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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0892/2012, imressqa minn Marcello Marafante, ta’ ċittadinanza 
Taljana, dwar oppożizzjoni għar-riċerka u l-isfruttament tal-idrokarburi fit-
territorju ta’ Carpignano Sesia (l-Italja)

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjoni tipprotesta kontra l-proġett ta’ riċerka u sfruttament tal-idrokarburi ppreżentat 
mill-kumpanija ENI fil-Muniċipalità ta’ Carpignano Sesia.

Skont il-petizzjonant attività bħal din tista’ toħloq danni ambjentali gravi, b’mod partikolari 
fir-rigward tal-protezzjoni tal-ilma ta’ taħt l-art u ta’ diversi sorsi ta’ ilma ġieri li jimlew l-
akwadott lokali.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fis-6 ta’ Novembru 2012. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti 
informazzjoni (l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-30 ta’ Jannar 2013

L-osservazzjonijiet tal-Kummissjoni

Id-Direttiva ta’ Qafas dwar l-Ilma 2000/60/KE1 tirrikjedi li l-Istati Membri jiżguraw li l-
kwalità tal-ilmijiet ma tmurx għall-agħar u li l-korpi tal-ilma kollha jiksbu status kimiku tajjeb 
sal-2015. Għaldaqstant, l-Istati Membri jridu jiżguraw li l-ilma ta’ taħt l-art ma jkunx 
imniġġes u r-riżorsi tal-ilma għax-xorb mhumiex fil-periklu.

                                               
1 Id-Direttiva 2000/60/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' Ottubru 2000 li tistabilixxi qafas għal 
azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-politika tal-ilma, (ĠU L 327, 22.12.2000, p. 1–73). Id-Direttiva kif l-aħħar 
emendata mid-Direttiva 2009/31/KE (ĠU L 140, 5.6.2009, p. 114).
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Il-petizzjonant jallega li l-estrazzjoni ta' żejt u gass tħarbat il-bilanċ idroġeoloġiku taż-żona u 
li t-tnixxija potenzjali mill-pajpijiet waqt il-produzzjoni tirriżulta fir-rilaxx ta’ żejt fl-art u t-
tniġġis irreversibbli tal-ilma ta’ taħt l-art. Fl-opinjoni tal-petizzjonant, l-estrazzjoni ta’ żejt u 
gass tpoġġi theddida serja fuq l-ilma ġieri li jintuża għall-konsum uman. Madankollu, il-
petizzjonant ma jipprovdix xi evidenza li tappoġġa dawn id-dikjarazzjonijiet.
Il-petizzjonant jgħid li rapport u applikazzjoni għal approvazzjoni ta’ kompatibilità ambjentali 
kienu sottomessi fil-każ ta’ “Liċenzja għat-tiftix ta’ żejt u gass ta’ Carisio – bir ta’ tiftix 
Carpignano Sesia 1”. Il-Kummissjoni ma kinitx ipprovduta bid-dettalji tal-proċeduri, u lanqas 
bir-rapport. Mhuwiex lanqas ċar sal-aħħar jekk il-proċedura ma’ xi awtorità Taljana għadhiex 
għaddejja jew jekk din l-awtorità ħaditx diġà deċiżjoni fir-rigward tat-twettiq ta’ xi attività. L-
attivitajiet inklużi fl-applikazzjoni mhumiex ċari lanqas.
Konklużjoni

Abbażi tal-informazzjoni li rċeviet, il-Kummissjoni mhix f’pożizzjoni li tidentifika xi ksur tal-
leġiżlazzjoni tal-UE.


