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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1042/2009, της κ. Anne Bland, φινλανδικής ιθαγένειας, σχετικά με 
τον αρνητικό αντίκτυπο στο περιβάλλον του σχεδίου τεχνητών υπόγειων 
υδάτων του Turun Seudun Vesi Oy (περιοχή Turku, Φινλανδία)

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα καταγγέλλει τον αρνητικό αντίκτυπο στο περιβάλλον του σχεδίου τεχνητών 
υπόγειων υδάτων του Turun Seudun Vesi Oy (περιοχή Turku, Φινλανδία). Υποστηρίζει ότι, 
κατά την έγκριση του σχεδίου αυτού, το οποίο έχει ως στόχο το φιλτράρισμα περισσότερων 
από 100.000 κυβικών μέτρων νερού ημερησίως, των χημικά επεξεργασμένων υδάτων του 
ποταμού Kokemäenjoki μέσω της οροσειράς Virttaankangas, για τη δημιουργία τεχνητών 
υπόγειων υδάτων για κατανάλωση στην περιοχή του Turku, οι αρχές δεν εξέτασαν 
εναλλακτικές λύσεις οι οποίες θα εμπόδιζαν την καταστροφή του ειδικού τύπου του εδάφους, 
της χλωρίδας και της πανίδας της περιοχής και των τόπων του δικτύου Natura 2000 που την 
περιβάλλουν. Σύμφωνα με την αναφέρουσα, υπήρχαν λιγότερο επιβλαβείς για το περιβάλλον 
εναλλακτικές λύσεις. Ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να διερευνήσει την υπόθεση 
προκειμένου να κριθεί εάν υπήρξαν παραβιάσεις της ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής 
νομοθεσίας (συμπεριλαμβανομένης της οδηγίας για τα υπόγεια ύδατα και της οδηγίας 
πλαίσιο για τα ύδατα).

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 11 Νοεμβρίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 22 Απριλίου 2010.

Η αναφορά

Σύμφωνα με την αναφέρουσα, το Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο της Φινλανδίας, με 
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απόφασή του της 13ης Αυγούστου 2008, επέτρεψε στην Εταιρεία Ύδρευσης της Περιφέρειας 
Turku να φιλτράρει πάνω από 100.000 κυβικά μέτρα νερού ημερησίως από τον ποταμό 
Kokemäen με σκοπό την παραγωγή πόσιμου νερού. Καταγγέλλεται ότι ο ποταμός ρυπαίνεται 
και το φιλτράρισμα του νερού μέσω του φράγματος θέτει σε κίνδυνο τόσο τα υπόγεια ύδατα 
όσο και το φυσικό περιβάλλον, περιλαμβανομένης μιας τοποθεσίας του δικτύου Natura 2000 
πλησίον της περιοχής.

Η επιστολή περιλαμβάνει αίτημα προς την Επιτροπή, προκειμένου να εξετάσει, καταρχάς, αν 
έχουν παραβιαστεί στην προκειμένη περίπτωση η οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2000, για τη θέσπιση πλαισίου 
κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων1 και/ή η οδηγία 2006/118/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με την 
προστασία των υπόγειων υδάτων από τη ρύπανση και την υποβάθμιση2. Δεύτερον, ζητείται 
να εξεταστεί κατά πόσον η Φινλανδία έχει μεταφέρει ορθώς τη συναφή κοινοτική νομοθεσία 
στο φινλανδικό δίκαιο.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με την αναφορά

Όσον αφορά το πρώτο ερώτημα, το εάν δηλαδή έχει παραβιαστεί η κοινοτική νομοθεσία, 
πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι, βάσει της απόφασης του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων στην υπόθεση C-209/04, Επιτροπή κατά Αυστρίας (παράγραφοι 60-62), η 
κοινοτική νομοθεσία δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις στις οποίες η διαδικασία έγκρισης 
του σχεδίου έχει ξεκινήσει επισήμως πριν από την ημερομηνία προσχώρησης του 
ενδιαφερόμενου κράτους μέλους στην Ένωση. Η Φινλανδία προσχώρησε στην ΕΕ την 1η 
Ιανουαρίου 1995. Από την απόφαση του Ανωτάτου Διοικητικού Δικαστηρίου της Φινλανδίας 
προκύπτει ότι το επίμαχο έργο διαχείρισης των υδάτων εγκαινιάστηκε επισήμως στις 16 
Φεβρουαρίου 1993, οπότε η Εταιρεία Ύδρευσης της Περιφέρειας Turku κατέθεσε αίτηση 
κατασκευής εγκατάστασης για τη δημιουργία τεχνητών υπόγειων υδάτων και την άντληση 
τεχνητών και φυσικών υπογείων υδάτων. Επομένως, η οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα και η 
οδηγία για τα υπόγεια ύδατα δεν έχουν ισχύ όσον αφορά το υπό εξέταση έργο. 

