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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy:  A Pasquale Greco, olasz állampolgár által a Manduria Partito dei Verdi per 
la Pace nevében benyújtott, 1241/2007. számú petíció a Chidro folyón lévő 
manduriai sótalanító üzemről 

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója azt kéri az Európai Parlamenttől, hogy állítsa le a Chidro folyón 
Mandúriánál (Apulia) épülő sótalanító üzem építési munkálatait, mivel állítása szerint az 
közösségi jelentőségű (SIC IT913001 „Torre Colimena”), Natura 2000-res területen és egy 
regionális vadaspark („Riserva del Litorale Tarantino Orientale”) területén fekszik. A petíció 
benyújtója kifejti, hogy az európai uniós támogatásból finanszírozott üzem építését sokkal 
inkább pénzügyi megfontolások motiválják, mintsem a vízellátás kérdése. Ezzel kapcsolatban 
a vízművek adataira utal – amely szintén támogatja a sótalanító üzem megépítését –, 
amelyekből az derül ki, hogy a végső fogyasztónak szánt víz 49%-a jelenleg elvész. A petíció 
benyújtója azt állítja, hogy az üzem károsítaná az érzékeny helyi ökoszisztémát, és azon a 
véleményen van, hogy egy lakossági tájékoztató kampány és a hatékony vízgazdálkodás 
jobban növelné a vízellátást, mint egy környezetre káros, 50 millió euróba kerülő sótalanító 
üzem.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. április 18. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2008. szeptember 26.

A petíció benyújtója bírálja a Manduriában uniós forrásokból (Apulia) épülő sótalanító üzem 
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építését, azt állítva, hogy az a 92/43/EGK tanácsi irányelvben, azaz az élőhely-irányelvben1

közösségi jelentőségű területként megjelölt „Torre Colimena" területén fekszik, és károsítja a 
helyi ökoszisztémákat.

A petíció benyújtója hivatkozik továbbá arra, hogy elvész a végfogyasztóknak szánt víz, és 
megkérdőjelezi a sótalanító üzem hatékonyságát.

A Bizottság fel kívánja hívni a figyelmet arra, hogy a rendelkezésére álló információk szerint 
a petíció benyújtója által említett sótalanító üzem építéséhez az EU nem nyújtott 
finanszírozást.

A Bizottság úgy értesült, hogy a petícióban említett sótalanító üzem egy Natura 2000 terület, 
a „Torre Colimena" területén kerülne felépítésre. Szeretné azonban megjegyezni, hogy a
92/43/EGK irányelv nem zárja ki, hogy Natura 2000 területen gazdasági fejlesztésre kerüljön 
sor, feltéve, hogy a felelős hatóságok teljes mértékben teljesítik az említett irányelv 6. 
cikkében megállapított kötelezettségeket és biztosítékokat, gondoskodva ezzel a terület 
ökológiai rendszerének védelméről.

A Bizottság megvizsgálta a petíció benyújtója által felvetett kérdéseket, és meglátása szerint 
nincsen lényegi bizonyíték arra vonatkozóan, hogy a sótalanító üzem egész pontosan hogyan 
károsíthatná a kérdéses területet. A Bizottság álláspontja szerint ezért a felelős 
környezetvédelmi hatóságok feladata megállapítani, hogy várhatóan milyen hatással lesz a 
sótalanító üzem a Natura 2000 területre. Ebben az összefüggésben a tengeri fajok 
károsításának megakadályozása szempontjából kiemelkedő jelentőséggel bír a sótalanító 
üzemből a sós vizet elvezető kifolyócső helyének megválasztása.

Következtetések

A Bizottság megvizsgálta a petíció benyújtói által felvetett kérdéseket, és a rendelkezésre álló 
információk alapján arra a következtetésre jutott, hogy jelenleg semmiféle jel nem utal a 
közösségi jogszabályok megsértésére.

                                               
1 HL L 206., 1992.7.22.


