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Betreft: Verzoekschrift 1042/2009, ingediend door Anne Bland (Finse nationaliteit), over 
de schadelijke gevolgen voor het milieu van het project voor kunstmatig 
grondwater van Turun Seudun Vesi Oy (regio Turku, Finland)

1. Samenvatting van het verzoekschrift 

Indienster geeft blijk van haar afkeuring van de schadelijke gevolgen van het project voor 
kunstmatig grondwater van Turun Seudun Vesi Oy (regio Turku, Finland). Indienster stelt dat 
de autoriteiten bij de goedkeuring van dit project, dat beoogt per dag 100 000 kubieke meter 
aan chemisch gereinigd water te filteren via de Virttaankangas-aquifer om op kunstmatige 
wijze grondwater te creëren voor het waterverbruik in de regio Turku, geen rekening hebben 
gehouden met alternatieven die de verwoesting van deze bijzondere grondsoort, van de flora 
en fauna in het gebied en van de omringende Natura 2000-gebieden zouden voorkomen. 
Indienster verzoekt het Europees Parlement om deze kwestie te laten onderzoeken om vast te 
stellen of de EU-milieuwetgeving (waaronder de grondwaterrichtlijn en de kaderrichtlijn 
water) is overtreden).

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 11 november 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 22 april 2010.

Het verzoekschrift 

Volgens indienster heeft de hoogste administratieve rechterlijke instantie van Finland het 
waterleidingbedrijf van de regio Turku per besluit van 13 augustus 2008 geautoriseerd om 
voor de productie van drinkwater dagelijks meer dan 100 000m3 water te onttrekken aan de 
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rivier Kokemäen. Naar verluidt is de rivier verontreinigd en zou het filteren van het water via 
de kam schadelijk zijn voor zowel het grondwater als de natuurlijke omgeving, met inbegrip 
van een nabijgelegen Natura 2000-gebied.

De brief bevat het verzoek aan de Commissie om te onderzoeken of Richtlijn 2000/60/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2000 tot vaststelling van een kader voor 
communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid1 en/of Richtlijn 2006/118/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende de bescherming van het 
grondwater tegen verontreiniging en achteruitgang van de toestand2 zijn geschonden, en of 
Finland de EG-wetgeving wel correct heeft omgezet in nationale wetgeving.

Commentaar van de Commissie op het verzoekschrift 

Wat betreft het eerste verzoek, namelijk de vraag of er sprake is van inbreuk op de EG-
wetgeving, zij eraan herinnert dat op grond van de vaste rechtspraak van het Europees Hof 
van Justitie in zaak C-209/04, Commissie/Oostenrijk (overwegingen 60-62) de 
communautaire wetgeving niet van toepassing is op gevallen waarvan de 
vergunningprocedure voor een project is begonnen vóór de toetreding van de betreffende 
lidstaat. Finland trad op 1 januari 1995 toe tot de EU. Uit het besluit van de hoogste 
administratieve rechterlijke instantie van Finland blijkt dat het project werd opgestart op 
16 februari 1993, door indiening van een aanvraag voor een vergunning door het 
waterleidingbedrijf van de regio Turku voor het bouwen van een installatie voor kunstmatig 
grondwater en voor het onttrekken van kunstmatig en natuurlijk grondwater. Om die reden 
zijn Richtlijn 2000/60/EG en de grondwaterrichtlijnen niet van toepassing op dit project. 

Dat het project werd opgestart vóór de toetreding van Finland tot de EU impliceert echter niet 
dat Finland in het kader van dit project geen verplichtingen zou hebben krachtens de 
communautaire wetgeving. Het voornaamste doel van Richtlijn 2000/60/EG is het bereiken 
van een betere toestand van de Europese wateren voor 2015. Daartoe hebben de lidstaten
stroomgebiedbeheerplannen opgesteld houdende maatregelen om dit doel te bereiken voor 
2015. In de periode tussen de goedkeuring van de richtlijn en 2015 zullen de lidstaten geen 
maatregelen nemen die het bereiken van dit doel in gevaar kunnen brengen en zullen ze de 
nodige maatregelen ten uitvoer leggen ter voorkoming van achteruitgang van de toestand van 
alle oppervlaktelichamen (artikel 4, lid 1, letter a), punt i WFD).

Uit artikel 12 van de grondwaterrichtlijn 2006/118/EG volgt dat deze richtlijn uiterlijk op 
16 januari 2009 moet zijn omgezet. Finland was aan de late kant met de omzetting van de 
richtlijn, met gevolg dat de Commissie een inbreukprocedure inleidde. In juni en 
december 2009 ontving de Commissie de desbetreffende omzettingswetgeving. De omzetting 
is nu voltooid, zodat de Commissie de inbreukprocedure op 18 maart 2010 kon afsluiten. De 
Commissie heeft een inbreukprocedure ingeleid tegen Finland wegens onjuiste omzetting van 
Richtlijn 2000/60/EG in de Finse wetgeving. Deze procedure loopt nog en de evaluatie van 
het Finse antwoord op de eerste waarschuwing eveneens.

Op grond van de verstrekte gegevens kan de Commissie niet vaststellen dat de bepalingen van 

                                               
1 PB L 327 van 22.12.2000, blz. 1-73.
2 PB L372 van 27.12.2006.
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Richtlijn 2000/60/EG en de grondwaterrichtlijn 2006/118/EC in dit geval zijn overtreden. Het 
is bijvoorbeeld onduidelijk welke bepalingen van deze richtlijnen zouden zijn overtreden. Het 
ontbreekt aan nadere informatie over de mate waarin het project gevolgen heeft voor de 
omliggende natuur en over de redenen ervoor. Kortom, er zijn geen exacte en betrouwbare 
aanwijzingen of, en zo ja, waarmee, de rivier verontreinigd is.

Conclusie

Gezien de beschikbare informatie kan de Commissie geen inbreuk op de Richtlijnen 
2000/60/EG en 2006/118/EG vaststellen. 