Ωστόσο, το γεγονός ότι το έργο ξεκίνησε πριν από την ένταξη στην ΕΕ δεν σημαίνει ότι η 
Φινλανδία δεν έχει καμία υποχρέωση δυνάμει της κοινοτικής νομοθεσίας σε σχέση με το 
έργο αυτό. Κύριος στόχος της οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα είναι η επίτευξη καλής 
κατάστασης για όλες τις υδάτινες μάζες ανά την Ευρώπη έως το 2015. Για τον σκοπό αυτόν, 
τα κράτη μέλη έχουν υιοθετήσει σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών στα οποία 
περιγράφονται τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν ώστε να επιτευχθεί ο στόχος του 2015. Την 
περίοδο μεταξύ της έγκρισης της οδηγίας και του 2015, τα κράτη μέλη πρέπει να απόσχουν 
από τη λήψη μέτρων τα οποία ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο την επίτευξη αυτού του 
στόχου και πρέπει να εφαρμόζουν τα αναγκαία μέτρα για την πρόληψη της υποβάθμισης της 
κατάστασης των υδάτων (άρθρο 4, παράγραφος 1, της οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα).

Ως προς την οδηγία 2006/118/ΕΚ για τα υπόγεια ύδατα, σύμφωνα με το άρθρο της 
υπ’ αριθ. 12, πρέπει να μεταφερθεί στην εθνική νομοθεσία έως τις 16 Ιανουαρίου 2009. Η 
Φινλανδία καθυστέρησε τη μεταφορά της οδηγίας και, ως εκ τούτου, η Επιτροπή κίνησε 
εναντίον της διαδικασία επί παραβάσει. Η νομοθεσία για τη μεταφορά της οδηγίας 

                                               
1 ΕΕ L 327 της 22.12.2000, σ. 1-73.
2 ΕΕ L 372 της 27.12.2006.
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κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή τον Ιούνιο και τον Δεκέμβριο του 2009. Η μεταφορά έχει 
πλέον ολοκληρωθεί και η διαδικασία επί παραβάσει περατώθηκε από την Επιτροπή στις 18 
Μαρτίου 2010. Όσον αφορά την οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα, η Επιτροπή έχει κινήσει 
εναντίον της Φινλανδίας διαδικασία επί παραβάσει λόγω μη ορθής μεταφοράς της εν λόγω 
οδηγίας πλαισίου στο φινλανδικό δίκαιο. Η διαδικασία αυτή παραμένει ανοικτή επί του 
παρόντος και η αξιολόγηση της απάντησης της Φινλανδίας στην πρώτη προειδοποίηση 
βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ωστόσο, οι παρασχεθείσες πληροφορίες δεν επιτρέπουν να συναχθεί το συμπέρασμα ότι στην 
προκειμένη περίπτωση έχουν παραβιαστεί οι διατάξεις της οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα και 
της οδηγίας 2006/118/ΕΚ για τα υπόγεια ύδατα. Παραδείγματος χάριν, δεν διευκρινίζεται 
ποιες υποχρεώσεις που απορρέουν από τις οδηγίες δεν έχουν τηρηθεί. Δεν παρέχονται 
ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τον αντίκτυπο του έργου στην οικολογία του περιβάλλοντος 
χώρου και τους συναφείς λόγους. Επίσης, δεν παρέχονται ακριβείς και αξιόπιστες 
πληροφορίες σχετικά με το κατά πόσον τα ύδατα του ποταμού έχουν πράγματι ρυπανθεί και, 
εφόσον ισχύει κάτι τέτοιο, από ποιες ουσίες. 

Συμπεράσματα

Βάσει των διαθέσιμων πληροφοριών, η Επιτροπή αδυνατεί να διαπιστώσει οποιαδήποτε 
παραβίαση των οδηγιών 2000/60/ΕΚ και 2006/118/ΕΚ.


