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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1241/2007, którą złożył Pasquale Greco (Włochy) w imieniu Manduria 
Partito dei Verdi per la Pace, w sprawie stacji odsalania wody w rzece Chidro 
w Mandurii 

1. Streszczenie petycji

Składający petycję zwraca się do Parlamentu Europejskiego o podjęcie działań mających na 
celu wstrzymanie budowy stacji odsalania wody w rzece Chidro w Mandurii w regionie 
Apulia, twierdząc, że znajduje się ona na terenie mającym znaczenie dla Wspólnoty (SIC 
IT913001 „Torre Colimena”) wchodzącym w skład sieci Natura 2000 oraz będącym 
regionalnym rezerwatem dzikiej przyrody („Riserva del Litorale Tarantino Orientale”). 
Składający petycję utrzymuje, że budowa przedmiotowej stacji ze środków UE jest raczej 
uwarunkowana kwestiami natury finansowej, a nie problemem zaopatrzenia w wodę. 
Przytacza on dane liczbowe przedstawione przez przedsiębiorstwo wodociągowe, które 
również zamierza zbudować stację odsalania wody, wskazujące, że obecnie 49% wody 
przeznaczonej dla odbiorcy końcowego jest tracone. Składający petycję twierdzi, że 
przedmiotowa stacja zniszczy wrażliwy lokalny ekosystem i jest zdania, że publiczna 
kampania edukacyjna oraz wydajne zarządzanie zasobami wodnymi przyczyniłyby się do 
zwiększenia zasobów wodnych w większym stopniu niż szkodliwa dla środowiska 
naturalnego stacja odsalania wody warta 50 mln euro.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 18 kwietnia 2008 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 26 września 2008 r.

Składający petycję poddaje krytyce budowę stacji odsalania wody w Mandurii w regionie 
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Apulia ze środków UE, twierdząc, że będzie ona znajdować się na terenie mającym znaczenie 
dla Wspólnoty „Torre Colimena” wyznaczonym na podstawie dyrektywy 92/43/EWG, 
zwanej dyrektywą siedliskową1, i będzie mieć szkodliwe oddziaływanie na lokalne
ekosystemy.

Składający petycję odwołuje się także do utraty wody do końcowego zużycia i kwestionuje 
wydajność stacji odsalania wody.

Komisja pragnie zauważyć, że zgodnie z dostępnymi informacjami budowa stacji odsalania 
wody, do której odnosi się składający petycję, nie uzyskała finansowania ze środków UE.

Komisja wyraża zrozumienie, że stacja odsalania wody, o której jest mowa w petycji, ma 
zostać wybudowana na terenie obszaru Natura 2000 „Torre Colimena”. Jednakże pragnie ona
zauważyć, że w dyrektywie 92/43/EWG rozwój gospodarczy na obszarach Natura 2000 nie 
jest zabroniony, o ile właściwe władze w pełni uwzględnią ustalone obowiązki 
i zabezpieczenia, które określono w art. 6 przedmiotowej dyrektywy, w celu zagwarantowania 
ochrony ekologicznej spójności tego obszaru.

Komisja zbadała kwestie poruszone przez składającego petycję i stwierdziła, że nie ma 
jednoznacznych dowodów wskazujących, jak bardzo prawdopodobne jest zniszczenie
rzeczonego obszaru przez stację odsalania wody. Tak więc w opinii Komisji prawdopodobne
skutki oddziaływania stacji odsalania wody na terenie obszaru Natura 2000 będą musiały
zostać określone przez właściwe władze odpowiedzialne za ochronę środowiska naturalnego. 
Szczególne znaczenie w tym kontekście będzie miał dobór umiejscowienia rurociągu 
tłocznego do odcieków solanki ze stacji odsalania, aby zapobiec szkodliwemu oddziaływaniu 
na gatunki morskie.

Wnioski

Komisja zbadała kwestie poruszone przez składających petycję i na podstawie dostępnych
informacji wnioskuje, że nie ma w tym przypadku przesłanek, które świadczyłyby 
o naruszaniu wspólnotowego prawa.

                                               
1 Dz.U. L 206, 22.7.1992
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