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Temats: Lūgumraksts Nr. 1241/2007, ko „Manduria Partito dei Verdi per la Pace” vārdā 
iesniedza Itālijas valstspiederīgais Pasquale Greco, par Chidro upes atsāļošanas 
rūpnīcu Mandūrijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs lūdz Eiropas Parlamentu rīkoties, lai apstādinātu Chidro upes 
atsāļošanas rūpnīcas celtniecību Mandūrijas pilsētā (Apūlijā), uzsverot, ka tā atrodas 
Kopienas nozīmes (SIC IT913001 „Torre Colimena”), Natura 2000 un reģionālā savvaļas 
parka (Riserva del Litorale Tarantino Orientale) teritorijā. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, 
ka ES finansētās rūpnīcas celtniecība vairāk saistīta ar finansiālu nevis ūdenspadeves 
jautājumu risināšanu. Viņš atsaucas uz ūdensapgādes iestādes, kura arī plāno būvēt 
atsāļošanas rūpnīcu, sniegtajiem datiem, kas liecina, ka jau šobrīd tiek zaudēti 49 % no 
patērētājiem paredzētā ūdens. Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka rūpnīca apdraudēs jutīgo 
vietējo ekosistēmu, un uzskata, ka būtu iespējams nodrošināt vairāk ūdens, ja efektīvāk 
izmantotu ūdens apsaimniekošanu un informētu par to sabiedrību, nevis izvēlēties celt videi 
kaitīgu atsāļošanas rūpnīcu, kas izmaksā 50 miljonus eiro.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 18. aprīlī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2008. gada 26. septembrī.

Lūgumraksta iesniedzējs kritizē atsāļošanas rūpnīcas celtniecību Mandūrijas pilsētā (Apūlijā) 
par ES līdzekļiem, norādot, ka tā atradīsies Kopienas nozīmes teritorijā „Torre Colimena”
saskaņā ar Padomes Direktīvu 92/43/EEK (Dzīvotņu Direktīva)1 nodarot kaitējumu vietējām 
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ekosistēmām.

Lūgumraksta iesniedzējs min arī patērētājiem paredzētā ūdens zaudējumu un apšauba 
atsāļošanas rūpnīcas efektivitāti.

Komisija vēlas norādīt, ka saskaņā ar pieejamo informāciju atsāļošanas rūpnīcas celtniecība, 
uz ko atsaucas lūgumraksta iesniedzējs, nav saņēmusi ES fondu finansējumu. 

Komisija saprot, ka atsāļošanas rūpnīca, par ko ir lūgumraksts, tiks būvēta Natura 2000
teritorijā „Torre Colimena”. Taču Komisija vēlas informēt, ka Direktīva 92/43/EEK 
neaizkavē jaunas ekonomiskās attīstības norises Natura 2000 teritorijās, ja atbildīgās 
institūcijas pilnībā ievēro Direktīvas 6. pantā noteiktās saistības un garantijas teritorijas 
ekoloģiskajai aizsardzībai. 

Komisija ir izskatījusi lūgumraksta iesniedzēja ierosinātos jautājumus un uzskata, ka nav 
pamatotu pierādījumu, kā konkrēti atsāļošanas rūpnīca varētu nodarīt kaitējumu minētajai 
teritorijai. Tāpēc Komisija uzskata, ka atsāļošanas rūpnīcas iespējamo ietekmi uz Natura 2000
teritoriju jānovērtē atbildīgajām vides aizsardzības institūcijām. Īpaši svarīgs ir atsāļošanas 
rūpnīcas sāļus saturošo kaitīgo notekūdeņu cauruļu novietojums, lai novērstu jebkādu 
kaitējumu jūras ekosistēmai.

Secinājumi

Komisija ir izskatījusi lūgumraksta iesniedzēja ierosinātos jautājumus un, pamatojoties uz 
pieejamo informāciju, uzskata, ka šajā gadījumā nav skaidru pierādījumu par iespējamiem 
Kopienas likumu pārkāpumiem.


