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1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä pyytää Euroopan parlamenttia ryhtymään toimiin ja pysäyttämään 
Chidro-joen suolanpoistolaitoksen rakennushankkeen Manduriassa (Apulia) ja jatkaa, että 
laitos sijaitsee yhteisön tärkeänä pitämällä alueella (SIC IT913001 Torre Colimena), joka on 
Natura 2000 -alue ja alueellinen luonnonpuisto (Riserva del Litorale Tarantino Orientale). 
Vetoomuksen esittäjä kertoo, että EU:n rahoittaman laitoksen rakentamisen taustalla ovat 
pikemminkin taloudelliset kuin vedenjakeluun liittyvät syyt. Hän viittaa suolanpoistolaitoksen 
rakentamista kannattavan vesilaitoksen julkaisemiin lukuihin, joiden mukaan 49 prosenttia 
lopulliselle kuluttajalle tarkoitetusta vedestä menee hukkaan. Vetoomuksen esittäjä väittää, 
että laitos vahingoittaa herkkää paikallista ekosysteemiä, ja on sitä mieltä, että julkinen 
tiedotuskampanja ja tehokas vesihuolto tuottaisivat enemmän vettä kuin luontoa vahingoittava 
50 miljoonan euron suolanpoistolaitos.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 18. huhtikuuta 2008. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 26. syyskuuta 2008

Vetoomuksen esittäjä arvostelee EU:n rahoittamaa suolanpoistolaitoksen rakennushanketta 
Manduriassa (Apulia). Hän väittää, että laitos tulee sijaitsemaan neuvoston direktiivin 
92/43/ETY eli luontotyyppidirektiivin1 mukaisesti yhteisön tärkeänä pitämäksi alueeksi 
nimetyllä Torre Colimenan alueella ja että laitos vahingoittaa paikallisia ekosysteemejä.

                                               
1 EYVL L 206, 22.7.1992.
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Vetoomuksen esittäjä viittaa myös lopulliselle kuluttajalle tarkoitetun veden hukkaamiseen ja 
kyseenalaistaa suolanpoistolaitoksen tehokkuuden.

Komissio haluaa huomauttaa, että käytettävissä olevien tietojen perusteella vetoomuksen 
esittäjän tarkoittaman suolanpoistolaitoksen rakentamiseen ei ole myönnetty EU:n rahoitusta. 

Komission käsityksen mukaan vetoomuksessa tarkoitettu suolanpoistolaitos on määrä 
rakentaa Torre Colimenan alueelle, joka on Natura 2000 -alue. Komissio haluaa kuitenkin 
huomauttaa, että direktiivissä 92/43/ETY ei estetä uuden talouskehityksen toteuttamista 
Natura 2000 -alueilla edellyttäen, että toimivaltaiset viranomaiset ottavat täysimääräisesti 
huomioon kyseisen direktiivin 6 artiklassa määritellyt velvoitteet ja suojatoimet, joilla 
pyritään turvaamaan alueen ekologinen koskemattomuus. 

Komissio on tutkinut vetoomuksen esittäjän esiin tuomat seikat ja katsoo, että ei ole 
perusteltua näyttöä siitä, millä tavalla suolanpoistolaitos tarkalleen ottaen todennäköisesti 
vahingoittaisi kyseistä aluetta. Komissio on sen vuoksi sitä mieltä, että toimivaltaisten 
ympäristöviranomaisten on määriteltävä suolanpoistolaitoksen todennäköiset vaikutukset 
Natura 2000 -alueeseen. Tässä yhteydessä on kiinnitettävä erityistä huomiota 
suolanpoistolaitoksen suolavesien tyhjennysputken sijainnin valintaan, jotta voidaan estää 
merieläinlajien vahingoittuminen.

Päätelmät

Komissio on tutkinut vetoomusten esittäjien asian ja toteaa tarjolla olevien tietojen 
perusteella, että tällä hetkellä ei ole olemassa merkkejä yhteisön lainsäädännön rikkomisesta.


