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Suġġett: Petizzjoni 1772/2009, imressqa minn Helena Maijala, ta’ nazzjonalità 
Finlandiża, f’isem Pro Hanhikivi, dwar il-proġett ta’ impjant nukleari 
f’Fennovoima, Hanhikivi

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanti jilmentaw li l-bini tal-impjant nukleari futur ta’ Hanhikivi, se jsaħħan l-
ilmijiet tal-baħar tal-Bajja ta’ Bothnia u se jkollu impatt negattiv fuq l-imsaġar, fuq il-flora u 
l-fawna li jinsabu madwar iż-żona. Din iż-żona hija ta’ importanza speċjali għat-tbejjit ta’ 
diversi speċi. Il-petizzjonanti jemmnu li l-bini ta’ dan l-impjant nukleari jmur kontra d-
Direttivi 79/409/KEE u 92/43/KEE. Għaldaqstant, huma jitolbu li l-awtoritajiet kompetenti 
jiġu mfakkra li għandhom jirrispettaw il-liġi Ewropea fil-qasam ambjentali u jfittxu sit ieħor 
għall-bini ta’ dan l-impjant nukleari.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fis-16 ta’ Marzu 2010. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fid-9 ta’ Diċembru 2010.

Il-petizzjoni

Fil-Finlandja, tliet kumpaniji applikaw għal permess biex jibnu impjanti nukleari ġodda. Fl-
applikazzjoni tagħha, waħda mill-kumpaniji (Fennovoima) ippreżentat tliet postijiet alternattivi 
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għall-impjant, wieħed minnhom Hanhikivenniemi li jinsab fil-muniċipju ta’ Pyhäjok.

Skont il-petizzjoni, jeżisti dokument validu fis-seħħ dwar l-ippjanar distrettwali f’din iż-żona. Id-
dokument ta’ ppjanar distrettwali tal-impjant nukleari jikser l-ippjanar distrettwali attwali u d-
Direttiva dwar il-Ħabitats, id-Direttiva dwar l-Għasafar u d-Direttiva Qafas dwar l-Ilma. Fil-
qosor, l-argumenti tal-petizzjoni huma dawn li ġejjin:

Hemm ksur tal-ippjanar distrettwali li jipprovdi għall-iżvilupp tal-bijodiversità, għall-koerenza 
ekoloġika, għall-ħarsien tal-ħabitats tal-għasafar u l-pjanti u għall-protezzjoni taż-żoni prezzjużi 
tal-blat.

Hemm ksur tad-Direttiva tal-Ħabitats, id-Direttiva 92/43/KE,1  għaliex il-foresti naturali tal-
ewwel stadji tas-suċċessjoni tal-art emerġenti kostali huma ħabitat elenkat fl-Anness I tad-
Direttiva dwar il-Ħabitats, u dan il-ħabitat qed jiġi mhedded.  Għalhekk, il-foresti fiż-żoni ta’ 
Hanhikivi għandhom jiġu protetti.

Hemm ksur tad-Direttiva dwar l-Għasafar, id-Direttiva 2009/147/KE,2 għaliex hemm numru ta’ 
speċijiet ta’ għasafar elenkati fl-Anness I tad-Direttiva li jinsabu f’Hanhikivi. Tlettax-il speċi li l-
Finlandja għandha responsabilità speċjali għalihom ukoll ibejtu f’din iż-żona. L-għasafar 
jintlaqtu ħażin minħabba l-frammentazzjoni taż-żoni jekk jinbena l-impjant. Barra minn hekk, il-
linji tal-elettriku li jaqsmu r-rotot fejn itiru l-għasafar iżidu r-riskji li dawn jaħbtu. Dan jista’ 
potenzjalment jolqot ukoll liż-żona tan-Natura 2000 Parhalahti-Syölätinlahti ja Heinikarinlampi 
(FI1104201).

L-ilmijiet tat-tkessiħ li jintremew mill-impjant isaħħnu l-ilmijiet ta’ mal-kosta ta’ Hanhikivi u 
dan jaffettwa l-ewtrofikazzjoni,  il-produzzjoni tal-plankton, l-istokkijiet tal-ħut u l-veġetazzjoni 
marina u kostali b’mod li jmur kontra d-Direttiva Qafas dwar l-Ilma, id-Direttiva 2000/60/KE3

Il-kummenti tal-Kummissjoni dwar il-petizzjoni

Il-Kummissjoni rċeviet ilment dwar l-istess kwistjoni mingħand l-istess persuna(i). 

Għandu jiġu osservat sa mill-bidu li l-Kummissjoni hija kompetenti biss biex teżamina l-
possibilità ta’ ksur tal-liġi tal-UE. Għalhekk mhux possibbli jiġi eżaminat jekk hemmx ksur tad-
dokument tal-ippjanar distrettwali attwali.

Il-Kummissjoni nnutat li fis-6 ta’ Mejju 2010, il-Gvern Finlandiż iddeċieda, bi prinċipju, li 
jippermetti lill-Fennovoima tipproċedi bl-ippjanar għall-bini tal-impjant nukleari. Madankollu, 
skont l-informazzjoni tal-Kummissjoni, għadu ma ngħatax permess biex jibda jinbena l-impjant 
u jidher li l-kumpanija għadha ma ddeċidietx dwar il-post finali tal-impjant. Għaldaqstant, s’issa 
għad m’hemmx ċertezza jekk l-impjant huwiex se jkun f’Hanhikivenniemi. Barra minn hekk, 
abbażi tal-informazzjoni disponibbli, jidher li hemm appell pendenti dwar id-dokument tal-
ippjanar distrettwali għall-impjant nukleari.

