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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

9.12.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1772/2009, внесена от Helena Maijala, с финландско 
гражданство, от името на Pro Hanhikivi, относно проект за изграждане 
на ядрена централа във Fennovoima, Hanhikivi

1. Резюме на петицията

Вносителите на петицията протестират срещу бъдещото изграждане на ядрена централа 
в Hanhikivi, която според тях ще затопли морската вода в Ботническия залив и ще 
окаже отрицателно въздействие върху горите и върху флората и фауната в района. 
Въпросният район е от специално значение за гнезденето на различни видове птици. 
Според вносителите, изграждането на тази ядрена централа нарушава Директива 
79/409/ЕИО и Директива 92/43/ЕИО. Поради това те настояват да се напомни на 
компетентните органи, че следва да спазват европейското законодателство в областта 
на околната среда и да потърсят алтернативно място за изграждане на въпросната 
ядрена централа.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 16 март 2010 г .  Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 9 декември 2010 г.

Петицията

Във Финландия три дружества са кандидатствали за разрешение за изграждане на нови 
ядрени електроцентрали. В заявлението си едно от дружествата („Fennovoima“) е 
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представило три алтернативни местоположения за централата, едно от които е в 
Hanhikivenniemi, община Pyhäjoki.

Според посоченото в петицията, в района има действащ градоустройствен план.
Градоустройственият план за ядрената електроцентрала нарушава действащия 
градоустройствен план, както и Директивата за местообитанията, Директивата за птиците 
и Рамковата директива за водите. Накратко, аргументите, изложени в петицията, са 
следните:

Градоустройственият план е нарушен, тъй като той предвижда съхраняване на 
биологичното разнообразие, съобразяване с околната среда, защита на местообитанията 
на птици и растения и защита на ценните скалисти местности.

Директивата за местообитанията (92/43/ЕО)1 е нарушена, тъй като естествените гори в 
първоначалния стадий на сукцесия при разместване на брегове са местообитание, 
включено в приложение І към Директивата за местообитанията, което е застрашено. 
Следователно горите в района на Hanhikivi действително следва да бъдат защитени.

Директивата за птиците (2009/147/ЕО)2 е нарушена, тъй като в Hanhikivi се срещат 
няколко видове птици, включени в приложение І към директивата. Тринадесет вида 
птици, за които Финландия носи специална отговорност, също гнездят в района. Птиците 
ще бъдат засегнати отрицателно от фрагментирането на районите, ако централата бъде 
построена. Освен това електрическите кабели, които ще преминават през пространството, 
в което птиците летят, ще увеличи рисковете от сблъсъци на птиците. Това може да 
засегне и намиращата се наблизо територия от мрежата Натура 2000 Parhalahti-
Syölätinlahti ja Heinikarinlampi (FI1104201).

Охлаждащите води, изпускани от централата, ще затоплят крайбрежните води на 
Hanhikivi, което ще засегне еутрофикацията, планктона, запасите от риба и водната и 
крайбрежната растителност по начин, който противоречи на разпоредбите на Рамковата 
директива за водите (2000/60/ЕО)3.

Коментари на Комисията относно петицията

Комисията е получила оплакване по същия въпрос от същото лице.

Следва да се посочи в самото начало, че Комисията е компетентна да разглежда само 
случаи на възможни нарушения на правото на ЕС. Следователно тя не може да разглежда 
въпроса за евентуалното нарушаване на действащия градоустройствен план.

Комисията е информирана, че на 6 май 2010 г. финландското правителство е решило да 
разреши на „Fennovoima“ да продължи изготвянето на план за изграждане на ядрена 
електроцентрала. Но доколкото Комисията е информирана, все още няма издадено 
разрешение за започване на строителната дейност и дружеството изглежда все още не е 
                                               
1 ОВ L 206, 22.7.1992 г.
2 ОВ L 20, 26.1.2010 г.
3 ОВ L 327, 22.12.2000 г.,
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взело окончателно решение за местоположението на централата. Следователно за 
момента не е ясно дали централата ще бъде разположена в Hanhikivenniemi. Освен това, 
въз основа на предоставената информация, изглежда, че предстои издаване на решение по 
жалба относно градоустройствения план за ядрената електроцентрала.

По отношение на Рамковата директива за водите, Комисията е информирана, че в плана за 
управление на речен басейн на Oulujoki-Iijoki се посочва въпросният проект, наред с 
няколко други, за които са били извършени оценки на въздействието върху околната 
среда, по времето, когато е бил изготвян планът за управление на речния басейн. 
Понастоящем Комисията е в процес на проверка на съответствието на всички планове за 
управление на речни басейни, които са били изготвени. Въпреки това, поради липсата на 
окончателно решение относно местоположението на централата и на общия характер на 
твърденията в петицията/жалбата, Комисията не може да даде оценка на това дали има 
нарушение на Рамковата директива за водите. От петицията/жалбата не става ясно кои 
задължения на директивата биха били нарушени, дори ако централата бъде изградена в 
Hanhikivenniemi.

По отношение на Директивата за птиците и Директивата за местообитанията, Комисията 
следва да посочи, че Parhalahti-Syölätinlahti ja Heinikarinlampi area (FI1104201) е включена 
и в двете директиви. За такива територии Директивата за местообитанията изисква 
извършването на подходяща оценка съгласно член 6, параграф 3 на всички планове и 
проекти, които могат да окажат значително влияние върху съответната територия. От 
информацията, съдържаща се в петицията/жалбата и приложенията към нея, следва, че е 
извършена оценка на предложения градоустройствен план съгласно член 6, параграф 3 от 
Директивата за местообитанията и че съгласно оценката нито планът, нито проектът биха 
оказали значително отрицателно въздействие върху територията.

Петицията/жалбата не съдържа конкретни аргументи, подкрепени с доказателства, 
относно причините планът/проектът да окаже значително отрицателно въздействие върху 
територията. Например, твърдението, че съществува значителен риск от сблъсъци на 
птиците с електрическите кабели, не е придружено от доказателство, което да 
противоречи на констатациите на оценката съгласно член 6, параграф 3. Фактът, че 
районът е обитаван от много птици, защитени от Директивата за птиците, сам по себе си 
не означава, че въпросният проект представлява нарушение на Директивата за птиците и 
Директивата за местообитанията. Също така вносителят на петицията не е посочил как е 
стигнал до заключението, че вероятността централата да окаже влияние върху птиците, 
изброени в приложение ІІ към Директивата за местообитанията, е различна спрямо 
заключенията на оценката, изготвена съгласно член 6, параграф 3. Вносителят на
петицията не твърди, нито изглежда да съществуват доказателства, че проектът може да 
окаже значително въздействие върху местообитанието от мрежата Натура 2000 
„Естествени гори в първоначалния стадий на сукцесия при разместване на брегове“. 
Комисията не може да коментира онези аспекти от жалбата, които не попадат в обхвата 
на законодателството на ЕС в областта на околната среда, напр. видове и 
местообитания, защитени единствено съгласно националното право.

Също така следва да се посочи, че фактът, че изграждането на ядрена електроцентрала не 
допринася за опазването на природата в района, където е предложено нейното 
изграждане, не е доказателство за нарушение на Директивата за местообитанията.
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Заключения

Към настоящия момент и с оглед на информацията, с която Комисията разполага, няма 
доказателства за нарушение на законодателството на ЕС.


