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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0892/2012 dėl prieštaravimo tam, kad Karpinjano Sezija (it. 
Carpignano Sesija) (Italija) vietovėje būtų žvalgomi ir išgaunami 
angliavandeniliai, kurią pateikė Italijos pilietis Marcello Marafante

1. Peticijos santrauka

Peticijoje prieštaraujama projektui žvalgyti ir išgauti angliavandenilius, kurį korporacija ENI 
(Nacionalinė angliavandenilių korporacija), pateikė Karpinjano Sezijos savivaldybei.

Peticijos pateikėjo nuomone, ši veikla daro daug žalos aplinkai, ypač siekiant apsaugoti 
gruntinį vandenį ir įvairius šaltinius, kurių vanduo patenka į vietinį akveduką.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. lapkričio 6 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. sausio 30 d.

„Komisijos pastabos
Vandens pagrindų direktyvoje 2000/60/EB1 valstybių narių reikalaujama užtikrinti, kad 
nepablogėtų vandens kokybė ir kad iki 2015 m. būtų pasiekta gera visų vandens telkinių 
cheminė būklė. Todėl valstybės narės turi užtikrinti, kad nebūtų užterštas požeminis vanduo ir 
kad nekiltų pavojus geriamojo vandens ištekliams.
Peticijos pateikėjas tvirtina, kad išgaunant naftą ir dujas būtų sudrumsta srities hidrogeologinė 
                                               
1 2000 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/60/EB, nustatanti Bendrijos veiksmų 
vandens politikos srityje pagrindus (OL L 327, 2000 12 22, p. 1–73). Direktyva su paskutiniais pakeitimais, 
padarytais direktyva 2009/31/EB (OL L 140, 2009 6 5, p. 114).
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pusiausvyra ir dėl galimo vamzdyno nuotėkio vykdant gamybos veiklą nafta išsilietų į dirvą ir 
negrįžtamai užterštų požeminius vandenis. Peticijos pateikėjo nuomone, naftos ir dujų 
išgavimas keltų rimtą pavojų šaltinių vandeniui, kuris yra skirtas žmonėms vartoti. Tačiau 
peticijos pateikėjas nepateikia jokių įrodymų, šiems teiginiams pagrįsti.
Peticijos pateikėjas mini, kad „Karizijo (it. Carisio) vietovės naftos ir dujų žvalgymo licencija. 
1-asis žvalgomasis gręžinys Karpinjano Sezija vietovėje“ atveju buvo pateikta ataskaita ir 
aplinkosauginio suderinamumo patvirtinimo paraiška. Komisijai nebuvo pateikta nei su 
procedūra susijusi informacija, nei ataskaita. Taip pat ne visiškai aišku, ar Italijos valdžios 
institucijos vis dar tęsia procedūrą, ar šios institucijos jau priėmė sprendimą dėl bet kokios 
veiklos vykdymo. Neaiški ir paraiškoje nurodyta veikla.

Išvada
Remdamasi gauta informacija Komisija negali nustatyti ES teisės aktų pažeidimo.“


