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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1042/2009, którą złożyła Anne Bland (Finlandia) w sprawie 
szkodliwego wpływu przedsięwzięcia związanego ze sztucznymi wodami 
podziemnymi w Turun Seudun Vesi Oy (region Turku, Finlandia) na 
środowisko

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję informuje o szkodliwym wpływie przedsięwzięcia związanego ze 
sztucznymi wodami podziemnymi w Turun Seudun Vesi Oy (region Turku, Finlandia) na 
środowisko. Przekonuje ona, że przy zatwierdzaniu przedsięwzięcia – którego celem jest 
filtrowanie ponad 100 000 metrów sześciennych chemicznie oczyszczonych wód rzeki 
Kokemäenjoki na dzień za pośrednictwem wału Virttaankangas w celu utworzenia sztucznych 
wód podziemnych przeznaczonych do konsumpcji w regionie Turku – władze nie 
uwzględniły alternatyw, co zapobiegłoby zniszczeniu specjalnego rodzaju gleby, flory i fauny 
występującej na tym terenie i na przylegających do niego obszarach Natura 2000. Według 
składającej petycję można było rozważyć możliwości mniej szkodliwe dla środowiska. 
Zwraca się ona do Parlamentu Europejskiego o zbadanie tej sprawy w celu ustalenia, czy 
doszło do jakiegokolwiek naruszenia europejskiego prawa środowiskowego (w tym 
dyrektywy dotyczącej wód podziemnych i ramowej dyrektywy wodnej).

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 11 listopada 2009 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 22 kwietnia 2010 r.

Petycja
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Według składającej petycję fiński Najwyższy Sąd Administracyjny, decyzją z dnia
13 sierpnia 2008 r., zezwolił Regionalnemu Przedsiębiorstwu Wodnemu w Turku na 
filtrowanie ponad 100 000 m3 wody na dobę z rzeki Kokemäen w celu wytworzenia wody 
pitnej. Rzeka ta jest rzekomo zanieczyszczona i filtrowanie jej wód za pośrednictwem wału 
wiąże się z ryzykiem zniszczenia zarówno wód podziemnych, jak i otaczających terenów 
przyrodniczych, w tym pobliskiego obszaru Natura 2000.
W piśmie sformułowano wniosek, by po pierwsze Komisja zbadała, czy w tym przypadku 
została naruszona dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki 
wodnej (RDW)1 i/lub dyrektywa 2006/118/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
12 grudnia 2006 r. w sprawie ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniem
i pogorszeniem ich stanu2. Po drugie, wysunięto żądanie sprawdzenia, czy Finlandia
poprawnie przeniosła to prawodawstwo WE na grunt prawa fińskiego.

Uwagi Komisji dotyczące petycji

W odniesieniu do pierwszego pytania, czy prawodawstwo WE zostało naruszone, należy 
pamiętać, że na podstawie wyroku Trybunału Sprawiedliwości WE w sprawie C-209/04, 
Komisja/Austria (ust. 60–62), prawo WE nie ma zastosowania w przypadkach, w których 
procedura wydawania zezwolenia na przedsięwzięcie została formalnie zainicjowana przed 
datą akcesji danego państwa członkowskiego. Finlandia przystąpiła do UE w dniu 1 stycznia 
1995 r. Z decyzji fińskiego Najwyższego Sądu Administracyjnego wynika, że 
przedsięwzięcie wodne zostało formalnie zainicjowane w dniu 16 lutego 1993 r., kiedy to 
Regionalne Przedsiębiorstwo Wodne w Turku wystąpiło o pozwolenie na budowę instalacji
do wytwarzania sztucznych wód podziemnych oraz do poboru sztucznych i naturalnych wód 
podziemnych. A zatem RDW i dyrektywa w sprawie wód podziemnych nie mają 
zastosowania wobec przedmiotowego przedsięwzięcia. 

Jednak fakt, że przedsięwzięcie zainicjowano przed akcesją nie oznacza, iż Finlandia nie ma
w związku z nim obowiązków wynikających z prawodawstwa WE. Głównym celem RDW 
jest uzyskanie dobrego stanu zbiorników wodnych w Europie do 2015 r. W tym kontekście 
państwa członkowskie przyjęły plany gospodarowania wodami w dorzeczu określające 
środki, jaki należy podjąć, aby osiągnąć cel 2015 r. W okresie między przyjęciem 
przedmiotowej dyrektywy a 2015 rokiem państwa członkowskie powstrzymują się od 
podejmowania działań mogących zagrozić realizacji tego celu i wdrażają konieczne środki, 
aby zapobiec pogorszeniu się stanu wód (art. 4 ust. 1 RDW).

W odniesieniu do dyrektywy w sprawie wód podziemnych 2006/118/WE z jej art. 12 wynika, 
że powinna ona zostać przetransponowana do dnia 16 stycznia 2009 r. Finlandia spóźniła się
z transpozycją rzeczonej dyrektywy i dlatego Komisja zainicjowała postępowanie w sprawie 
uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Komisję powiadomiono
o prawodawstwie transponującym dyrektywę w czerwcu i grudniu 2009 r. Transpozycja jest 
obecnie zakończona, a postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego zostało zamknięte przez Komisję w dniu 18 marca 2010 r. Odnośnie do 

                                               
1 Dz.U. L 327 z 22.12.2000, s. 1–73.
2 Dz.U. L372 z 27.12.2006
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RDW Komisja zainicjowała przeciwko Finlandii postępowanie w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego w związku z niewłaściwym przeniesieniem 
ramowej dyrektywy wodnej na grunt prawa fińskiego. Sprawa pozostaje obecnie otwarta, 
dokonywana jest ocena odpowiedzi Finlandii na pierwsze ostrzeżenie.

Jednak przekazane informacje nie umożliwiają wyciągnięcia wniosku, iż w tej sytuacji 
naruszane były przepisy RDW i dyrektywy w sprawie wód podziemnych 2006/118/WE. Na 
przykład nie ma wskazania, których zobowiązań zapisanych w dyrektywach nie dotrzymano. 
Nie ma dokładnych informacji na temat oddziaływania przedsięwzięcia na otaczającą 
przyrodę oraz jego przyczyn. Nie ma też dokładnych i wiarygodnych wskazań, że wody rzeki 
są faktycznie zanieczyszczone, a jeśli tak, to jakimi substancjami. 

Wnioski

Na podstawie dostępnych informacji Komisja nie może stwierdzić żadnego naruszenia 
dyrektyw 2000/60/WE i 2006/118/WE.


