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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1772/2009 af Helena Maijala, finsk statsborger, for Pro Hanhikivi, 
om projektet til opførelse af et atomkraftværk i Fennovoima, Hanhikivi

1. Sammendrag

Andragerne klager over, at konstruktionen af det kommende atomkraftværk i Hanhikivi vil 
opvarme havvandet i Den Botniske Bugt og vil få en negativ indvirkning på skove, flora og 
fauna i omegnen. Det nævnte område er særlig vigtigt for forskellige arters redebygning. 
Andragerne mener, at opførelsen af dette atomkraftværk strider imod direktiver 79/409/EØF 
og 92/43/EØF. Derfor anmoder de om, at man minder de kompetente myndigheder om, at de 
skal respektere europæisk ret på miljøområdet og søge en alternativ placering til opførelsen af 
nævnte atomkraftværk.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 16. marts 2010). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 9. december 2010.

"Andragendet

I Finland har tre virksomheder ansøgt om godkendelse til at opføre nye atomkraftværker. En af 
virksomhederne (Fennovoima) har i sin ansøgning fremlagt tre alternative lokaliteter til 
kraftværket, hvoraf en af lokaliteterne er Hanhikivenniemi i kommunen Pyhäjoki.
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Ifølge andragendet er der en gyldig distriktsplan for området. Distriktsplanen for 
atomkraftværket er særligt i strid med de gældende bestemmelser om distriktsplanlægning, 
habitat- og fugledirektivet og vandrammedirektivet. Argumentationen i andragendet er helt kort 
som følger:

Bestemmelserne om distriktsplanlægning er overtrådt, idet der i bestemmelserne er taget højde 
for udvikling af biodiversitet, økologisk sammenhæng, beskyttelse af levesteder for fugle og 
planter og beskyttelse af værdifulde bjergsider. 

Habitatdirektivet, 92/43/EF1, er overtrådt, da naturlige skove på unge successionsstadier af 
hævet havbund er et levested, der er angivet i bilag I i habitatdirektivet, og som er truet. Skovene 
i Hanhikiviområderne skal derfor beskyttes.  

Fugledirektivet, 2009/147/EF2, er overtrådt, fordi en række fuglearter, som er angivet i bilag I i 
direktivet, findes i Hanhikivi. Der er endvidere 13 arter, som Finland har et særligt ansvar for, 
som også yngler i området.Fragmentation af områderne efter opførelse af kraftværket vil have 
negative konsekvenser for fuglene. Derudover vil højspændingsledninger, som vil krydse 
flyveretningen, øge kollisionsrisikoen for fuglene. Det vil evt. også påvirke det nærliggende 
Natura 2000-område, Parhalahti-Syölätinlahti ja Heinikarinlampi (FI110421).

Kølevandet udledt fra kraftværket vil opvarme Hanhikivis kystfarvande, og det vil påvirke 
eutrofieringen på en måde, som vil være i strid med vandrammedirektivet, 2000/60/EF3. 

Kommissionens bemærkninger

Kommissionen har modtaget en klage vedrørende samme spørgsmål fra samme person(er).

Som udgangspunkt skal det oplyses, at Kommissionen kun har kompetence til at undersøge 
eventuelle overtrædelser af EU-lovgivningen. Det er således ikke muligt at undersøge, om 
bestemmelserne i den gældende distriktsplan er overtrådt.

Kommissionen har bemærket, at den finske regering den 6. maj 2010 i princippet besluttede at 
lade Fennovoima fortsætte planlægningen af opførelsen af atomkraftværket. Ifølge de 
oplysninger, som er forelagt Kommissionen, er der imidlertid endnu ikke givet endeligt tilsagn til 
opførelse af kraftværket, og virksomheden har tilsyneladende endnu ikke truffet en beslutning 
om den endelige lokalitet for kraftværket. Det er derfor på nuværende tidspunkt usikkert, om 
kraftværket vil blive opført i Hanhikivenniemi. Derudover er der på baggrund af de oplysninger, 
som er til rådighed, indgivet en appel om distriktsplanen for atomkraftværket.

I forbindelse med vandrammedirektivet har Kommissionen bemærket, at det pågældende projekt 
blandt flere andre nævnes i vandområdeplanerne for vandområdet i Oulujoki-Iijoki, og at der for 
disse projekter er foretaget miljøvurderinger på tidspunktet for udarbejdelse af 
vandområdeplanen. Kommissionen er i færd med at kontrollere, om alle vandområdeplaner 
opfylder de fastsatte krav. I lyset af at der ikke er truffet en endelig beslutning om lokaliteten for 
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kraftværket og den vage dokumentation i andragendet/klagen, kan Kommissionen ikke vurdere, 
om bestemmelserne i vandrammedirektivet er overtrådt. Det fremgår ikke af klagen/andragendet, 
hvilke specifikke bestemmelser i direktivet vil blive overtrådt ved opførelse af kraftværket i 
Hanhikivenniemi.

Kommissionen bemærker i forbindelse med fugle- og habitatdirektivet, at området Parhalahti-
Syölätinlahti ja Heinikarinlampi (FI1104201) er udpeget i begge direktiver. I henhold til 
habitatdirektivet kræves det i forbindelse med disse områder, at der foretages en passende 
vurdering som beskrevet i artikel 6, stk. 3, af enhver plan eller ethvert projekt, som kan påvirke 
det pågældende område væsentligt. Det fremgår af oplysningerne i andragendet/klagen og 
bilagene hertil, at der er foretaget en vurdering af den foreslåede distriktsplan i henhold til 
habitatdirektivets artikel 6, stk. 3, hvori det er fastslået, at hverken planen eller projektet vil 
påvirke et sådant område væsentligt.

Andragendet/klagen indeholder ingen konkrete argumenter eller dokumentation for, at 
planen/projektet vil påvirke området væsentligt. F.eks. er oplysningen om, at der er en betydelig 
risiko for, at fugle kolliderer med højspændingsledningerne, ikke ledsaget af nogen form for 
dokumentation til tilbagevisning af resultaterne i vurderingen i henhold til artikel 6, stk. 3. At der 
i området er en lang række fugle, som er beskyttet af fugledirektivet, betyder ikke i sig selv, at 
det pågældende projekt overtræder fugle- og habitatdirektivet. Andrageren klarlægger heller 
ikke, hvordan man har konkluderet, at de sandsynlige virkninger på plantearterne angivet i bilag 
II i habitatdirektivet afviger i forhold til vurderingen i henhold til artikel 6, stk. 3. Andrageren 
hævder ikke, og der er heller ikke dokumentation for, at projektet sandsynligvis vil have en 
betydelig indvirkning på naturlige skove på unge successionsstadier af hævet havbund i Natura 
2000-området. Kommissionen kan ikke komme med bemærkninger til de aspekter af klagen, der 
ikke henhører under anvendelsesområdet for EU's naturlovgivning, f.eks. arter og habitat, som 
udelukkende er beskyttet i henhold til den nationale lovgivning.

Det bør endvidere fastslås, at den omstændighed, at atomkraftværket ikke vil fremme 
naturbevaringen i den foreslåede lokalitet, ikke er tilstrækkeligt til at påvise, at habitatdirektivet 
er overtrådt.

Konklusioner

På nuværende tidspunkt og i lyset af de oplysninger der er til rådighed, konkluderer 
Kommissionen, at der ikke er noget, som tyder på at EU's lovgivning er overtrådt."


