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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1772/2009, ko asociācijas „Pro Hanhikivi” vārdā iesniedza 
Somijas valstspiederīgā Helena Maijala, par plānoto atomelektrostacijas 
būvniecību Fennovoima, Hanhikivi

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēji pauž bažas par gaidāmo Hanhikivi atomelektrostacijas būvniecību, 
kas izraisīs jūras ūdens sasilšanu Botnijas līcī un nelabvēlīgi ietekmēs mežainos apgabalus un 
apkārtnes floru un faunu, un norāda, ka attiecīgā teritorija ir īpašas nozīmes teritorija, jo tur 
ligzdo dažādu sugu putni. Viņi apgalvo, ka atomelektrostacijas būvniecība ir 
Direktīvu 79/409/EEK un 92/43/EEK pārkāpums un tādēļ pieprasa, lai kompetentajām varas 
iestādēm tiktu atgādināts par viņu pienākumu ievērot Eiropas tiesību aktus vides jomā un 
meklēt alternatīvu vietu attiecīgās atomelektrostacijas būvniecībai.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2010. gada 16. martā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 9. decembrī.

Lūgumraksts

Somijā trīs uzņēmumi ir pieteikušies atļaujas saņemšanai jaunu atomelektrostaciju būvniecībai.
Viens no uzņēmumiem („Fennovoima”) savā pieteikumā ir piedāvājis trīs alternatīvas stacijas 
atrašanās vietas, viena no tām ir Hanhikivenniemi, kas atrodas Pihejoki pašvaldībā.
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Saskaņā ar lūgumrakstu attiecībā uz šo teritoriju ir spēkā likumīgs teritorijas plānošanas 
dokuments. Teritorijas plānošanas dokuments atomelektrostacijai īpaši pārkāpj pašreizējo 
teritorijas plānošanu un Dzīvotņu un Putnu direktīvas un Ūdens pamatdirektīvu. Īsumā, 
lūgumrakstā izklāstīti šādi argumenti:

Teritorijas plānošana ir pārkāpta, jo tā paredz attīstīt bioloģisko daudzveidību, ekoloģisko 
vienotību, aizsargāt putnu un augu dzīvotnes un vērtīgas klinšainas teritorijas.

Dzīvotņu direktīva (Direktīva 92/43/EEK1) ir pārkāpta tāpēc, ka pirmās paaudzes dabiskie meži 
piekrastēs ar zemes garozas pacēlumu ir dzīvotne, kas uzskaitīta Dzīvotņu direktīvas 
I pielikumā un ir apdraudēta. Tāpēc mežiem Hanhikivi teritorijās jābūt aizsargātiem.

Putnu direktīva (Direktīva 2009/147/EK2) ir pārkāpta, jo Hanhikivi atrodas virkne putnu sugu, 
kas uzskaitītas direktīvas I pielikumā. Šajā teritorijā arī ligzdo trīspadsmit sugas, par kurām 
Somija ir īpaši atbildīga. Putnus negatīvi ietekmētu teritorijas sadrumstalotība, kas rastos stacijas 
būvniecības gadījumā. Turklāt elektrolīnijas, kas šķērsotu putnu lidojuma ceļu, palielinātu 
sadursmes draudus putniem. Tas, iespējams, ietekmētu arī tuvējo Natura 2000 teritoriju 
Parhalahti-Syölätinlahti ja Heinikarinlampi (FI1104201).

No stacijas izplūstošie dzesēšanas ūdeņi sasildītu Hanhikivi piekrastes ūdeņus, kas ietekmētu 
eitrofikāciju, planktona veidošanos, zivju krājumus un ūdens un krasta augu valsti tādā veidā, kas 
būtu pretrunā Ūdens pamatdirektīvai (Direktīva 2000/60/EK3).

Komisijas komentāri par lūgumrakstu

Komisija ir saņēmusi sūdzību par šo pašu jautājumu no tām pašām personām.

Sākumā jāpaziņo, ka Komisijas kompetencē ir tikai izskatīt iespējamos ES tiesību pārkāpumus.
Tāpēc nav iespējams izskatīt, vai ticis pārkāpts pašreizējais teritorijas plānošanas dokuments.

Komisija ir atzīmējusi, ka 2010. gada 6. maijā Somijas valdība principā nolēma atļaut 
uzņēmumam „Fennovoima” turpināt atomelektrostacijas būvniecības plānošanu. Tomēr, cik 
Komisijai zināms, vēl nav izsniegta atļauja uzsākt elektrostacijas būvniecību un uzņēmums, 
šķiet, vēl nav pieņēmis gala lēmumu par stacijas atrašanās vietu. Tāpēc pašlaik nav skaidrs, vai 
stacija atradīsies Hanhikivenniemi. Turklāt, pamatojoties uz pieejamo informāciju, izrādītos, ka ir 
iesniegta pārsūdzība attiecībā uz teritorijas plānošanas dokumentu atomelektrostacijai.

