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Betreft: Verzoekschrift 0892/2012, ingediend door Marcello Marafante (Italiaanse 
nationaliteit), over het verzet tegen het opsporen en exploiteren van 
koolwaterstof op het grondgebied van Carpignano Sesia (Italië)

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener verzet zich tegen de plannen van de onderneming ENI om in de gemeente 
Carpignano Sesia koolwaterstof op te sporen en te exploiteren.

Volgens de indiener zouden dergelijke activiteiten ernstige schade kunnen berokkenen aan het 
milieu, in het bijzonder aan de watervoerende lagen in de ondergrond (aquifers) en de 
verschillende bronnen die het lokale waterleidingnet van water voorzien.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 6 november 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 januari 2013

Opmerkingen van de Commissie

Op grond van de kaderrichtlijn water 2000/60/EG1 moeten de lidstaten voorkomen dat de 
kwaliteit van de watervoorraden achteruitgaat en ervoor zorgen dat in 2015 de chemische 
toestand van de waterlichamen goed is. Om dit te bereiken moeten de lidstaten er dan ook 
voor zorgen dat het grondwater niet verontreinigd is en de drinkwaterbronnen geen gevaar 
                                               
1 Richtlijn 2000/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2000 tot vaststelling van een 
kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid (PB L 327 van 22.12.2000, blz. 1–73).
Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2009/31/EG (PB L 140 van 5.6.2009, blz. 114).
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lopen.
De indiener stelt dat het winnen van olie en gas het hydrogeologisch evenwicht in het gebied 
zal verstoren en eventuele lekkage uit pijpleidingen tijdens de productie verspreiding van olie 
in de bodem en onomkeerbare verontreiniging van het grondwater tot gevolg zal hebben. De 
indiener is van mening dat de winning van olie en gas een ernstige bedreiging vormt voor het 
bronwater dat voor menselijke consumptie wordt aangewend. De indiener draagt echter geen 
bewijzen aan die deze stellingen onderbouwen.
De indiener maakt melding van een rapport en van een aanvraag voor een milieuvergunning 
die zou zijn ingediend voor het project "Carisio olie en gas opsporingsvergunning –
Carpignano Sesia 1 exploratieboring". De Commissie heeft geen nadere informatie verkregen 
over deze procedure en ook het rapport niet ontvangen. Het is ook niet helemaal duidelijk of 
de procedure met Italiaanse autoriteiten nog gaande is of dat deze autoriteiten inmiddels een 
besluit hebben genomen over eventuele uitvoering van activiteiten. Uit de aanvraag wordt niet 
duidelijk van welke activiteiten sprake zou zijn.

Conclusie
Op grond van de verstrekte informatie kan de Commissie niet beoordelen of inbreuk wordt 
gemaakt op EU-wetgeving.


