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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0892/2012, którą złożył Marcello Marafante (Włochy), w sprawie 
sprzeciwu wobec poszukiwania i wydobycia węglowodorów na terenie 
Carpignano Sesia (Włochy)

1. Streszczenie petycji

Petycja wyraża sprzeciw przeciwko projektowi poszukiwania oraz wydobycia 
węglowodorów, który został przedstawiony przez ENI gminie Carpignano Sesia.

W opinii składającego petycję działalność ta ma szkodliwy wpływ na środowisko, w 
szczególności z punktu widzenia ochrony poziomu wód gruntowych oraz różnych źródeł 
znajdujących się na tym terenie, które zasilają lokalny wodociąg.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 6 listopada 2012 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 30 stycznia 2013 r.

Uwagi Komisji

Ramowa dyrektywa wodna 2000/60/WE1 wymaga od państw członkowskich dopilnowania, 
by nie nastąpiło pogorszenie jakości wód oraz by wszystkie rodzaje wód uzyskały dobry stan 
chemiczny do 2015 r. Dlatego państwa członkowskie mają zagwarantować, by wody 
gruntowe nie uległy zanieczyszczeniu, i zapobiec ryzyku dla zasobów wody pitnej.
                                               
1 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/60/WE z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy 
wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz.U. L 327 z 22.12.2000, s. 1–73). Dyrektywa ostatnio 
zmieniona dyrektywą 2009/31/WE (Dz.U. L 140 z 5.6.2009, s. 114).
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Składający petycję twierdzi, że wydobycie ropy i gazu zakłóciłoby hydrogeologiczną 
równowagę tego obszaru i że w wyniku ewentualnych wycieków z rurociągów w trakcie 
eksploatacji ropa przedostałaby się do gleby i nieodwracalnie zanieczyściła wody gruntowe.  
Zdaniem składającego petycję wydobycie ropy i gazu poważnie zagroziłoby wodzie źródlanej 
wykorzystywanej do spożycia przez ludzi. Jednak składający petycję nie przedstawia 
dowodów na poparcie tych twierdzeń.
Składający petycję zaznacza, że w sprawie „licencji poszukiwawczej dla ropy i gazu w 
Carisio – Carpignano Sesia 1 szyb poszukiwawczy” złożono sprawozdanie oraz wniosek o 
zatwierdzenie zgodności z wymogami ochrony środowiska.  Komisja nie otrzymała 
szczegółowych informacji na temat procedury ani samego sprawozdania.  Nie jest też do 
końca jasne, czy w jakichś organach włoskich procedura wciąż jest w toku, czy też organy te 
wydały już decyzję w sprawie wykonywania jakiejkolwiek działalności.  Działalność ujęta we 
wniosku jest również niejasna.
Podsumowanie

Na podstawie otrzymanych informacji Komisja nie jest w stanie stwierdzić naruszenia prawa 
unijnego.


