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Ref.: Petiția nr. 0892/2012, adresată de Marcello Marafante, de cetățenie italiană, 
privind împotrivirea exprimată față de căutarea și exploatarea de 
hidrocarburi în zona Carpignano Sesia (Italia)

1. Rezumatul petiției

Petiția conține un protest împotriva proiectului de căutare și exploatare de hidrocarburi 
prezentat de ENI autorităților din localitatea Carpignano Sesia.

În opinia petiționarului, această activitate riscă să afecteze grav mediul, în special în ceea ce 
privește protejare pânzelor de apă freatică și a diferitelor izvoare dispersate care alimentează 
apeductul local.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 6 noiembrie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 ianuarie 2013

Observațiile Comisiei

Directiva-cadru 2000/60/CE privind apa1 impune statelor membre să garanteze, până în 2015, 
că nu se înregistrează o scădere a calității apei și că toate corpurile de apă vor avea o stare 
chimică bună. În consecință, statele membre trebuie să garanteze că apele subterane nu sunt 
poluate, iar resursele de apă potabilă nu sunt expuse niciunui risc.
                                               
1 Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui 
cadru de politică comunitară în domeniul apei (JO L 327, 22.12.2000, p. 1-73). Directivă modificată ultima dată 
prin Directiva 2009/31/CE (JO L 140, 5.6.2009, p. 114).



PE504.285v01-00 2/2 CM\925896RO.doc

RO

 Petiționarul pretinde că extracția de petrol și de gaze ar afecta echilibrul hidrogeologic al 
regiunii și că posibilele scurgeri din conducte în timpul operațiunilor de producție ar 
determina infiltrarea petrolului în sol și poluarea ireversibilă a apelor subterane. În opinia 
petiționarului, extracția de petrol și de gaze ar reprezenta o amenințare majoră pentru apa de 
izvor destinată consumului uman. Cu toate acestea, petiționarul nu furnizează dovezi care să 
vină în sprijinul acestor afirmații.
Petiționarul menționează că, în cazul „Licenței Carisio pentru prospectare petrolieră și 
gazeiferă - puțul de explorare Carpigiano Sesia 1”, au fost depuse un raport și o solicitare 
privind aprobarea compatibilității ecologice. Comisia nu a primit deocamdată informații 
detaliate cu privire la procedură sau la raport. De asemenea, nu reiese cu certitudine dacă 
procedura respectivă nu a fost încă finalizată de autoritățile italiene sau dacă acestea au luat 
deja o decizie cu privire la desfășurarea oricărei activități. Activitățile cuprinse în solicitarea 
înaintată sunt, de asemenea, neclare.
Concluzie

Pe baza informațiilor furnizate, Comisia nu este în măsură să identifice nicio încălcare a 
legislației UE.


