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Θέμα: Αναφορά 1772/2009 της Helena Maijala, φινλανδικής ιθαγένειας, εξ ονόματος 
της εταιρείας Pro Hanhikivi, σχετικά με την προβλεπόμενη κατασκευή 
σταθμού παραγωγής πυρηνικής ενέργειας της Fennovoima στο Hanhikivi

1. Περίληψη της αναφοράς

Οι αναφέροντες εκφράζουν την ανησυχία ότι η μελλοντική κατασκευή του σταθμού 
παραγωγής πυρηνικής ενέργειας στο Hanhikivi θα προκαλέσει αύξηση της θερμοκρασίας του 
θαλασσινού νερού στον κόλπο Bothnia και ότι θα έχει δυσμενή αντίκτυπο στα δάση και στη 
χλωρίδα και την πανίδα της περιβάλλουσας περιοχής, επισημαίνοντας ότι η εν λόγω περιοχή 
είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς αρκετά είδη πτηνών χτίζουν εκεί τις φωλιές τους. 
Υποστηρίζουν ότι η κατασκευή του σταθμού παραγωγής πυρηνικής ενέργειας συνιστά 
παραβίαση της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ και της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και, ως εκ τούτου, ζητούν 
να υπενθυμιστεί στις αρμόδιες αρχές η υποχρέωση συμμόρφωσής τους με την ευρωπαϊκή 
περιβαλλοντική νομοθεσία και να αναζητηθεί εναλλακτική τοποθεσία για την κατασκευή του 
εν λόγω σταθμού παραγωγής πυρηνικής ενέργειας.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 16 Μαρτίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 9 Δεκεμβρίου 2010.

Η αναφορά

Στη Φινλανδία τρεις εταιρείες έχουν υποβάλει αίτηση χορήγησης άδειας για την κατασκευή 
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νέων σταθμών παραγωγής πυρηνικής ενέργειας. Μία από τις εταιρείες (Fennovoima) 
παρουσίασε στην αίτησή της τρεις εναλλακτικές τοποθεσίες για την κατασκευή του σταθμού, 
μία εκ των οποίων είναι το Hanhikivenniemi στον δήμο Pyhäjoki.

Σύμφωνα με την αναφορά, υπάρχει ένα ισχύον έγγραφο περιφερειακού σχεδιασμού για την 
περιοχή. Το έγγραφο περιφερειακού σχεδιασμού για τον σταθμό παραγωγής πυρηνικής 
ενέργειας παραβιάζει συγκεκριμένα τον ισχύοντα περιφερειακό σχεδιασμό και την οδηγία για 
τους οικοτόπους, την οδηγία για τα πτηνά και την οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα. Εν συντομία, οι 
ισχυρισμοί που διατυπώνονται στην αναφορά είναι οι εξής:

Ο περιφερειακός σχεδιασμός παραβιάζεται επειδή προβλέπει την ανάπτυξη της βιοποικιλότητας, 
την οικολογική συνοχή, την προστασία των οικοτόπων για τα πτηνά και τα φυτά και την 
προστασία πολύτιμων βραχωδών περιοχών.

Η οδηγία 92/43/ΕΟΚ για τους οικοτόπους1 παραβιάζεται επειδή τα φυσικά δάση των πρώτων 
φάσεων διαδοχής των αναδυόμενων παράκτιων επιφανειών αποτελούν οικότοπο που
αναφέρεται στο παράρτημα I της οδηγίας για τους οικοτόπους και απειλείται. Ως εκ τούτου, τα 
δάση της περιοχής Hanhikivi χρήζουν προστασίας.

Η οδηγία 2009/147/ΕΚ για τα πτηνά2 παραβιάζεται επειδή στο Hanhikivi υπάρχουν αρκετά είδη 
πτηνών που παρατίθενται στο παράρτημα I της οδηγίας. Επίσης, δεκατρία είδη για τα οποία η 
Φινλανδία φέρει ειδική ευθύνη χτίζουν τις φωλιές τους στην περιοχή. Τα πτηνά θα 
επηρεάζονταν δυσμενώς από την κατάτμηση των περιοχών εάν τελικά κατασκευαστεί ο 
σταθμός. Επιπλέον, οι γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας που παρεμβάλλονται στα 
περάσματα των πτηνών θα αυξήσουν τους κινδύνους σύγκρουσης για τα πτηνά. Αυτό θα 
μπορούσε ενδεχομένως να επηρεάσει τη γειτονική περιοχή Parhalahti-Syölätinlahti ja
Heinikarinlampi (FI1104201), που ανήκει στο δίκτυο Natura 2000.

