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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

30.1.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0892/2012, внесена от Marcello Marafante, с италианско
гражданство, относно противопоставянето на проучването и добива на 
въглеводороди в района на Карпиняно Сезия (Италия)

1. Резюме на петицията

Петицията протестира срещу проекта за проучване и добив на въглеводороди, 
представен от ENI на общината на Карпиняно Сезия.

Вносителят е на мнение, че тази дейност може да причини сериозна вреда на околната 
среда, по-специално по отношение на защитата на подпочвените води и редицата 
разпръснати извори, които захранват местния водопровод.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 6 ноември 2012 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 30 януари 2013 г.

Наблюдения на Комисията

Директива 2000/60/ЕО за установяване на рамка за действията на Общността в областта 
на политиката за водите1 изисква от държавите членки да гарантират, че качеството на 
водата не се влошава и че всички водни басейни ще постигнат добър химически състав 
до 2015 г. Затова държавите членки трябва да гарантират, че подпочвените води не се 
                                               
1 Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2000 г. за установяване 
на рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите (ОВ L 327, 22.12.2000 г., стр. 
1—73). Директива, последно изменена с Директива 2009/31/ЕО (ОВ L 140, 5.6.2009 г., стр. 114 )
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замърсяват и че източниците на питейна вода не са изложени на риск.
Вносителят на петицията твърди, че добивът на нефт и газ би нарушил хидроложкия 
баланс на района и че евентуални течове от тръбите по време на производствените 
операции биха довели до изпускане на нефт в земята и до необратимо замърсяване на 
подпочвената вода.  Според вносителя на петицията добивът на нефт и газ би 
представлявал сериозна заплаха за изворната вода, която се използва за консумация от 
човека. Вносителят на петицията обаче не представя никакви доказателства в подкрепа 
на тези твърдения.
Той споменава, че по случая „Каризио – лиценз за проучване на нефт и газ –
проучвателен кладенец Карпиняно Сезия 1“ са били внесени доклад и заявление за 
одобрение за съответствие с околната среда.  На Комисията не са предоставени 
подробности за процедурата, нито за доклада.  Също така не е напълно ясно дали 
процедурата все още е в ход за италианските органи или вече е било взето решение от 
тези органи относно провеждането на някакви дейности.  Не са ясни и дейностите, 
включени в заявлението.
Заключение

Въз основа на получената информация Комисията не е в състояние да установи никакво 
нарушение на законодателството на ЕС.


