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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0892/2012, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgais Marcello 
Marafante, iebilstot pret ogļūdeņražu meklēšanu un ieguvi Carpignano Sesia
apgabalā (Itālijā)

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs protestē pret projektu meklēt un iegūt ogļūdeņražus, ko ENI
iesniegusi Carpignano Sesia pašvaldībā.

Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka šī darbība var radīt nopietnu kaitējumu videi, īpaši 
attiecībā uz gruntsūdeņu un dažādu to izkliedēto avotu aizsardzību, kas apgādā vietējo 
akveduktu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 6. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 30. janvārī

Komisijas apsvērumi
„Ūdens pamatdirektīvā 200/60/EK1 dalībvalstīm ir noteikta prasība nodrošināt, lai ūdens 
kvalitāte nepasliktinātos un lai visās ūdenstilpnēs līdz 2015. gadam tiktu sasniegti labi 
ķīmiskie rādītāji. Tāpēc dalībvalstīm ir jānodrošina, lai gruntsūdeņi nebūtu piesārņoti un 
                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 23. oktobra direktīva 2000/60/EK, ar ko izveido sistēmu Kopienas 
rīcībai ūdens resursu politikas jomā (OV L 327, 22.12.2000., 1–73. lpp.). Direktīva pēdējo reizi grozīta, pieņemot 
Direktīvu 2009/31/EK (OV L 140, 5.6.2009. 114. lpp.).
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dzeramais ūdens netiktu apdraudēts.
Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka naftas un gāzes ieguve izjauktu šā novada 
hidroģeoloģisko līdzsvaru un ka iespējamo cauruļvadu bojājumu dēļ ieguves laikā nafta 
varētu iekļūt augsnē un neatgriezeniski piesārņot gruntsūdeni. Lūgumraksta iesniedzēja 
skatījumā naftas un gāzes ieguve nopietni apdraudētu avotu ūdeni, ko cilvēki izmanto savām 
vajadzībām. Tomēr lūgumraksts iesniedzējs nav piestādījis nekādus pierādījumus, kas 
apliecinātu viņa apgalvojumu patiesumu.
Lūgumraksta iesniedzējs piemin to, ka ziņojums un iesniegums par vides nekaitīguma 
apstiprinājumu tika iesniegts attiecībā uz „Carisio naftas un gāzes meklēšanas licenci —
Carpignano Sesia 1 izpētes urbums”. Komisijai nav sniegti nedz izsmeļoši dati par procedūru, 
nedz nosūtīts ziņojums. Nav arī pilnībā skaidrs, vai procedūru joprojām veic Itālijas iestādes 
un vai šīs iestādes jau ir pieņēmušas kādu lēmumu par darbības veikšanu. Neskaidras ir arī 
pieteikumā iekļautās darbības.”
Secinājums

„Pamatojoties uz saņemto informāciju, Komisija nevar konstatēt nevienu ES tiesību akta 
pārkāpumu.”


