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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1241/2007, adresată de Pasquale Greco , de origine italiană, în 
numele Manduria Partito dei Verdi per la Pace, privind uzina de desalinizare 
de pe râul Chidro din Manduria

1. Rezumatul petiției 

Petiționarul solicită intervenția Parlamentului European pentru a opri construcția uzinei de 
desalinizare de pe râul Chidro din Manduria (Apulia), susținând că aceasta este situată într-o 
regiune de mare importanță pentru comunitate (SIC IT913001 ‘Torre Colimena’), o zonă și o 
rezervație naturală protejate de rețeaua Natura 2000 („Riserva del Litorale Tarantino 
Orientale”). Petiționarul susține că ridicarea uzinei cu finanțare UE este motivată de 
preocupările legate mai degrabă de considerații financiare decât de problema furnizării de apă. 
El se referă la cifrele rezultate de la societățile de distribuție a apei – care încearcă de 
asemenea să construiască uzina de desalinizare – arătând că 49% din apa destinată pentru 
consumatorul final este pierdută în prezent. Petiționarul argumentează că uzina va aduce 
daune ecosistemului local sensibil și afirmă că o campanie publică de informare și o 
administrare eficientă a apei ar furniza mai multă apă decât o uzină de desalinizare care 
distruge mediul și care costă 50 milioane de euro.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 18 aprilie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze (articolul 192 
alineatul (4) din Regulamentul de procedură).

3. Răspunsul Comisiei, primit la 26 septembrie 2008. 

Petiționarul critică construcția uzinei de desalinizare de pe râul Chidro din Manduria (Apulia) 
cu ajutorul fondurilor UE, susținând că aceasta va fi situată într-o regiune de mare importanță 
pentru comunitate, „Torre Colimena”, desemnată conform Directivei 92/43/CEE, Directiva 
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privind habitatele1, și va dăuna ecosistemelor locale.

Petiționarul face de asemenea referire la pierderile de apă pentru consumul final și pune sub 
semnul întrebării eficiența uzinei de desalinizare.

Comisia ar dori să evidențieze faptul că, potrivit informațiilor disponibile, construcția uzinei 
de desalinizare, la care face referire petiționarul, nu a primit fonduri de la UE. 

Comisia înțelege că uzina de desalinizare la care se face referire în petiție urmează să fie 
construită în zona sitului protejat de Natura 2000, „Torre Colimena”. Cu toate acestea, aceasta 
ar dori să menționeze că Directiva/92/43/CEE nu împiedică dezvoltările economice în zona 
siturilor Natura 2000, atât timp cât autoritățile responsabile țin seama pe deplin de obligațiile 
și de măsurile de protecție stabilite și prevăzute la articolul 6 din prezenta directivă în scopul 
protejării integrității ecologice a sitului.

Comisia a examinat problemele aduse în discuție de către petiționar și consideră că nu există 
dovezi substanțiale privind modul în care uzina de desalinizare ar aduce daune sitului în 
cauză. Prin urmare, Comisia consideră că efectele posibile ale uzinei de desalinizare în situl 
Natura 2000 trebuie stabilite de către autoritățile de mediu însărcinate. Alegerea locației 
pentru conductele de evacuare a efluenților de saramură din uzina de desalinizare va avea, în 
acest context, o importanță deosebită în prevenirea cauzării daunelor pentru speciile marine.

Concluzii

Comisia a examinat problemele aduse în discuție de către petiționar și, pe baza informațiilor 
disponibile, consideră că în momentul de față nu există indicii privind încălcarea legislației 
comunitare.
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