Τα ψυκτικά λύματα του σταθμού θα προκαλέσουν αύξηση της θερμοκρασίας των παράκτιων 
υδάτων του Hanhikivi, κάτι το οποίο θα επηρεάσει τον ευτροφισμό, την παραγωγή πλαγκτού, 
τα ιχθυαποθέματα και τη θαλάσσια και παρόχθια βλάστηση κατά τρόπο που αντιβαίνει στην 
οδηγία 2000/60/ΕΚ, την οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα3.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με την αναφορά

Η Επιτροπή έχει λάβει καταγγελία για το ίδιο ζήτημα από το ίδιο πρόσωπο (τα ίδια πρόσωπα).

Πρέπει να αναφερθεί καταρχάς ότι η Επιτροπή διαθέτει αρμοδιότητα να εξετάζει ενδεχόμενες 
παραβιάσεις μόνο της νομοθεσίας της ΕΕ. Συνεπώς, δεν είναι σε θέση να εξετάσει εάν έχουν 
διαπραχθεί παραβιάσεις του ισχύοντος εγγράφου περιφερειακού σχεδιασμού.

Η Επιτροπή σημειώνει ότι στις 6 Μαΐου 2010 η φινλανδική κυβέρνηση αποφάσισε, καταρχήν, 
να επιτρέψει στη Fennovoima να προχωρήσει με τον σχεδιασμό για την κατασκευή του σταθμού 
παραγωγής πυρηνικής ενέργειας. Ωστόσο, εξ όσων γνωρίζει η Επιτροπή, δεν έχει χορηγηθεί 
                                               
1 ΕΕ L 206 της 22.7.1992.
2 ΕΕ L 20 της 26.1.2010.
3 ΕΕ L 327 της 22.12.2000.
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ακόμη άδεια για την έναρξη των εργασιών κατασκευής του σταθμού παραγωγής ενέργειας και η 
εταιρεία φαίνεται να μην έχει αποφασίσει ακόμη την τελική τοποθεσία του σταθμού. Συνεπώς, 
δεν είναι βέβαιο, προς το παρόν, εάν ο σταθμός θα κατασκευαστεί στο Hanhikivenniemi. 
Επιπλέον, βάσει των διαθέσιμων πληροφοριών, προκύπτει ότι εκκρεμεί μια προσφυγή σχετικά 
με το έγγραφο περιφερειακού σχεδιασμού για τον σταθμό παραγωγής πυρηνικής ενέργειας.

Σχετικά με την οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα, η Επιτροπή σημειώνει ότι στο σχέδιο διαχείρισης 
λεκάνης απορροής ποταμού που καταρτίστηκε για τη λεκάνη απορροής των ποταμών 
Oulujoki-Iijoki αναφέρεται αυτό το έργο, μεταξύ αρκετών άλλων, για τα οποία εκπονούνταν οι 
εκτιμήσεις των περιβαλλοντικών επιπτώσεων την εποχή που προετοιμαζόταν το σχέδιο 
διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού. Η Επιτροπή βρίσκεται επί του παρόντος σε διαδικασία 
ελέγχου της συμμόρφωσης όλων των σχεδίων διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού που 
καταρτίστηκαν. Ωστόσο, λόγω του γεγονότος ότι δεν έχει ληφθεί τελική απόφαση σχετικά με 
την τοποθεσία του σταθμού και λόγω του γενικού χαρακτήρα των ισχυρισμών που 
προβάλλονται στην αναφορά/καταγγελία, η Επιτροπή δεν έχει μπορέσει να αποφανθεί εάν έχει 
παραβιαστεί η οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα. Δεν είναι σαφές από την καταγγελία/αναφορά ποιες 
υποχρεώσεις που απορρέουν από την οδηγία πρόκειται να παραβιαστούν εάν ο σταθμός 
κατασκευαστεί στο Hanhikivenniemi.

