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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1241/2007 af Pasquale Greco, italiensk statsborger, for Partito dei 
Verdi per la Pace, afdeling Mandurië (TA), om afsaltningsanlægget ved 
Chidrofloden i Manduria

1. Sammendrag

Andrageren anmoder Europa-Parlamentet om at gribe ind for at få stoppet opførelsen af et 
afsaltningsanlæg ved Chidrofloden i Manduria (Apulien), idet han hævder, at det er 
beliggende i en lokalitet af fællesskabsbetydning (SIC IT913001 "Torre Colimena"), et 
Natura 2000 område og en regional vildtpark ("Riserva del Litorale Tarantino Orientale"). 
Andrageren hævder, at opførelsen af anlægget, der modtager EU-støtte, er begrundet i hensyn 
af mere økonomisk karakter end i spørgsmålet om vandforsyning. Han henviser til tal 
fremlagt af vandværket – der også vil bygge afsaltningsanlægget – hvoraf det fremgår, at 49% 
af vandet til den endelige forbruger i øjeblikket går tabt. Andrageren gør gældende, at 
anlægget vil skade det følsomme lokale økosystem, og mener, at en bevidstgørelseskampagne 
over for befolkningen og en effektiv vandforvaltning vil give mere vand end det 
miljøødelæggende afsaltningsanlæg, der koster 50 mio. euro.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 18. april 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 26. september 2008.

"Andrageren kritiserer opførelsen af et afsaltningsanlæg i Manduria (Apulien), der modtager 
EU-støtte, idet han hævder, at anlægget er beliggende i en lokalitet af fællesskabsbetydning 
"Torre Colimena", der er udpeget i henhold til Rådets direktiv 92/43/EØF, habitatdirektivet1, 
                                               
1 EFT L 206 af 22.7.1992.
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og at det vil skade de lokale økosystemer.

Andrageren henviser ligeledes til, at vand til den endelige forbruger går tabt, og bestrider 
afsaltningsanlæggets effektivitet.

Kommissionen ønsker at påpege, at opførelsen af det afsaltningsanlæg, hvortil der henvises i 
andragendet, ikke har modtaget EU-støtte i henhold til de foreliggende oplysninger.
Kommissionen forstår, at det i andragendet omhandlende afsaltningsanlæg skal opføres inden 
for Natura 2000-området "Torre Colimena". Kommissionen bemærker imidlertid, at direktiv 
92/43/EØF ikke udelukker, at nye økonomiske udviklingsprojekter kan iværksættes inden for 
Natura 2000-områder, så længe de ansvarlige myndigheder fuldt ud tager hensyn til de 
indgåede forpligtelser og sikkerhedsforanstaltninger, der fremgår af artikel 6 i direktivet for at 
sikre, at lokalitetens økologiske integritet bliver beskyttet.

Kommissionen har undersøgt de spørgsmål, som andrageren har rejst, og mener ikke, at der 
foreligger klare beviser for, hvordan afsaltningsanlægget præcist vil skade den pågældende 
lokalitet. Kommissionen er derfor af den opfattelse, at afsaltningsanlæggets sandsynlige 
indvirkninger på Natura 2000-området skal fastlægges af de ansvarlige miljømyndigheder.
Valget af placeringen af afløbsrøret til det saltvand, der udledes fra afsaltningsanlægget, vil i 
denne forbindelse være af væsentlig betydning med henblik på forebyggelse af eventuelle 
skader på marine arter.

Konklusioner

Kommissionen har gennemgået andragernes spørgsmål og konkluderer på baggrund af de 
foreliggende oplysninger, at der på nuværende tidspunkt ikke er nogen tegn på overtrædelse 
af fællesskabsretten."
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