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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1042/2009 af Anne Bland, finsk statsborger, om den skadelige, 
miljømæssige indvirkning af det kunstige grundvandsprojekt Turun Seudun Vesi 
Oy (regionen Turku, Finland)

1. Sammendrag

Andrageren klager over den skadelige, miljømæssige indvirkning i forbindelse med det 
kunstige grundvandsprojekt Turun Seudun Vesi Oy (regionen Turku, Finland). Hun hævder, 
at myndighederne i forbindelse med godkendelsen af projektet ikke har taget hensyn til 
alternativer, som kunne forhindre ødelæggelsen af den særlige jordtype og af dyr og planter i 
området og i de øvrige Natura 2000-lokaliteter. Projektet har til hensigt dagligt at filtrere 
100.000 kubikmeter kemisk behandlet vand fra floden Kokemäenjoki gennem tunnelen 
Virttaankangas for dermed at skabe kunstigt grundvand bestemt til konsum i regionen Turku. 
Ifølge andrageren burde et alternativ med færre negative følger for miljøet være overvejet. 
Andrageren anmoder Europa-Parlamentet om at undersøge sagen for at fastslå, om der er sket 
en overtrædelse af EU's miljølovgivning (herunder grundvandsdirektivet og 
vandrammedirektivet).

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 11. november 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 22. april 2010.

"Andragendet

Ifølge andrager har den øverste finske forvaltningsdomstol ved beslutning af 13. august 2008 
givet vandforsyningsselskabet i Turkuregionen tilladelse til at filtrere mere end 100.000 m3
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vand om dagen fra floden Kokemäen med henblik på fremstilling af drikkevand.  Floden er 
angiveligt forurenet, og en filtrering af vandet gennem rygningen medfører risiko for 
beskadigelse af både grundvandet og de naturlige omgivelser, inklusive en nærliggende 
Natura 2000-lokalitet. 

Brevet indeholder en anmodning om, at Kommissionen først undersøger, hvorvidt Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af en ramme 
for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger (vandrammedirektivet)1 og/eller Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 2006/118/EF af 12. december 2006 om beskyttelse af 
grundvandet mod forurening og forringelse2 er blevet overtrådt i dette tilfælde. For det andet 
anmodes der om, at det undersøges, hvorvidt Finland har gennemført denne EU-lovgivning 
korrekt i finsk lovgivning.

Kommissionens bemærkninger

For så vidt angår det første spørgsmål, hvorvidt EU-lovgivning er blevet overtrådt, skal det 
påpeges, at EU-lovgivning i henhold til EF-Domstolens afgørelse i sag C-209/04 
Kommissionen/Østrig (stk. 60-62) ikke finder anvendelse på sager, hvor proceduren for 
autorisation af projektet formelt blev indledt før datoen for det pågældende lands tiltrædelse. 
Finland blev medlem af EU den 1. januar 1995. Det fremgår af den øverste finske 
forvaltningsdomstols afgørelse, at vandprojektet formelt blev indledt den 16. februar 1993, da 
vandforsyningsselskabet i Turkuregionen ansøgte om tilladelse til at bygge et anlæg til 
kunstigt grundvand og til indvinding af kunstigt og naturligt grundvand. 
Vandrammedirektivet og grundvandsdirektiverne finder derfor ikke anvendelse på projektet. 

Men det faktum, at projektet blev påbegyndt før tiltrædelsen, betyder dog ikke, at Finland 
ikke har forpligtelser i henhold til EU-lovgivningen i forbindelse med dette projekt. Det 
primære formål med vandrammedirektivet er at opnå en god tilstand for vandorganer i hele 
Europa inden 2015. Til dette formål har medlemsstaterne vedtaget planer for forvaltning af 
vandområder, hvor der fastsættes foranstaltninger, der skal træffes for at opfylde 
målsætningen for 2015. I perioden mellem vedtagelsen af direktivet og 2015 skal 
medlemsstater afstå fra at træffe foranstaltninger, der kan udgøre en risiko for opnåelsen af 
dette mål, og medlemsstaterne skal gennemføre de nødvendige foranstaltninger til 
forebyggelse af forringelse af vandets tilstand (artikel 4, stk. 1, i vandrammedirektivet).

Det fremgår af artikel 12 i grundvandsdirektiv 2006/118/EF, at direktivet skal gennemføres i 
national lovgivning inden 16. januar 2009. Finland var længe om at gennemføre direktivet, og 
Kommissionen indledte derfor en overtrædelsesprocedure. Lovgivning til gennemførelse af 
direktivet blev meddelt til Kommissionen i juni og december 2009. Gennemførelsen er nu 
afsluttet, og overtrædelsessagen blev afsluttet af Kommissionen den 18. marts 2010. 
Kommissionen har indledt en overtrædelsesprocedure mod Finland for ukorrekt 
gennemførelse af vandrammedirektivet i finsk lovgivning. Denne sag er igangværende, og 
vurderingen af Finlands svar på den første advarsel er under udarbejdelse.

De indgivne oplysninger giver dog ikke mulighed for at nå frem til en konklusion om, at 
bestemmelserne i vandrammedirektivet og grundvandsdirektiv 2006/118/EF ikke er overholdt 

                                               
1 EFT L 327, 22.12.2000, s. 1-73.
2 EUT L 372, 27.12.2006.
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i denne situation. Der er eksempelvis ingen angivelse af, hvilke forpligtelser i direktiverne der 
ikke ville være overholdt. Der er ingen nøjagtige oplysninger om projektets påvirkning af den 
omgivende natur og årsagerne hertil. Der er ligeledes heller ingen nøjagtige og pålidelige 
oplysninger om, hvorvidt flodvandet faktisk er forurenet, og hvis dette er tilfældet, af hvilke 
stoffer. 

Konklusioner

Derfor kan Kommissionen ikke på baggrund af de tilgængelige oplysninger påvise en 
overtrædelse af direktiv 2000/60/EF og 2006/118/EF."