Όσον αφορά τις οδηγίες για τα πτηνά και τους οικοτόπους, η Επιτροπή σημειώνει ότι η περιοχή 
Parhalahti-Syölätinlahti ja Heinikarinlampi (FI1104201) έχει χαρακτηριστεί βάσει και των δύο 
οδηγιών. Για τους εν λόγω τόπους, η οδηγία για τους οικοτόπους απαιτεί να διενεργείται δέουσα 
εκτίμηση, σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 3, για κάθε σχέδιο το οποίο είναι δυνατόν να 
επηρεάσει σημαντικά ή να παραβλάψει την ακεραιότητα του εν λόγω τόπου. Από τις 
πληροφορίες που παρέχονται στην αναφορά/καταγγελία και τα παραρτήματά της, προκύπτει ότι 
διενεργήθηκε εκτίμηση, βάσει του άρθρου 6, παράγραφος 3, της οδηγίας για τους οικοτόπους, 
για το προτεινόμενο έγγραφο περιφερειακού σχεδιασμού και ότι η εκτίμηση κατέληξε στο 
συμπέρασμα ότι ούτε το σχέδιο ούτε το έργο θα έχει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στον 
τόπο.

Η αναφορά/καταγγελία δεν παρουσιάζει συγκεκριμένα επιχειρήματα, που να τεκμηριώνονται 
βάσει στοιχείων τα οποία να αποδεικνύουν γιατί το σχέδιο/έργο θα είχε σημαντικές αρνητικές 
επιπτώσεις στον τόπο. Για παράδειγμα, η δήλωση σχετικά με το ότι ο κίνδυνος να συγκρούονται 
τα πτηνά με τις γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος είναι σημαντικός, δεν συνοδεύεται 
από στοιχεία τα οποία να έρχονται σε αντίθεση με τα πορίσματα της εκτίμησης που 
διενεργήθηκε βάσει του άρθρου 6, παράγραφος 3. Το γεγονός ότι η περιοχή φιλοξενεί μεγάλο 
αριθμό πτηνών που προστατεύονται από την οδηγία για τα πτηνά δεν σημαίνει, από μόνο του, 
ότι το εν λόγω σχέδιο παραβιάζει τις οδηγίες για τα πτηνά και τους οικοτόπους. Επίσης, η 
καταγγέλλουσα δεν απέδειξε πώς συνάγεται το συμπέρασμα ότι η πιθανότητα των επιπτώσεων 
στα φυτικά είδη που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ της οδηγίας για τους οικοτόπους διαφέρει 
από τα συμπεράσματα της εκτίμησης βάσει του άρθρου 6, παράγραφος 3. Ούτε η 
καταγγέλλουσα ισχυρίζεται κάτι τέτοιο ούτε φαίνεται να υπάρχουν στοιχεία ότι το σχέδιο είναι 
πιθανό να έχει σημαντικές επιπτώσεις στον τύπο οικοτόπου «Φυσικά δάση των πρώτων φάσεων 
διαδοχής των αναδυόμενων παράκτιων επιφανειών» στην περιοχή του δικτύου Natura 2000. Η 
Επιτροπή δεν είναι σε θέση να σχολιάσει τις πτυχές της καταγγελίας που δεν εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής της νομοθεσίας της ΕΕ για τη φύση, π.χ. σχετικά με είδη και οικοτόπους που 
προστατεύονται μόνο βάσει της εθνικής νομοθεσίας.
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Θα πρέπει επίσης να επισημανθεί ότι το γεγονός ότι ο σταθμός παραγωγής πυρηνικής ενέργειας 
δεν θα προωθήσει την προστασία της φύσης στην προτεινόμενη τοποθεσία δεν αποτελεί 
αποδεικτικό στοιχείο για τυχόν παραβίαση της οδηγίας για τους οικοτόπους.

Συμπεράσματα

Στο παρόν στάδιο, και υπό το πρίσμα των πληροφοριών που διαθέτει η Επιτροπή, δεν υπάρχουν 
ενδείξεις παραβίασης της νομοθεσίας της ΕΕ.


