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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0892/2012, του Marcello Marafante, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά 
με την αντίθεση στην έρευνα και την εκμετάλλευση υδρογονανθράκων στο 
έδαφος του Carpignano Sesia (Ιταλία)

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφορά αποτελεί διαμαρτυρία κατά του σχεδίου έρευνας και εκμετάλλευσης 
υδρογονανθράκων στο δήμο Carpignano Sesia που παρουσιάστηκε από την εταιρεία ENI.

Σύμφωνα με τον αναφέροντα, από την εν λόγω δραστηριότητα υπάρχει κίνδυνος να 
προκληθεί σοβαρή περιβαλλοντική ζημιά, κυρίως ως προς την προστασία των υδροφόρων 
οριζόντων και διάσπαρτων πηγών που τροφοδοτούν το τοπικό δίκτυο ύδρευσης.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 6 Νοεμβρίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Ιανουαρίου 2013

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής

Η οδηγία 2000/60/ΕΚ πλαίσιο για τα ύδατα1 απαιτεί από τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι 
δεν υπάρχει υποβάθμιση της ποιότητας των υδάτων και ότι όλα τα υδατικά συστήματα θα 
πρέπει να έχουν καλή χημική κατάσταση μέχρι το 2015. Ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη πρέπει 
να εξασφαλίζουν ότι τα υπόγεια ύδατα δεν είναι μολυσμένα και οι πόροι πόσιμου νερού δεν 
                                               
1 Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2000 για τη 
θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων (ΕΕ L 327 της 22.12.2000, σ.. 1-73). 
Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2009/31/ΕΚ (ΕΕ L 140, 5.6.2009, σ.. 114).
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είναι σε κίνδυνο.
Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι η εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου θα διαταράξει την 
υδρογεωλογική ισορροπία της περιοχής και ότι οι ενδεχόμενες διαρροές σωληνώσεων κατά 
τη διάρκεια επιχειρήσεων παραγωγής, θα είχε ως αποτέλεσμα την απελευθέρωση του 
πετρελαίου στο έδαφος και μη αναστρέψιμη μόλυνση των υπόγειων υδάτων. Κατά τη γνώμη 
του αναφέροντος η εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου θα αποτελέσει σοβαρή απειλή 
για το νερό που χρησιμοποιείται για ανθρώπινη κατανάλωση. Ωστόσο, ο αναφέρων δεν 
παρέχει κανένα αποδεικτικό στοιχείο για τη στήριξη αυτών των δηλώσεων.

Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι μια έκθεση και μια αίτηση για την έγκριση περιβαλλοντικής
συμβατότητας υποβλήθηκε στην υπόθεση της "Carisio oil and gas prospecting licence –
Carpignano Sesia 1 exploratory well". Η Επιτροπή δεν έχει τις λεπτομέρειες της διαδικασίας, 
ούτε την έκθεση. Επίσης, δεν είναι απολύτως σαφές εάν η διαδικασία είναι ακόμα σε εξέλιξη 
με τις ιταλικές αρχές, ή αν έχει ήδη εκδοθεί απόφαση από τις εν λόγω αρχές σε σχέση με την 
άσκηση της δραστηριότητας. Οι δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στην αίτηση είναι 
επίσης ασαφείς

Συμπέρασμα:
Με βάση τις πληροφορίες που έλαβε, η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να εντοπίσει τυχόν 
παραβίαση της νομοθεσίας της ΕΕ.


