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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 1241/2007, ingiven av Pasquale Greco (italiensk medborgare), för 
”Manduria Partito dei Verdi per la Pace”, om en avsaltningsanläggning i floden 
Chidro i Manduria 

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren begär att Europaparlamentet ska vidta åtgärder för att stoppa uppförandet av 
avsaltningsanläggningen i floden Chidro i Manduria (Apulien) och hävdar att anläggningen är 
belägen på en plats av gemenskapsintresse (SIC IT913001 – Torre Colimena), ett 
Natura 2000-område och en regional djurpark (Riserva del Litorale Tarantino Orientale). 
Framställaren menar att uppförandet av den EU-finansierade anläggningen motiveras mer av 
ekonomiska överväganden än av vattenförsörjningsfrågan. Han hänvisar till siffror från 
vattenverket – som också ansöker om att bygga avsaltningsanläggningen – som visar att 
49 procent av det vatten som är avsett för slutkonsumenten för närvarande går förlorat. 
Framställaren hävdar att anläggningen kommer att skada det känsliga lokala ekosystemet och 
gör gällande att en informationskampanj riktad till allmänheten och effektiv vattenhushållning 
skulle ge mer vatten än en miljömässigt förödande avsaltningsanläggning som kostar 
50 miljoner euro.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 18 april 2008. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 26 september 2008

Framställaren kritiserar uppförandet av en EU-finansierad avsaltningsanläggning i Manduria 
(Apulien). Han hävdar att den kommer att vara belägen på en plats av gemenskapsintresse 
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(”Torre Colimena”) enligt rådets direktiv 92/43/EEG, habitatdirektivet,1 vilket kommer att 
skada de lokala ekosystemen.

Framställaren hänvisar även till att vatten avsett för slutkonsumtion går förlorat och kritiserar 
avsaltningsanläggningens effektivitet.

Kommissionen vill betona att den avsaltningsanläggning som framställaren hänvisar till inte 
har uppförts med EU-medel enligt den information som finns tillgänglig.
Kommissionen är medveten om att den avsaltningsanläggning som anges i framställningen 
ska byggas i Natura 2000-området “Torre Colimena”. Kommissionen vill dock påpeka att nya 
ekonomiska utvecklingar i Natura 2000-områden inte är förbjudna enligt direktiv 92/43/EEG, 
om de ansvariga myndigheterna har tagit full hänsyn till de åtaganden och säkerhetsåtgärder 
som anges i artikel 6 i direktivet för att se till att integriteten för områdets ekosystem har 
skyddats.

Kommissionen har undersökt framställarens frågor och anser inte att det finns några faktiska 
belägg för exakt hur avsaltningsanläggningen kan skada det aktuella området. Kommissionen 
anser därför att det är de ansvariga miljömyndigheterna som måste avgöra vilka effekter 
avsaltningsanläggningen kan få för Natura 2000-området. I det här sammanhanget är det 
mycket viktigt att avloppsledningen för saltvattenutflödet från avsaltningsanläggningen 
placeras på en plats där den inte kan skada marina arter.

Slutsatser

Kommissionen har granskat framställarens frågor och drar mot bakgrund av tillgänglig 
information slutsatsen att det inte finns något som tyder på att gemenskapsrätten har överträtts 
i detta skede. 

                                               
1 EGT L 206, 22.7.1992.
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