Saistībā ar Ūdens pamatdirektīvu Komisija ir atzīmējusi, ka attiecībā uz Oulujoki-Iijoki upes 
baseinu izstrādātajā upes baseina apsaimniekošanas plānā minēts, ka šim projektam, līdzās 
dažiem citiem, ietekmes uz vidi novērtējums izstrādāts laikā, kad ticis sagatavots upes baseina 
apsaimniekošanas plāns. Komisija pašlaik pārbauda visu izstrādāto upes baseina 
apsaimniekošanas plānu atbilstību. Tomēr, pamatojoties uz to, ka nav pieņemts gala lēmums 
attiecībā uz stacijas atrašanās vietu, un lūgumrakstā/sūdzībā izteikto pretenziju vispārējo 
raksturu, Komisija nav varējusi novērtēt, vai tikusi pārkāpta Ūdens pamatdirektīva.
                                               
1 OV L 206, 22.7.1992.
2 OV L 20, 26.1.2010.
3 OV L 327, 22.12.2000.
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Sūdzībā/lūgumrakstā nav skaidri norādīts, kuri direktīvā noteiktie pienākumi tiktu pārkāpti, pat ja 
stacija atrastos Hanhikivenniemi.

Saistībā ar Putnu un Dzīvotņu direktīvām Komisija atzīmē, ka Parhalahti-Syölätinlahti ja 
Heinikarinlampi teritorija (FI1104201) saņēmusi šādu apzīmējumu saskaņā ar abām direktīvām.
Attiecībā uz šādām teritorijām Dzīvotņu direktīva pieprasa, lai saskaņā ar 6. panta 3. punktu tiktu 
veikts attiecīgs novērtējums visiem plāniem vai projektiem, kas varētu būtiski ietekmēt minētās 
teritorijas viengabalainību. No lūgumrakstā/sūdzībā un pielikumos ietvertās informācijas izriet, 
ka attiecībā uz ierosināto teritorijas plānošanas dokumentu ticis veikts novērtējums saskaņā ar 
Dzīvotņu direktīvas 6. panta 3. punktu un ka novērtējumā secināts, ka ne plāns, ne projekts 
neradīs būtisku negatīvu ietekmi uz minēto teritoriju.

Lūgumrakstā/sūdzībā nav sniegti nekādi konkrēti, ar pierādījumiem pamatoti argumenti, kas 
apliecinātu, kāpēc plāns/projekts radītu būtisku negatīvu ietekmi uz minēto teritoriju. Piemēram, 
apgalvojumu par to, ka pastāv ievērojami draudi putnu sadursmei ar elektrolīnijām, neapstiprina 
pierādījumi, kas būtu pretrunā 6. panta 3. punktā minētā novērtējuma secinājumiem. Fakts, ka 
minētajā teritorijā atrodas liels skaits Putnu direktīvas aizsargātu putnu, pats par sevi nenozīmē, 
ka minētais projekts rada Putnu un Dzīvotņu direktīvu pārkāpumu. Tāpat sūdzības iesniedzēja 
nenorādīja, kā ir secināts, ka iespējamā ietekme uz Dzīvotņu direktīvas II pielikumā 
uzskaitītajām augu sugām varētu atšķirties no 6. panta 3. punktā minētā novērtējuma 
atzinumiem. Sūdzības iesniedzēja neapgalvo, tāpat, šķiet, nepastāv pierādījumi tam, ka projekts 
varētu būtiski ietekmēt dzīvotņu veidu „Pirmās paaudzes dabiskie meži piekrastēs ar zemes 
garozas pacēlumu” Natura 2000 teritorijā. Komisija nevar izteikt komentārus par tiem sūdzības 
aspektiem, kas neietilpst ES dabas tiesību aktu darbības jomā, piemēram, par tām sugām un 
dzīvotnēm, kuras aizsargā vienīgi valsts tiesību akti.

Tāpat būtu jānorāda, ka fakts, ka atomelektrostacija neveicinās dabas saglabāšanu ierosinātajā 
teritorijā, nav uzskatāms par pierādījumu Dzīvotņu direktīvas pārkāpumam.

Secinājumi

Pašlaik, ņemot vērā Komisijai pieejamo informāciju, nepastāv norādes, ka tikuši pārkāpti ES 
tiesību akti.


