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Om: Andragende 0892/2012 af Marcello Marafante, italiensk statsborger, om 
modstand imod efterforskning efter og udnyttelse af kulbrinter i området 
Carpignano Sesia (Italien)

1. Sammendrag

Andrageren protesterer imod projektet om efterforskning efter og udnyttelse af kulbrinter, 
som ENI har fremlagt for kommunen Carpignano Sesia.

Denne aktivitet vil efter andragerens opfattelse medføre en risiko for alvorlige miljøskader, 
navnlig i forbindelse med beskyttelse af grundvandet og forskellige spredte kilder, der 
forsyner den lokale vandledning.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 6. november 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. januar 2013

"Kommissionens bemærkninger

I henhold til vandrammedirektivet (2000/60/EF)1 skal medlemsstaterne sikre, at der ikke sker 
nogen forringelse af vandkvaliteten, og at der opnås en god kemisk tilstand i alle vandområder 
inden 2015. Medlemsstaterne skal derfor sikre, at grundvandet ikke er forurenet, og at 
drikkevandsressourcerne ikke er truet.

                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af en ramme for 
Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger (EUT L 327 af 22.12.2000, s. 1-73), senest ændret ved direktiv 
2009/31/EF (EUT L 140 af 5.6.2009, s. 114).
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Andrageren hævder, at udvinding af olie og gas ville forstyrre områdets hydrogeologiske 
balance, og at potentielle lækager på rørene i tilknytning til produktionsprocessen ville føre til 
udslip af olie i jorden og uoprettelig forurening af grundvandet.  Andrageren mener, at olie-
og gasudvindingen ville udgøre en alvorlig trussel mod kildevand, der bruges som 
drikkevand. Imidlertid forelægger andrageren ingen beviser til støtte for disse påstande.
Andrageren nævner, at der er blevet forelagt en rapport og en ansøgning om godkendelse af 
miljøkompatibiliteten i forbindelse med et "licens for olie- og gasprospektering i Carisio -
efterforskningsbrønd Carpignano Sesia 1".  Kommissionen har hverken modtaget nærmere 
oplysninger om proceduren eller selve rapporten.  Det står heller ikke klart, om sagen fortsat 
er til behandling hos en italiensk myndighed, eller om en myndighed allerede har truffet 
afgørelse om en eventuel efterforskning.  Det er desuden uklart, hvilke aktiviteter der er 
omfattet af ansøgningen.

Konklusion
Kommissionen har ikke kunnet påvise nogen overtrædelse af EU-lovgivningen på baggrund 
af andragerens oplysninger."


