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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП 

Относно: Петиция 1241/2007, внесена от Pasquale Greco, с италианско 
гражданство, от името на Partito dei Verdi per la Pace, в Manduria, 
относно инсталацията за обезсоляване на река Chidro в Manduria 

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията търси действие от страна на Европейския парламент за 
преустановяване на изграждането на инсталацията за обезсоляване на река Chidro в 
Manduria (Apulia), като твърди, че тя е разположена на територия от значение за 
Общността (SIC IT913001 „Torre Colimena”), област по „Натура 2000” и регионален 
парк-резерват („Riserva del Litorale Tarantino Orientale”). Вносителят на петицията 
твърди, че изграждането на финансираната от ЕС инсталация е обосновано от 
загриженост, свързана повече с финансови съображения, отколкото с въпроса за 
водоснабдяването. Той цитира информация, представена от водопроводната станция –
която също цели изграждането на инсталацията за обезсоляване, – сочеща, че 
понастоящем 49% от водата, предвидена за крайния потребител, се губи. Вносителят на 
петицията изтъква, че инсталацията ще навреди на чувствителната местна екосистема, 
и изразява становището, че кампания за повишаване на обществената осведоменост и 
ефикасно управление на водите биха довели до доставяне на повече вода, отколкото 
инсталация за обезсоляване на стойност 50 милиона евро, която е вредна за околната 
среда.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 18 април 2008 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 26 септември 2008 г.

Вносителят на петицията критикува изграждането на инсталация за обезсоляване в 
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Manduria (Apulia) със средства на ЕС, като твърди, че тя ще бъде разположена на 
територия от значение за Общността „Torre Colimena“, определена като такава съгласно 
Директива 92/43/ЕИО на Съвета, т.нар. Директива за местообитанията1, като това ще 
навреди на местните екосистеми.

Вносителят на петицията повдига въпроса за загубата на вода, предназначена за крайна 
консумация, и оспорва ефикасността на инсталацията за обезсоляване.

Комисията би желала да подчертае, че съгласно информацията, с която разполага, 
изграждането на въпросната инсталация за обезсоляване не е получила финансиране от 
ЕС.

Комисията разбира, че въпросната инсталация за обезсоляване ще бъде построена в 
рамките на обекта по Натура 2000 „Torre Colimena“. Въпреки това Комисията би 
желала да отбележи, че Директива 92/43/ЕИО не забранява осъществяването на ново
икономическо развитие в рамките на обектите по Натура 2000, стига отговорните 
органи да спазват изцяло установените задължения и предпазни мерки, указани в член
6 от тази директива, за да се осигури опазването на екологичната цялост на обекта.

Комисията е проучила въпросите, повдигнати от вносителя на петицията и счита, че 
няма достатъчно доказателства за това, как точно инсталацията за обезсоляване би 
навредила на въпросния обект. Следователно Комисията е на мнение, че вероятните 
последици от инсталацията за обезсоляване в обекта по Натура 2000 трябва да бъдат 
определени от органите, отговорни за опазването на околната среда. В този смисъл 
изборът на разположението на отвеждащата тръба за солените отпадъчни води от 
инсталацията за обезсоляване ще бъде от особено значение за предотвратяване 
нанасянето на вреди на морските видове.

Заключения

Комисията е проучила въпросите, повдигнати от вносителите на петицията и въз основа
на наличната информация е стигнала до заключението, че към момента не са налице 
индикации за нарушение на правото на Общността.

                                                       
1 ОВ L 206, 22.7.1992 г.


