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Tema: Peticija Nr. 1772/2009 dėl branduolinės elektrinės statybų projekto 
Fennovoima, Hanhikivi, kurią pateikė Suomijos pilietė Helena Maijala Pro 
Hanhikivi vardu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjai skundžiasi, kad dėl būsimos Hanhikivi branduolinės elektrinės statybos 
sušilęs jūros vanduo Botnijos įlankoje padarys žalos šią teritoriją supantiems miškams, 
augalijai ir gyvūnijai. Tai ypač svarbi įvairių rūšių paukščių lizdų sukimo vietovė. Peticijos 
pateikėjai mano, kad šios branduolinės elektrinės statybos prieštarauja direktyvoms 
Nr. 79/409/EEB ir 92/43/EEB. Todėl jie ragina kompetentingoms valdžios institucijoms 
priminti, kad reikia laikytis ES aplinkosaugos teisės aktų ir ieškoti kitos vietos minėtai 
branduolinei elektrinei statyti.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2010 m. kovo 16 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. gruodžio 9 d.

„Peticija

Trys bendrovės pateikė prašymus suteikti leidimus statyti naujas branduolines elektrines 
Suomijoje. Viena šių bendrovių („Fennovoima“) savo prašyme nurodė tris galimas vietas 
elektrinės statybai, viena iš jų yra Hanhikivenniemi vietovė, esanti Piuhejokio savivaldybės 
teritorijoje.
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Peticijoje nurodoma, kad šioje vietovėje galioja teritorijos planavimo dokumentas. Branduolinei 
elektrinei parengtas teritorijos planavimo dokumentas prieštarauja esamam teritorijos planavimui 
bei Buveinių, Paukščių ir Vandens pagrindų direktyvoms. Trumpai, peticijoje dėstomi tokie 
argumentai:

Nesilaikoma teritorijos planavimo, nes pagal jį numatyta plėtoti biologinę įvairovę, ekologinę 
darną, saugoti paukščių bei augalų buveines ir saugoti vertingas uolingąsias vietoves.

Nesilaikoma Buveinių direktyvos 92/43/EB1, nes pirminių sukcesijos stadijų natūralūs miškai ant 
kylančios sausumos pakrančių yra buveinė, įtraukta į Buveinių direktyvos I priedą, ir jiems kyla 
pavojus. Todėl Hanhikivi apylinkių miškai turi būti apsaugoti.

Nesilaikoma Paukščių direktyvos 2009/147/EB2, nes Hanhikivi apylinkėse gyvena į šios 
direktyvos I priedą įtrauktų rūšių paukščių. Taip pat šiose vietose lizdus suka trylikos rūšių 
paukščiai, už kuriuos Suomijai tenka ypatinga atsakomybė. Jei elektrinė būtų pastatyta, dėl 
teritorijos pažeidimų šiems paukščiams gali būti padarytas neigiamas poveikis. Be to, dėl 
elektros linijų, kurios gali kirsti paukščių skrydžių takus, gali kilti susidūrimo pavojus. Taip 
elektrinė gali daryti poveikį netoli esančiai tinklo „Natura 2000“ teritorijai Parhalahti-
Syölätinlahti ja Heinikarinlampi (FI1104201).

Aušinimo vandenys, išleisti iš elektrinės, sušildytų Hanhikivi pakrančių vandenis, tai turėtų 
įtakos eutrofikacijai, planktono dauginimuisi, žuvų ištekliams bei vandens ir pakrančių augalijai, 
o tai prieštarautų Vandens pagrindų direktyvai 2000/60/EB3.

Komisijos pastabos dėl peticijos

Komisija jau buvo gavusi skundą iš to paties asmens (tų pačių asmenų) tuo pačiu klausimu.

Pirmiausia pažymėtina, kad Komisija pagal kompetenciją gali nagrinėti tik galimus ES teisės 
pažeidimus. Todėl ji negali analizuoti, ar pažeistos esamo teritorijos planavimo dokumento 
nuostatos.

Komisija pažymėjo, kad 2010 m. gegužės 6 d. Suomijos Vyriausybė suteikė principinį leidimą 
bendrovei „Fennovoima“ imtis branduolinės elektrinės statybos planavimo darbų. Tačiau, 
Komisijos žiniomis, dar nesuteiktas leidimas pradėti statyti elektrinę, be to, pasirodo, kad 
bendrovė dar nėra galutinai apsisprendusi dėl elektrinės vietos. Tad iki šiol nėra aišku, ar 
elektrinė iš tikrųjų bus statoma Hanhikivenniemi. Be to, iš turimos informacijos galima spręsti, 
kad bus pateiktas skundas dėl branduolinės elektrinės teritorijos planavimo dokumento.

