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Tárgy: Marcello Marafante olasz állampolgár által benyújtott 0892/2012. számú 
petíció a szénhidrogének Carpignano Sesia (Olaszország) területén történő 
feltárása és kitermelése elleni tiltakozásról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója tiltakozik az ENI cég által a szénhidrogének feltárására és kitermelésére
irányuló, Carpignano Sesia önkormányzata elé terjesztett projekt ellen.

A petíció benyújtója szerint az említett tevékenység jelentős környezeti károkat okozhat, 
különösen a talajvíz és a különböző elszórt források védelme szempontjából, amelyek a helyi 
vízvezetéket táplálják.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. november 6. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. január 30.

A Bizottság észrevételei

A 2000/60/EC víz-keretirányelv1 előírja a tagállamok számára annak biztosítását, hogy ne 
romoljon a vízminőség, valamint hogy 2015-ig valamennyi víztest elérje a jó kémiai állapotot.
                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2000. október 23-i 2000/60/EK irányelve a vízpolitika terén a közösségi 
fellépés kereteinek meghatározásáról (HL L 327., 2000.12.22., 1–73. o.). A legutóbb a 2009/31/EK irányelvvel 
(HL L 140., 2009.6.5., 114. o) módosított irányelv.
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Ezért a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a földfelszín alatti víz ne legyen szennyezett és 
az ivóvízforrások ne kerüljenek veszélybe.

A petíció benyújtója azt állítja, hogy a kőolaj és földgáz kitermelése megbontaná a terület 
hidrogeológiai egyensúlyát, valamint hogy a csővezetékek termelési műveletek során 
esetlegesen keletkező szivárgásai következtében olaj juthatna a földbe, ami 
visszafordíthatatlan módon szennyezné a felszín alatti vizeket.    A petíció benyújtója úgy 
véli, hogy a kőolaj és földgáz kitermelése súlyos fenyegetést jelentene az emberi fogyasztásra 
használt forrásvízre. A petíció benyújtója ugyanakkor semmilyen bizonyítékkal nem 
támasztja alá ezeket az állításokat.
A petíció benyújtója megemlíti, hogy a „Carisio kőolaj és földgáz feltárási engedély –
Carpignano Sesia 1 kísérleti kút” ügyben jelentés és környezetvédelmi megfelelőségi 
jóváhagyás iránti kérelem került benyújtásra. A Bizottság nem kapott tájékoztatást az eljárás 
részleteiről, és a jelentést sem bocsátották rendelkezésére.  Az sem teljesen világos továbbá, 
hogy az eljárás még mindig tart-e valamely olasz hatóság előtt, illetve hogy a szóban forgó 
hatóság hozott-e már határozatot bármely tevékenység végzésére vonatkozóan.  Az sem 
egyértelmű, hogy a kérelem milyen tevékenységekre terjed ki.

Következtetés
A Bizottság részére megküldött információk alapján az uniós jog megsértése nem állapítható 
meg. 


