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privind impactul negativ asupra mediului al proiectului de ape subterane 
artificiale al Turun Seudun Vesi Oy (regiunea Turku, Finlanda)

1. Rezumatul petiției

Petiționara denunță impactul negativ asupra mediului al proiectului de ape subterane 
artificiale al Turun Seudun Vesi Oy (regiunea Turku, Finlanda). Petiționara susține că atunci 
când au aprobat acest proiect – care vizează filtrarea a peste 100 000 de metri cubi pe zi de 
apă tratată chimic din râul Kokemäenjoki prin coama dealului Virttaankangas, pentru a obține 
ape subterane artificiale pentru aprovizionarea regiunii Turku – autoritățile nu au luat în 
considerare alternative care ar împiedica distrugerea tipului special de sol, a florei și a faunei 
care există în regiune și a împrejurimilor din cadrul Natura 2000. Potrivit petiționarei, ar fi 
putut fi avute în vedere opțiuni cu un impact mai scăzut asupra mediului. Petiționara solicită 
Parlamentului European să investigheze acest caz, pentru a stabili dacă există încălcări ale 
legislației europene de mediu (inclusiv Directiva privind apele subterane și Directiva cadru 
privind apa).

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 11 noiembrie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 22 aprilie 2010

Petiția

În conformitate cu petiționara, Curtea administrativă supremă finlandeză, prin decizia din 
13 August 2008, a autorizat compania regională a apelor din Turku să filtreze peste 



PE441.090v01-00 2/3 CM\814418RO.doc

RO

100 000 m3 de apă pe zi din râul Kokemäen pentru a obține apă de băut. În petiție se pretinde 
că râul este poluat, iar filtrarea apei sale prin coama unui deal riscă să aducă daune atât apei 
subterane, cât și împrejurimilor naturale, inclusiv unui sit Natura 2000 din apropiere.

Scrisoarea conține o solicitare adresată Comisiei de a examina, mai întâi, dacă Directiva
2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000, de instituire a 
unui cadru de politică comunitară în domeniul apei (DCA)1 și/sau Directiva 2006/118/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind protecția apelor 
subterane împotriva poluării și a deteriorării2 au fost încălcate în acest caz. În al doilea rând, 
se solicită să se examineze dacă Finlanda a transpus această legislație CE în legislația 
finlandeză.

Comentariile Comisiei cu privire la petiție

În ceea ce privește prima chestiune, dacă s-a încălcat sau nu legislația comunitară, trebuie să 
reținem faptul că, în temeiul hotărârii Curții de Justiție a Comunităților Europene în cauza 
C-209/04, Comisia/Austria (punctele 60-62), legislația CE nu se aplică în cazul în care 
procedura autorizării proiectului a fost inițiată în mod formal înainte de data aderării statului 
membru în cauză. Finlanda a aderat la UE la 1 ianuarie 1995. Din decizia Curții 
administrative supreme finlandeze reiese că proiectul pentru apă a fost inițiat în mod formal la 
16 februarie 1993, când compania regională a apelor din Turku a solicitat autorizația de 
construire a unei instalații pentru obținerea unor ape subterane artificiale și pentru extragerea 
de ape subterane artificiale și naturale. Prin urmare, Directiva-cadru privind apa și Directiva 
privind apele subterane nu se aplică acestui proiect. 

Cu toate acestea, faptul că proiectul a fost inițiat înainte de aderare nu înseamnă că Finlandei
nu-i revine nicio obligație în temeiul legislației CE în legătură cu acest proiect. Principalul 
obiectiv al DCA este obținerea unei stări bune a corpurilor de apă din Europa până în 2015. În 
acest sens, statele membre au adoptat planuri de gestionare a bazinelor de râuri care prevăd 
măsurile ce trebuie luate pentru îndeplinirea obiectivului pentru 2015. În perioada dintre data 
adoptării directivei și anul 2015, statele membre se abțin să ia măsuri care pot pune în pericol 
realizarea acestui obiectiv și pun în aplicare măsurile necesare pentru a împiedica deteriorarea 
stării apelor [articolul 4 alineatul (1) din DCA].

În legătură cu Directiva 2006/118/CE privind apele subterane, din articolul 12 reiese că 
directiva va fi transpusă până la 16 ianuarie 2009. Finlanda nu a transpus directiva la timp, 
drept care Comisia a inițiat o procedură privind încălcarea dreptului comunitar. Legislația de 
transpunere a directivei a fost notificată Comisiei în iunie și în decembrie 2009. Transpunerea 
a fost acum finalizată, iar dosarul privind încălcarea legislației comunitare a fost închis de 
Comisie la 18 martie 2010. În ceea ce privește DCA, Comisia a inițiat o procedură privind
încălcarea legislației comunitare împotriva Finlandei pentru transpunerea incorectă a DCA în 
legislația finlandeză. Dosarul este în prezent deschis, iar evaluarea răspunsului Finlandei la 
prima avertizare este în curs de examinare.

Cu toate acestea, informațiile furnizate nu permit să se tragă concluzia că dispozițiile DCA și 
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ale Directive 2006/118/CE privind apele subterane au fost încălcate în această situație. De 
exemplu, nu există nicio indicație referitoare la acele obligații din directive care ar fi fost 
încălcate. Nu există nicio informație precisă privind impactul proiectului asupra naturii 
înconjurătoare și, prin urmare, privind motivele. De asemenea, nu există indicații precise și 
sigure privind faptul că apa râului este cu adevărat poluată și, în cazul în care este, cu ce 
substanțe.

Concluzii

Pe baza informațiilor disponibile, Comisia nu poate identifica nicio încălcare a Directivelor 
2000/60/CE și 2006/118/CE. 


