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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0939/2010 adresată de Fernando Sferratore, de cetățenie italiană, 
privind presupusele daune aduse mediului în urma unei scurgeri de ulei 
izolant provenit de la un cablu submarin aflat între Italia continentală și 
Ischia

1. Rezumatul petiției

Petiționarul denunță poluarea marină care a avut loc în repetate rânduri, în special a sitului 
Natura 2000 „Regno di Nettuno”, identificat cu codul SIC IT8030010, aflat între Italia 
continentală și Ischia, cu ulei izolant utilizat pentru izolarea cablurilor submarine. Petiționarul 
susține că respectivul cablu s-a rupt și că operatorii însărcinați cu rezolvarea problemei nu au 
făcut decât să toarne și mai mult ulei pentru a preveni infiltrarea apei în gura de vizitare a 
cablului. Conform petiționarului, în apă s-au dispersat câteva tone de ulei izolant care conține 
compuși potențial nocivi. Acesta solicită Parlamentului European să verifice respectarea 
principiului de „due diligence” (diligenței necesare), precum și modul de manipulare a 
uleiului de către operatorii care se ocupă de cablurile submarine și, de asemenea, starea în 
care se află situl Natura 2000.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 18 noiembrie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 10 iunie 2011

La 18 august 2010, Comisia a primit o plângere identică din partea petiționarului. Aceasta a 
răspuns plângerii la 29 aprilie 2011, subliniind următoarele:

 Plângerea adresată de petiționar Comisiei face referire explicită la o anchetă care a fost 
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lansată de Comisie în 2008 și care viza o chestiune similară. De fapt, ancheta 
menționată făcea referire la poluarea și la daunele posibile aduse sitului „Fondali 
Marini di Ischia, Procida e Vivara”, identificat cu codul SIC IT8030010, ca urmare a 
rupturii accidentale a unor cabluri electrice submarine lângă Ischia, în 2007, care a avut 
drept rezultat dispersia în mare a bifenililor policlorurați (PCB); 

 La 6 aprilie 2011, Comisia a închis ancheta deoarece un studiu efectuat în 2009 de către 
ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, Institutul Italian 
pentru Protecția Mediului și Cercetării) arăta că în zona în cauză nu au fost detectate 
niveluri semnificative de poluare și că nu exista nicio bioacumulare sau biomărire a 
poluanților în organismele vii. Prin urmare, întrucât nu au existat dovezi ale unei 
degradări a valorilor ecologice ale sitului Natura 2000 în cauză ca urmare a ruperii 
cablurilor subacvatice, la 6 aprilie 2011, Comisia a închis ancheta;

 Plângerea adresată de petiționar Comisiei face, de asemenea, referire la alte cazuri de 
dispersie a poluanților în mare ca urmare a rupturii cablurilor electrice submarine, care 
se presupune că au avut loc lângă insula Ischia în 2009 și/sau 2010. Cu toate acestea, 
plângerea petiționarului nu oferă niciun fel de dovadă cu privire la o posibilă degradare 
a valorilor ecologice ale sitului Natura 2000 în cauză ca urmare a altor cazuri de 
dispersie a poluanților în mare, care se presupune că au avut loc în 2009 și/sau 2010;

 În consecință, în răspunsul său la plângerea petiționarului Comisia a concluzionat că, 
dacă acesta nu va oferi elemente suplimentare care să indice o posibilă degradare a 
valorilor ecologice ale sitului Natura 2000 ca urmare a celorlalte presupuse cazuri de 
dispersie a poluanților în mare, Comisia va închide dosarul plângerii.

Concluzie

În absența unor elemente suplimentare care să indice o posibilă degradare a valorilor ecologice 
ale sitului Natura 2000 în cauză ca urmare a cazurilor de dispersie în mare a poluanților, care 
se presupune că au avut loc în 2009 și/sau 2010, Comisia nu consideră că există vreo 
justificare pentru a continua investigația acestui caz.


