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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1241/2007, ingediend door Pasquale Greco (Italiaanse 
nationaliteit), namens de Partito dei Verdi per la Pace, afdeling Mandurië 
(TA), over een ontziltingsinstallatie in de rivier de Chidro in Mandurië

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener verzoekt het Europees Parlement de geplande bouw van een ontziltingsinstallatie in 
de rivier de Chidro in Mandurië in Apulië te blokkeren. De locatie voor deze installatie 
bevindt zich volgens indiener in een gebied van communautair belang (code SIC IT913001 
"Torre Colimena") van het Natura 2000-netwerk en in een regionaal natuurgebied ("Riserva 
del Litorale Tarantino Orientale"). Het project wordt mede gefinancierd met middelen van de 
Europese Unie. Indiener vermoedt dat aan de bouw van de installatie veeleer economische 
redenen ten grondslag liggen dan redenen van watervoorziening. Hij wijst op cijfers van het 
waterleidingbedrijf - hetzelfde bedrijf dat de installatie wil bouwen - waaruit blijkt dat 
momenteel 49% van het gedistribueerde water op weg naar de eindgebruiker verdwijnt. 
Volgens indiener zal de installatie een negatief effect hebben op het gevoelige ecosysteem ter 
plaatse. Hij is van mening dat een bewustmakingscampagne en een goed waterbeheer meer 
water zullen opleveren dan een milieuverstorende ontziltingsinstallatie van 50 miljoen euro.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 18 april 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 26 september 2008.

Indiener heeft kritiek op de bouw van de ontziltingsinstallatie in Mandurië (Apulië) met EU-
middelen. Hij stelt dat de installatie wordt geplaatst in een gebied van communautair belang, 
te weten "Torre Colimena", dat valt onder Richtlijn 92/43/EEG van de Raad, de 



PE414.262v01-00 2/2 CM\747468NL.doc

NL

Habitatrichtlijn1. Volgens indiener zal de installatie schade veroorzaken aan lokale 
ecosystemen.

Indiener verwijst ook naar het verlies van water voor eindverbruik en zet vraagtekens bij de 
efficiëntie van de ontziltingsinstallatie.

De Commissie wijst erop dat er, volgens de beschikbare informatie, voor de bouw van de 
ontziltingsinstallatie waarnaar door de indiener wordt verwezen geen financiering van de EU 
is ontvangen. 

De Commissie heeft begrepen dat de ontziltingsinstallatie waarnaar in het verzoekschrift 
wordt verwezen, zal worden gebouwd binnen het Natura 2000-gebied "Torre Colimena". Zij 
wil echter opmerken dat Richtlijn 92/43/EEG van de Raad niet verhindert dat nieuwe 
economische ontwikkelingen kunnen plaatsvinden in Natura 2000-gebieden zolang de 
verantwoordelijke overheden de in artikel 6 van deze richtlijn vastgestelde verplichtingen en 
waarborgen respecteren, om ervoor te zorgen dat de ecologische integriteit van deze locatie 
wordt beschermd.

De Commissie heeft de onderwerpen die door de indiener naar voren zijn gebracht, 
onderzocht en is van mening dat er geen materieel bewijs is over hoe precies de 
ontziltingsinstallatie waarschijnlijk schade zou toebrengen aan de betreffende locatie. De 
Commissie is daarom van mening dat de waarschijnlijke effecten van de ontziltingsinstallatie 
op het Natura 2000-gebied moeten worden bepaald door de verantwoordelijke
milieuautoriteiten. De keuze voor de locatie van de afvoerpijp voor de afvoer van pekel uit de
ontziltingsinstallaties zal, in deze context, van bijzonder belang zijn voor de preventie van 
schade aan zeedieren.

Conclusie

De Commissie heeft de zaken die indiener naar voren heeft gebracht, onderzocht en 
concludeert op basis van de beschikbare informatie dat er geen indicatie is dat er op dit 
moment inbreuk wordt gepleegd op het gemeenschapsrecht.

                                               
1 PB L 206 van 22.7.1992.


