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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1241/2007 του Pasquale Greco, ιταλικής ιθαγένειας, εξ ονόματος 
του κόμματος «Manduria Partito dei Verdi per la Pace» (Κόμμα των 
Πρασίνων της Manduria για την ειρήνη), σχετικά με τη μονάδα αφαλάτωσης 
του ποταμού Chidro στη Manduria

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων ζητά από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αναλάβει δράση για να σταματήσει την 
κατασκευή της μονάδας αφαλάτωσης του ποταμού Chidro στην περιοχή Manduria 
(Απουλία), υποστηρίζοντας ότι η εν λόγω μονάδα βρίσκεται σε έναν τόπο κοινοτικής 
σημασίας (ΤΚΣ IT913001 «Torre Colimena») και ότι αποτελεί τοποθεσία του δικτύου Natura 
2000 καθώς και περιφερειακό πάρκο άγριας χλωρίδας και πανίδας («Riserva del Litorale 
Tarantino Orientale»). Ο αναφέρων υποστηρίζει ότι η κατασκευή της εν λόγω μονάδας, η 
οποία χρηματοδοτείται από ευρωπαϊκά κονδύλια, υποκινείται από ανησυχίες οι οποίες 
συνδέονται περισσότερο με οικονομικούς προβληματισμούς και όχι με το ζήτημα της 
υδροδότησης. Παραπέμπει σε αριθμητικά στοιχεία από την υπηρεσία ύδρευσης –η οποία 
επιδιώκει επίσης την κατασκευή της μονάδας αφαλάτωσης–, τα οποία καταδεικνύουν ότι, επί 
του παρόντος, το 49 % του ύδατος που προορίζεται για τον τελικό καταναλωτή χάνεται. Ο 
αναφέρων υποστηρίζει ότι η μονάδα αυτή θα καταστρέψει το ευαίσθητο οικοσύστημα της 
περιοχής και είναι της άποψης ότι μια εκστρατεία ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης 
καθώς και η αποτελεσματική διαχείριση του ύδατος θα οδηγήσουν σε μεγαλύτερη παροχή 
ύδατος από ό,τι μια καταστροφική για το περιβάλλον μονάδα αφαλάτωσης, το κόστος της 
οποίας ανέρχεται σε 50 εκατομμύρια ευρώ.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίστηκε παραδεκτή στις 18 Απριλίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
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πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4 του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 26 Σεπτεμβρίου 2008.

Ο αναφέρων ασκεί κριτική στην κατασκευή μονάδας αφαλάτωσης στην περιοχή Manduria 
(Apulia) με χρηματοδότηση από την ΕΕ, υποστηρίζοντας ότι θα βρίσκεται εντός τόπου 
κοινοτικής σημασίας «Torre Colimena», όπως ορίστηκε δυνάμει της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου, της οδηγίας για τους φυσικούς βιότοπους,1 προκαλώντας ζημία στα 
οικοσυστήματα της περιοχής.

Ο αναφέρων αναφέρεται επίσης στην απώλεια νερού για τελική κατανάλωση και αμφισβητεί 
την αποτελεσματικότητα της μονάδας αφαλάτωσης.

Η Επιτροπή θα ήθελε να επισημάνει ότι, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχει στη διάθεσή 
της, η κατασκευή της μονάδας αφαλάτωσης στην οποία αναφέρεται ο αναφέρων δεν έχει 
λάβει χρηματοδότηση από την ΕΕ. 
Η Επιτροπή κατανοεί ότι η μονάδα αφαλάτωσης που αναφέρεται στην αναφορά πρόκειται να 
κατασκευαστεί εντός της περιοχής Natura 2000 «Torre Colimena». Εντούτοις, θα ήθελε να 
επισημάνει ότι η οδηγία 92/43/ΕΟΚ δεν αποτρέπει τη δημιουργία νέων έργων οικονομικής 
ανάπτυξης σε περιοχές Natura 2000, εφόσον οι αρμόδιες αρχές λαμβάνουν πλήρως υπόψη τις 
υπάρχουσες υποχρεώσεις και διαβεβαιώσεις που ορίζονται στο Άρθρο 6 της εν λόγω οδηγίας, 
προκειμένου να διασφαλίσουν την προστασία της οικολογικής ακεραιότητας της περιοχής.

Η Επιτροπή εξέτασε τα ζητήματα που προβάλλει ο αναφέρων και θεωρεί ότι δεν υπάρχουν 
επαρκή στοιχεία σχετικά με τον ακριβή τρόπο με τον οποίο η μονάδα αφαλάτωσης ενδέχεται 
να βλάψει την εν λόγω περιοχή. Έτσι, η Επιτροπή είναι της άποψης ότι οι πιθανές επιπτώσεις 
της μονάδας αφαλάτωσης επί της περιοχής Natura 2000 θα πρέπει να προσδιοριστούν από τις 
αρμόδιες αρχές για το περιβάλλον. Η επιλογή της τοποθεσίας για το σωλήνα εκκένωσης για 
τα αλατούχα απόβλητα της μονάδας αφαλάτωσης θα είναι, στο πλαίσιο αυτό, εξαιρετικά 
σημαντικά, για την αποτροπή ζημίας στα θαλάσσια είδη.

Συμπεράσματα

Η Επιτροπή εξέτασε τα ζητήματα που προέβαλαν οι αναφέροντες και, βάσει των 
πληροφοριών που είχε στη διάθεσή της, συμπεραίνει ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις σε αυτή την 
περίπτωση για παραβίαση της κοινοτικής νομοθεσίας.

                                               
1 ΕΕ L 206, 22.7.1992

Adlib Express Watermark


	747468el.doc

