dodatkowych dowodów 
potwierdzających ewentualne zniszczenie walorów ekologicznych przedmiotowego 
obszaru należącego do sieci „Natura 2000” w wyniku kolejnych przypadków wycieku 
do morza substancji zanieczyszczających, Komisja zamknie postępowanie w tej 
sprawie.

Wniosek

W związku z brakiem dodatkowych dowodów potwierdzających ewentualne zniszczenie 
walorów ekologicznych przedmiotowego obszaru należącego do sieci „Natura 2000” w 
wyniku przypadków wycieku do morza substancji zanieczyszczających, które rzekomo miały 
miejsce w roku 2009 lub 2010, Komisja nie znajduje uzasadnienia dla prowadzenia dalszego 
postępowania wyjaśniającego w tej sprawie.