Dėl Vandens pagrindų direktyvos Komisija atkreipė dėmesį, kad Oulujoki-Iijoki upės baseino 
valdymo plane šis projektas yra minimas šalia kitų, rengiant šį upės baseino valdymo planą 
atliktas jų poveikio aplinkai vertinimas. Komisija šiuo metu tikrina visų parengtų upės baseino 
valdymo planų atitiktį. Vis dėlto dar nėra galutinai apsispręsta dėl elektrinės vietos, be to, pačios 
                                               
1 OL L 206, 1992 7 22.
2 OL L 20, 2010 1 26.
3 OL L 327, 2000 12 22.
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peticijos (skundo) pobūdis yra labai bendras, todėl Komisija negalėjo įvertinti, ar pažeistos 
Vandens pagrindų direktyvos nuostatos. Iš peticijos (skundo) nėra aišku, kurių direktyvos 
nuostatomis įtvirtintų pareigų būtų nesilaikoma, jei elektrinė būtų statoma Hanhikivenniemi.

Dėl Paukščių ir Buveinių direktyvų, Komisija pažymi, kad teritorija Parhalahti-Syölätinlahti ja 
Heinikarinlampi (FI1104201) įtraukta į saugomų teritorijų sąrašą pagal abi šias direktyvas. Tokių 
teritorijų atžvilgiu Buveinių direktyva (pagal 6 straipsnio 3 dalį) įtvirtinamas reikalavimas, kad 
bet kokiems planams ir projektams, galintiems neigiamai paveikti nagrinėjamos teritorijos 
vientisumą, turi būti atliekamas atitinkamas vertinimas. Iš peticijoje (skunde) pateiktos 
informacijos ir jos priedų matyti, kad atliktas vertinimas pagal Buveinių direktyvos 6 straipsnio 
3 dalį dėl siūlomo teritorijos planavimo dokumento ir vertinime padaryta išvada, kad nei planas, 
nei projektas reikšmingų neigiamų padarinių neturės.

Peticijoje (skunde) nėra pateikiama jokių konkrečių argumentų su įrodymais, kuriais būtų 
pagrindžiama, kodėl planas (projektas) turėtų reikšmingų neigiamų padarinių šiai teritorijai. 
Pavyzdžiui, teiginys, kad reikšmingas neigiamas padarinys bus tas, jog paukščiams kils pavojus 
atsimušti į elektros laidus, nėra pagrįstas jokiais įrodymais, kurie paneigtų pagal 6 straipsnio 
3 dalį atlikto vertinimo išvadas. Tai, kad teritorijoje gyvena daug paukščių, saugomų pagal 
Paukščių direktyvą, savaime dar nereiškia, kad projektu pažeidžiamos Paukščių ir Buveinių 
direktyvų nuostatos. Taip pat pareiškėjas nenurodo, kaip jis padarė išvadą, kad galimas poveikis į 
Buveinių direktyvos II priedą įtrauktų rūšių augalams esą skiriasi nuo vertinimo, atlikto pagal 
6 straipsnio 3 dalį, išvadų. Pareiškėjas taip pat nepagrindžia savo teiginių ir nepateikia įrodymų 
dėl to, kad esą projektas galėtų turėti reikšmingą poveikį Buveinių tipo pirminių sukcesijos 
stadijų natūraliems miškams ant kylančios sausumos pakrančių, priklausantiems tinklo „Natura 
2000“ teritorijai. Komisija negali komentuoti skundo aspektų, kurie nepriklauso ES aplinkos 
apsaugos teisės aktų sričiai, pavyzdžiui, dėl rūšių ir buveinių, kurios saugomos tik pagal 
nacionalinę teisę.

Taip pat pažymėtina, kad tai, jog atominė elektrinė neprisidės prie gamtos išsaugojimo siūlomoje 
teritorijoje, dar nėra įrodymas, kad pažeistos Buveinių direktyvos nuostatos.

Išvados

Šiuo metu ir remiantis Komisijos turima informacija duomenų, kad ES teisės nuostatos būtų 
pažeistos, nėra.“


