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benyújtott, 1772/2009. számú petíció a Hanhikiviben tervezett Fennovoima 
atomerőmű építéséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtói kifogásolják, hogy a Hanhikiviben tervezett atomerőmű megépítése a 
Botteni-öböl vizének melegedését, valamint az erdők és a környék növény- és állatvilágának 
károsodását okozza. Az említett terület számos madárfaj fészkelése szempontjából kiemelt 
jelentőségű. A petíció benyújtói úgy vélik, hogy az atomerőmű megépítése ellentétes a 
79/409/EGK és a 92/43/EGK irányelvvel. A petíció benyújtói ezért kérik, hogy 
figyelmeztessék az illetékes hatóságokat arra, hogy tiszteletben kell tartaniuk a 
környezetvédelemre vonatkozó európai jogszabályokat, valamint hogy az említett atomerőmű 
felépítésére jelöljenek ki más helyszínt.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. március 16. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. december 9.

A petíció

Finnországban három vállalkozás nyújtott be új atomerőmű építésére vonatkozó kérelmet. Az 
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egyik vállalkozás (a Fennovoima) a kérelmében három alternatív helyszínt jelölt meg az 
atomerőmű megépítéshez, ezek közül az egyik a Pyhäjoki városában található Hanhikivenniemi.

A petíció szerint a területre vonatkozóan érvényben van egy hatályos körzeti tervezési 
dokumentum. Az atomerőműre vonatkozó körzeti tervezési dokumentum különösen a jelenlegi 
körzeti tervet sérti, valamint az élőhelyvédelmi, a madárvédelmi és a vízügyi keretirányelvet. A 
petícióban szereplő érvek röviden összefoglalva a következők:

A körzeti tervet azért sértik meg, mert az a biológiai sokféleség, az ökológiai koherencia 
fejlesztéséről, a madarak és növények élőhelyeinek, valamint az értékes sziklás területek 
védelméről rendelkezik.

A 92/43/EK élőhelyvédelmi irányelvet1 azért sértik meg, mert az emelkedő partvidékek 
elsődleges szukcessziója során kialakult természetes erdők az élőhelyvédelmi irányelv I. 
mellékletében felsorolt élőhelyek közé tartoznak, és veszélynek vannak kitéve. Ennélfogva a 
Hanhikivi területén található erdők védelmet igényelnek.

A 2009/147/EK madárvédelmi irányelvet2 azért sértik meg, mert az irányelv I. mellékletében 
felsorolt madárfajok közül számos megtalálható Hanhikiviben. Tizenhárom madárfaj, 
amelyekért Finnország külön felelősséggel tartozik, fészket is rak ezen a területen. Amennyiben 
az erőmű megépül, a területek feldarabolása negatív hatást gyakorolna a madarakra. Ezenkívül a 
repülési útvonalakat keresztező villamos vezetékek növelnék az ütközés veszélyét a madarak 
vonatkozásában. Ez valószínűleg kihatna a közeli Parhalahti-Syölätinlahti ja Heinikarinlampi 
(FI1104201) Natura 2000 területre is.

Az erőműből kibocsátott hűtővíz felmelegítené a Hanhikivi parti tengervizet, ami olyan hatást 
gyakorolna az eutrofizációra, a planktonképződésre, a halállományra, valamint a vízi és part 
menti növényzetre, hogy az ellentétes lenne a 2000/60/EK vízügyi keretirányelvvel3.

A Bizottság észrevételei a petícióval kapcsolatban

A Bizottsághoz ugyanezen személy(ek)től ugyanebben a témában panasz érkezett.

A kezdet kezdetén meg kell állapítani, hogy a Bizottságnak csak az uniós jog lehetséges 
megsértésével kapcsolatos esetek kivizsgálásához van hatásköre. Ezért nem lehet megvizsgálni, 
hogy a jelenlegi körzeti tervezési dokumentumot megsértették-e.

