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Tárgy: Anne Bland, finn állampolgár által benyújtott 1042/2009. számú petíció 
Turun Seudun Vesi Oy területén (Turku régió, Finnország) egy felszín alatti 
víz mesterséges létrehozására irányuló projekt káros környezeti hatásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója egy Turun Seudun Vesi Oy területén (Turku régió, Finnország) 
megvalósuló, egy felszín alatti víz mesterséges létrehozására irányuló projekt káros 
környezeti hatásait bírálja. A projekt célja az, hogy a Kokemäenjoki folyóból napi több mint 
100 000 köbméter mennyiségű, vegyi tisztításon átesett vizet szűrjenek át Virttaankangas 
vonulatán, ezzel mesterséges felszín alatti vizet hozva létre, amelyet a Turku régióban 
használnának fel. A petíció benyújtója azzal érvel, hogy a hatóságok a projekt jóváhagyásakor 
nem vettek figyelembe más alternatívákat, amelyek megakadályoznák az érintett területen 
jellemző különleges talaj, valamint a növény- és állatvilág és a Natura 2000 hálózatba tartozó 
környezet pusztulását. A petíció benyújtója szerint olyan lehetőségeket kellett volna 
felvázolni, amelyek kevésbé terhelik meg a környezetet. Arra kéri az Európai Parlamentet, 
hogy vizsgálja ki az ügyet, és állapítsa meg, hogy megsértették-e az európai környezetvédelmi 
jogot (ideértve a felszín alatti vizekről szóló irányelvet és a víz keretirányelvet).

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. november 11. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. április 22.

A petíció
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A petíció benyújtója szerint a finn Legfelsőbb Közigazgatási Bíróság 2008. augusztus 13-i 
döntésével engedélyezte Turku Régió Vízügyi Társaságának, hogy a Kokemäenjoki folyóból 
napi több mint 100 000 köbméter mennyiségű vizet szűrjenek át ivóvíz előállítása céljából.  A 
folyó feltételezhetően szennyezett, így átszűrése a hegygerincen káros hatással lehet a felszín 
alatti vízre, valamint a természeti környezetre, beleértve a közelben lévő Natura 2000 
területet. 

A levél tartalmaz egy arra irányuló kérést, hogy a Bizottság először vizsgálja meg, hogy 
megsértették-e a vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 
2000. október 23-i 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet1 és/vagy a felszín 
alatti vizek szennyezés és állapotromlás elleni védelméről szóló, 2006. december 12-i 
1855/2006/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet2.  Másodszor, a petíció benyújtója arra 
kéri a Bizottságot, hogy vizsgálja meg, hogy Finnország helyesen ültette-e át az említett 
közösségi jogszabályokat a finn jogba. 

A Bizottság megjegyzései a petícióval kapcsolatban

Az első kérdés tekintetében – miszerint megsértették a közösségi jogszabályokat – figyelembe 
kell venni, hogy az Európai Közösség Bírósága C-209/04. sz., Bizottság kontra Ausztria 
ügyben hozott ítélete (60–62. pont) alapján a közösségi jogszabály nem alkalmazandó 
azokban az esetekben, amikor a projekt engedélyezésére irányuló eljárás a szóban forgó 
tagállam csatlakozásának időpontja előtt hivatalosan megkezdődött. Finnország 1995. január 
1-jén csatlakozott az EU-hoz. A finn Legfelsőbb Közigazgatási Bíróság döntéséből 
következik, hogy a vízügyi projekt hivatalosan 1993. február 16-án indult meg, amikor Turku 
Régió Vízügyi Társasága a mesterséges felszín alatti vízre, valamint a mesterséges és 
természetes föld alatti víz kinyerésére szolgáló létesítmény megépítésére vonatkozó engedély 
iránti kérelmet nyújtott be. Ezért a vízügyi keretirányelv és a felszín alatti vizekről szóló 
irányelv nem vonatkozik a projektre.  

Az a tény azonban, hogy a projekt a csatlakozás előtt indult, nem jelenti azt, hogy 
Finnországot nem terhelik közösségi jogszabályok szerinti kötelezettségek e projekttel 
kapcsolatban. A vízügyi keretirányelv fő célkitűzése, hogy 2015-re egész Európában elérjék a 
víztestek megfelelő állapotát. Ennek érdekében a tagállamok a 2015-ös célok elérése 
érdekében megteendő intézkedéseket meghatározó vízgyűjtő-gazdálkodási terveket fogadtak 
el. Az irányelv elfogadása és a 2015 közötti időszakban a tagállamok tartózkodnak olyan 
intézkedések meghozatalától, amelyek veszélyeztethetik a kitűzött cél elérését és végrehajtják 
a szükséges intézkedéseket a felszín alatti víztestek állapotromlásának megakadályozására (a 
vízügyi keretirányelv 4. cikkének (1) bekezdése). 

Ami a 2006/118/EK felszín alatti vizekről szóló irányelvet illeti, annak 12. cikkéből 
következik, hogy az irányelvet 2009. január 16-ig át kell ültetni. Mivel Finnország 
késedelembe esett az irányelv átültetésében a Bizottság jogsértési eljárást indított.  Az 
irányelvet átültető jogszabályról a Bizottságot 2009 júniusában és decemberében értesítették. 
Az átültetés mostanra befejeződött és a jogsértési ügyet a Bizottság 2010. március 18-án 

                                               
1 HL L 327., 2000.12.22., 1–73. o.
2 HL L 372., 2006.12.27.
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lezárta. A vízügyi keretirányelv tekintetében a Bizottság jogsértési eljárást indított Finnország 
ellen a vízügyi keretirányelv finn jogba való helytelen átültetése miatt.  Az ügy még nem 
zárult le és Finnország első figyelmeztetésre adott válaszának értékelése folyamatban van. 

A rendelkezésre bocsátott információkból nem lehet olyan következtetést levonni, amely 
szerint a vízügyi keretirányelv és a felszín alatti vizekről szóló 2006/118/EK irányelv 
rendelkezéseit megsértették ebben az esetben. Nincs utalás például arra, hogy az irányelvek 
mely kötelezettségeit sértették meg. Nincs pontos információ a projekt által a közvetlen 
környezetre gyakorolt hatásról, valamint annak okairól. Nincs pontos és megbízható utalás 
arra nézve sem, hogy szennyeződött-e a folyóvíz, és amennyiben igen, a szennyezést mely 
anyagok idézték elő.  

Következtetések

A rendelkezésre álló információ alapján a Bizottság nem tudja megállapítani a 2000/60/EK és 
a 2006/118/EK irányelv megsértését.  