                                               
1 ĠU L 206, 22.7.1992
2 ĠU L 20, 26.1.2010
3 ĠU L 327, 22.12.2000,
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B’rabta mad-Direttiva Qafas dwar l-Ilma, il-Kummissjoni nnutat li l-pjan ta’ mmaniġġjar tal-
baċir tax-xmara li tħejja għall-baċir tax-xmara ta’ Oulujoki-Iijoki jsemmi dan il-proġett, fost 
ħafna oħrajn, li għalih kienu qed jitħejjew stimi tal-impatt ambjentali fiż-żmien meta kien qed 
jitħejja l-pjan ta’ mmaniġġjar tal-baċir tax-xmara.  Attwalment il-Kummissjoni qed tiċċekkja l-
konformità tal-pjanijiet kollha li tħejjew dwar l-immaniġġjar tal-baċiri tax-xmajjar. Madankollu, 
minħabba n-nuqqas ta’ deċiżjoni finali dwar il-post fejn se jinbena l-impjant u minħabba n-
natura ġenerali tal-ilmenti fil-petizzjoni/ilment, il-Kummissjoni ma setgħetx tevalwa jekk kienx 
hemm ksur tad-Direttiva Qafas dwar l-Ilma. Mhux ċar mill-ilment/petizzjoni liema obbligi fid-
Direttiva jinkisru jekk l-impjant jinbena f’Hanhikivenniemi.

B’rabta mad-Direttiva dwar l-Għasafar u dik dwar il-Ħabitats, il-Kummissjoni tinnota li ż-żona 
ta’ Parhalahti-Syölätinlahti ja Heinikarinlampi (FI1104201) ma ntgħażlitx skont iż-żewġ 
Direttivi. Għal tali siti, id-Direttiva dwar il-Ħabitats tistipola li għandha ssir stima xierqa skont l-
Artikolu 6(3) għal kull pjan jew proġett li jista’ jkollu impatti sinifikanti fuq l-integrtià ta’ dak is-
sit. Mill-informazzjoni fil-petizzjoni/ilment u fl-annessi tiegħu/tagħha, jidher li saret stima, skont 
l-Artikolu 6(3) tad-Direttiva dwar il-Ħabitats, tad-dokument tal-ippjanar distrettwali propost u li 
l-istima kkonkludiet li la l-pjan u lanqas il-proġett mhu se jkollhom impatti negattivi sinifikanti 
fuq is-sit.

Fil-petizzjoni/fl-ilment m’hemmx argumenti konkreti, appoġġjati b’evidenza, li jagħtu prova tar-
raġunijiet li għalihom il-pjan/proġett ikollu impatti negattivi sinifikanti fuq is-sit. Pereżempju, id-
dikjarazzjoni li ssostni li r-riskju li l-għasafar jaħbtu mal-linji tal-elettriku huwa sinifikanti 
mhijiex akkumpanjata minn evidenza li tikkontradixxi s-sejbiet tal-istima skont l-Artikolu 6(3). 
Il-fatt li fiż-żona hemm numru kbir ta’ għasafar protetti bid-Direttiva dwar il-Ħabitats ma jfissirx 
minnu nnifsu li l-proġett inkwistjoni jikkostitwixxi ksur tad-Direttiva dwar l-Għasafar u dik dwar 
il-Ħabitats. Minbarra dan, il-petizzjonanta ma wriext kif ġie konkluż li l-probabilità tal-impatti 
fuq l-ispeċijiet tal-pjanti elenkati fl-Anness II tad-Direttiva tal-Ħabitats tvarja mill-
konklużjonijiet tal-istima skont l-Artikolu 6(3). Il-petizzjonanta ma ssostnix, u lanqas ma jidher li 
hemm evidenza, li l-proġett jista’ jkollu impatt sinifikanti fuq it-tip ta’ Ħabitat Foresti naturali 
tal-ewwel stadji tas-suċċessjoni tal-art emerġenti kostali fis-sit tan-Natura 2000. Il-Kummissjoni 
mhijiex f’pożizzjoni li tikkummenta dwar l-aspetti tal-ilment li ma jaqgħux fil-qasam ta’ 
applikazzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-UE dwar in-natura, pereżempju l-ispeċijiet u l-ħabitats protetti 
biss bil-liġi nazzjonali.

Għandu jiġi osservat ukoll li l-fatt li l-impjant nukleari mhux se jippromwovi l-konservazzjoni 
tan-natura fil-post propost mhuwiex element li jagħti prova ta’ ksur tad-Direttiva dwar il-
Ħabitats.

Konklużjonijiet

Attwalment, u fid-dawl tal-informazzjoni li l-Kummissjoni għandha għad-dispożizzjoni tagħha, 
m’hemm l-ebda indikazzjoni ta’ ksur tal-leġiżlazzjoni tal-UE.