A Bizottság megjegyezte, hogy a finn kormány 2010. május 6-án elvileg úgy határozott, hogy 
hagyja, hogy Fennovoima folytassa az atomerőmű építésének tervezését. A Bizottság tudomása 
szerint azonban nem adtak ki engedélyt az atomerőmű építésének megkezdéséhez, és úgy tűnik, 
hogy a vállalkozás még nem választotta ki az erőmű végleges helyszínét. Tehát pillanatnyilag 
bizonytalan, hogy az erőmű Hanhikivenniemiben épül-e meg. Ezenkívül a rendelkezésre álló 
információk alapján úgy tűnik, hogy az atomerőműre vonatkozó körzeti tervezési 
dokumentummal kapcsolatos fellebbezés folyamatban van.
                                               
1 HL L 206., 1992.7.22.
2 HL L 20., 2010.1.26.
3 HL L 327., 2000.12.22.
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Ami a vízügyi keretirányelvet illeti, a Bizottság megjegyezte, hogy az Oulujoki-Iijoki 
vízgyűjtőhöz készített vízgyűjtő-gazdálkodási terv több más projekt között ezt a projektet is 
megemlíti, amellyel kapcsolatban a vízgyűjtő-gazdálkodási terv összeállításakor környezeti 
hatásvizsgálatot végeztek. A Bizottság jelenleg vizsgálja az összes kidolgozott vízgyűjtő-
gazdálkodási terv megfelelőségét. Mivel azonban az erőmű helyszínéről még nem született 
végleges döntés, valamint a petícióban/panaszban foglalt állítások általános jellege miatt a 
Bizottság nem tudta megállapítani, hogy sor került-e a vízügyi keretirányelv megsértésére. A 
petíció/panasz alapján nem világos, hogy az irányelvben szereplő kötelezettségek közül melyeket 
sértenék meg, ha az erőművet Hanhikivenniemiben építenék fel.

A madárvédelmi és az élőhelyvédelmi irányelvvel kapcsolatban a Bizottság megjegyzi, hogy a 
Parhalahti-Syölätinlahti ja Heinikarinlampi (FI1104201) területet mindkét irányelv értelmében 
kijelölték. Az ilyen területek tekintetében az élőhelyvédelmi irányelv előírja, hogy a 6. cikk (3) 
bekezdése szerint megfelelő vizsgálatot kell végezni minden olyan terv, illetve projekt 
vonatkozásában, amelyek jelentős hatás gyakorolhatnak az adott terület épségére. A 
petícióban/panaszban és a mellékleteiben foglalt információkból kiderül, hogy végrehajtottak 
egy hatásvizsgálatot az élőhelyvédelmi irányelv 6. cikkének (3) bekezdése szerint az 
előterjesztett körzeti tervezési dokumentum tekintetében, és a vizsgálat alapján azt a 
következtetést vonták le, hogy sem a terv, sem a projekt nem gyakorol negatív hatást a területre.

A petíció/panasz nem tartalmaz semmilyen konkrét, bizonyítékkal alátámasztott érvet annak 
igazolására, hogy miért gyakorolna a terv/projekt jelentős negatív hatást a területre. Az arra 
vonatkozó állítást például, hogy nő annak a veszélye, hogy a madarak a villamos vezetékbe 
ütköznek, nem támasztja alá olyan bizonyíték, amely megcáfolná a 6. cikk (3) bekezdése szerinti 
vizsgálat megállapításait. Az, hogy a terület nagyon sok, a madárvédelmi irányelv által védett 
madárnak ad otthont, önmagában nem jelenti azt, hogy a szóban forgó projekt sérti a 
madárvédelmi és az élőhelyvédelmi irányelvet. A panaszos azt sem bizonyította, hogyan jutott 
arra a következtetésre, hogy az élőhelyvédelmi irányelv II. mellékletében felsorolt növényfajokra 
vonatkozó hatás valószínűsége eltér a 6. cikk (3) bekezdése szerinti vizsgálat következtetéseitől.
A panaszos nem állítja azt, és úgy tűnik, nincs is arra utaló bizonyíték, hogy a projekt 
valószínűleg jelentős hatást gyakorol az emelkedő partvidékek elsődleges szukcessziója során 
kialakult természetes erdők élőhelytípusra a Natura 2000 területen. A Bizottság nem tehet 
észrevételt a panasz azon vonatkozásaira, amelyek nem tartoznak az uniós természetvédelmi 
jogszabályok hatálya alá, pl. azon fajokra és élőhelyekre, amelyek csak a nemzeti jog értelmében 
védettek.

Arra is fel kell hívni a figyelmet, hogy az, hogy az atomerőmű nem mozdítja elő a 
természetvédelmet a tervezett helyszínen, nem tekinthető olyan tényezőnek, amely az 
élőhelyvédelmi irányelv megsértését bizonyíthatja.

Következtetések

Jelenleg és a Bizottság rendelkezésére álló információk figyelembevételével semmi nem utal az 
uniós jog megsértésére.


