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SKRIFTLIG FRÅGA E-2719/07
från Bernat Joan i Marí (Verts/ALE)
till kommissionen

Angående: Alcúdia avsaltningsanläggning

Mot bakgrund av det samarbetsavtal som undertecknades i april 2005 om genomförandet av 
vattenverk av allmänintresse har det spanska miljöministeriet och Balearernas regering beviljat 
kontraktet för att bygga och driva Alcúdia avsaltningsanläggning. Den första etappen har redan inletts 
och budgeten för den är 61 913 040 euro.

Detta har redan fått mycket allvarliga återverkningar på miljön, vilka inte omfattas av 
miljökonsekvensbeskrivningen. I Alcúdia har 7 000 m2 ek- och tallskog avverkats, och tonvis med jord 
och stenar har tippats i Maristanys våtmarker. För att kunna genomföra arbetet tvångsinlöste man 
mark tillhörande omkring hundra personer.

Byggandet av Alcúdia avsaltningsanläggning kommer att öka vattenpriserna, energikostnaderna och 
koldioxidutsläppen.

Det viktigaste uppdraget vid anläggningen kommer att vara att underlätta bostadshusspekulationen 
på Mallorcas norra kust, där befolkningen förväntas öka snabbt.

Den skada som orsakas av avsaltningsanläggningen kommer att påverka:

a. område av gemenskapsintresse ES 5310005 – Bahía de Alcúdia, vars miljöer och arter av 
gemenskapsintresse omfattas av direktiv 92/43/EEG1, inte minst de havsbottnar som är beväxta med 
”Posidonia oceánica”,

b. områden i nätet Natura 2000: S'Albufera och S'Albufereta,

c. landskapet i naturområden av särskilt intresse och i särskilda fågelskyddsområden.

1. Kan kommissionen svara på om detta projekt samfinansierades mellan 2000–2006, eller om 
det kommer att samfinansieras mellan 2007–2013, med gemenskapsmedel (Europeiska regionala 
utvecklingsfonden eller sammanhållningsfonden)?

2. Hur efterlevs direktiv 85/337/EEG2 om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga 
och privata projekt, särskilt när det gäller att offentliggöra offentliga samråd och 
miljökonsekvensbeskrivningen osv?

3. Har direktiv 92/43/EEG om bevarande av livsmiljöer följts, särskilt när det gäller datumet för 
och vilket organ som yttrar sig om huruvida områden i nätet Natura 2000 påverkas eller inte?

4. Inser kommissionen att man genomför projektet utan att ta någon som helst hänsyn till 
miljökonsekvensbeskrivningen?
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