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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1042/2009, внесена от г-жа Anne Bland, с финландско 
гражданство, относно вредното въздействие върху околната среда на 
проекта на „Turun Seudun Vesi Oy“ (Турку, Финландия) за изкуствено 
подхранване на подземните води

1. Резюме на петицията

Вносителката критикува вредното въздействие върху околната среда на проекта на 
„Turun Seudun Vesi Oy“ (Турку, Финландия) за изкуствено подхранване на подземните 
води. Тя твърди, че когато са одобрили този проект, който има за цел да филтрира над 
100 000 кубични метра на ден от химически обработената вода на река Kokemäenjoki 
през вододела Virttaankangas за изкуствено подхранване на подземните води за 
консумация в района на Турку, органите не са взели предвид алтернативните варианти, 
които биха предотвратили разрушаването на специалния тип почва, на флората и 
фауната в района и околните зони от мрежата Натура 2000. Според вносителката е 
можело да се предвидят варианти, които да са по-малко вредни за околната среда. Тя 
моли Европейския парламент да разследва случая, за да установи дали има нарушения 
на европейското законодателство в областта на околната среда (включително на 
Директивата за подземните води и Рамковата директива за водите).

2. Допустимост

Обявена за допустима на 11 ноември 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 22 април 2010 г.

Петицията
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Според вносителката на петицията, със свое решение от 13 август 2008 г. финландският 
Висш административен съд е разрешил на водната компания за регион Turku да
филтрира над 100 000 кубични метра на ден от водата на река Kokemäen за
производство на питейна вода. Твърди се, че реката е замърсена и филтрирането на 
водите й през вододела рискува да нанесе вреди както на подземните води, така и на 
природната среда, включително и на разположената в близост територия от мрежата на 
Натура 2000.

Писмото съдържа искане Комисията да проучи, на първо място, дали в случая са 
нарушени изискванията на Директива 2000/60/EО на Европейския парламент и на 
Съвета от 23 октомври 2000 година за установяване на рамка за действията на 
Общността в областта на политиката за водите (Рамкова директива за водите)1 и/или на 
Директива 2006/118/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 
година за опазване на подземните води от замърсяване и влошаване на състоянието 
им2. На второ място е поставено искане да бъде проверено дали Финландия е 
транспонирала правилно това законодателство на ЕО във финландското право.

Коментари на Комисията във връзка с петицията

По отношение на първия въпрос, свързан с това дали е налице нарушение на 
законодателството на ЕО, следва да се има предвид, че въз основа на решението, 
издадено от Съда на ЕС по дело C-209/04, Комисията срещу Австрия (параграфи 60–
62), законодателството на ЕО не е приложимо в случаите, в които процедурата за 
издаване на разрешително за проекта официално е започнала преди датата на 
присъединяването на съответната държава-членка към ЕС. Финландия се е 
присъединила към ЕС на 1 януари 1995 г. От решението на финландския Висш 
административен съд става ясно, че водният проект е стартирал официално на 16 
февруари 1993 г., когато водната компания за регион Turku е поискала разрешение за 
изграждане на инсталация за изкуствени подземни води и за добив на изкуствени и 
естествени подземни води. Следователно Рамковата директива за водите и Директивата
за подземните води не са приложими по отношение на проекта.

Въпреки това, фактът, че изпълнението на проекта е започнало преди 
присъединяването, не означава, че Финландия няма задължения във връзка с него по 
силата на законодателството на ЕО. Основната цел на Директивата за водите е до 2015 
г. в Европа да бъде постигнато добро състояние на водните обекти. С оглед на това
държавите-членки са приели планове за управление на речните басейни, като са 
установили мерки, които следва да бъдат предприети за постигане на набелязаната цел.
В периода между датата на приемането на директивата и 2015 г. държавите-членки 
следва да се въздържат от предприемането на мерки, които биха могли да застрашат 
постигането на тази цел и следва да изпълняват необходимите мерки за предпазване на
състоянието на водите от влошаване (член 4.1 от Рамковата директива за водите).

Що се отнася до Директива 2006/118/EО, съгласно член 12 тя следва да бъде 
транспонирана не по-късно от 16 януари 2009 г. Финландия е закъсняла с 

                                               
1 OВ L 327, 22.12.2000 г., стp. 1-73.
2 OВ L372, 27.12.2006 г.
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транспонирането на директивата и поради това Комисията е инициирала процедура за 
нарушение. През юни и декември 2009 г. Комисията е била уведомена за наличието на 
законодателство, транспониращо директивата. Това транспониране вече е завършено и 
на 18 март 2010 г. Комисията е прекратила делото за нарушение. По отношение на 
Рамковата директива за водите, Комисията е започнала процедура за нарушение срещу 
Финландия поради неправилно транспониране на директивата във финландското право. 
Към момента делото е отворено и се извършва оценка на становището, предоставено от 
Финландия в отговор на първото предупреждение.

Предоставената информация обаче не позволява да бъде направено заключението, че в 
случая са нарушени разпоредбите на Рамковата директива за водите и Директивата за 
подземните води 2006/118/EО. Например, не е посочено кои са нарушените 
задължения, произтичащи от директивите. Липсва точна информация относно 
въздействието на проекта върху заобикалящата околна среда и относно съответните 
причини. Също така не са налице и точни и надеждни данни относно това дали речната 
вода действително е замърсена и, в случай, че това е така, няма информация кои са
веществата, причинили замърсяването.

Заключения

Въз основа на наличната информация Комисията не може да установи каквото и да 
било нарушение на Директиви 2000/60/EО и 2006/118/EО.


