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Betreft: Verzoekschrift 1772/2009, ingediend door Helena Maijala (Finse nationaliteit), 
namens Pro Hanhikivi, over de voorgenomen bouw van een kerncentrale in 
Fennovoima, Hanhikivi

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indieners klagen dat de bouw van de toekomstige kerncentrale van Hanhikivi het zeewater in de 
Bothnian-baai zal opwarmen, van negatieve invloed zal zijn op de bossen en op de flora en fauna 
van het omringende gebied. Dat gebied is van speciaal belang voor het nestelen van 
verschillende vogelsoorten. Indieners zijn van mening dat de bouw van deze kerncentrale strijdig 
is met Richtlijnen 79/409/EEG en 92/43/EEG. Daarom verzoeken indieners de bevoegde 
overheden erop te wijzen dat zij het Europese milieurecht in acht dienen te nemen en dat zij een 
alternatieve locatie voor de bouw van deze kerncentrale dienen te zoeken.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 16 maart 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 9 december 2010.

Inhoud van het verzoekschrift

In Finland hebben drie bedrijven een vergunning aangevraagd om nieuwe kerncentrales te bouwen.
Een van die bedrijven (Fennovoima) heeft in zijn aanvraag drie alternatieve locaties voorgesteld 
voor de centrale, waaronder Hanhikivenniemi in de gemeente Pyhäjoki.

Volgens het verzoekschrift is er voor het gebied een geldig districtsontwikkelingsplan van kracht.
Het districtsontwikkelingsplan voor de kerncentrale is strijdig met het huidige 
districtsontwikkelingsplan, en ook met de Habitatrichtlijn, de Vogelrichtlijn en de Kaderrichtlijn 
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Water. De argumenten in het verzoekschrift kunnen als volgt worden samengevat:

Er is sprake van schending van het districtsontwikkelingsplan omdat dit plan voorziet in de 
ontwikkeling van de biodiversiteit, ecologische samenhang, de bescherming van de leefgebieden 
van vogels en planten en de bescherming van waardevolle rotsachtige gebieden.

Er is sprake van schending van de Habitatrichtlijn (92/43/EG1) omdat de habitat "natuurlijke bossen 
van de eerste fasen in de successie op geologisch omhoog rijzende kustgebieden" is opgenomen in 
Bijlage I van de Habitatrichtlijn, en omdat in dit geval een habitat van dit type wordt bedreigd. De 
bossen in de betreffende gebieden in Hanhikivi moeten dan ook worden beschermd.

Er is sprake van schending van de Vogelrichtlijn (2009/147/EG2) omdat in Hanhikivi verschillende 
vogelsoorten leven die zijn opgenomen in Bijlage I bij de richtlijn. Daar komt bij dat in het gebied 
dertien vogelsoorten nestelen waarvoor Finland speciale verantwoordelijkheid draagt. Als de 
kerncentrale wordt gebouwd, zullen de vogels negatieve gevolgen ondervinden van de 
versplintering van het gebied. Bovendien zouden de vogels een grotere kans lopen op botsingen 
door elektriciteitskabels die hun vliegroutes doorkruisen. Dit zou ook gevolgen kunnen hebben voor 
het nabijgelegen Natura 2000-gebied Parhalahti-Syölätinlahti ja Heinikarinlampi (FI1104201).

Door lozingen van koelwater vanuit de kerncentrale zullen de kustwateren van Hanhikivi 
opwarmen, en de eutroficatie, de planktonproductie, de visbestanden en het plantenleven in het 
water en op de kust beïnvloeden op een wijze die strijdig is met de Kaderrichtlijn water 
(2000/60/EG3).

Commentaar van de Commissie op de argumenten in het verzoekschrift

De Commissie heeft van indieners een klacht ontvangen inzake dezelfde kwestie.

Allereerst zij erop gewezen dat de Commissie uitsluitend de bevoegdheid heeft om mogelijke 
schendingen van de EU-wetgeving te onderzoeken. Zij kan dan ook niet onderzoeken of er sprake is 
van schending van het huidige districtsontwikkelingsplan.

De Commissie is ervan op de hoogte dat de Finse regering op 6 mei 2010 in principe heeft besloten 
dat Fennovoima mag beginnen met het plannen van de bouw van de kerncentrale. Voor zover bij de 
Commissie bekend is er echter nog geen toestemming gegeven om te beginnen met de bouw van de 
kerncentrale. Ook heeft het bedrijf nog niet besloten waar de centrale uiteindelijk zal worden 
gebouwd. Op dit moment is het dan ook nog niet duidelijk of de kerncentrale daadwerkelijk in 
Hanhikivenniemi zal komen. Bovendien blijkt uit de beschikbare informatie dat er momenteel een 
beroepsprocedure loopt met betrekking tot het districtsontwikkelingsplan voor de kerncentrale.

Ten aanzien van de Kaderrichtlijn Water heeft de Commissie vastgesteld dat het 
rivierbekkenbeheersplan voor de rivier Oulujoki-Iijoki melding maakt van dit project, en ook van 
een aantal andere projecten waarvoor ten tijde van het opstellen van het rivierbekkenbeheersplan 
milieueffectbeoordelingen in de maak waren. De Commissie controleert momenteel of alle 
opgestelde rivierbekkenbeheersplannen in overeenstemming zijn met de Kaderrichtlijn Water. Bij 
ontstentenis van een definitief besluit inzake de locatie van de kerncentrale en gezien de algemene 
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aard van de beweringen in het verzoekschrift/de klacht heeft de Commissie echter niet kunnen 
vaststellen of er sprake is van schending van de Kaderrichtlijn Water. Uit de klacht/het 
verzoekschrift valt niet op te maken welke verplichtingen uit hoofde van de richtlijn niet in acht 
zouden zijn genomen, ook niet als de centrale daadwerkelijk in Hanhikivenniemi zou worden 
gebouwd.

Voor wat betreft de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn merkt de Commissie op dat het gebied 
Parhalahti-Syölätinlahti ja Heinikarinlampi (FI1104201) onder beide richtlijnen is aangemerkt als 
gebied van communautair belang. Voor dergelijke gebieden geldt dat artikel 6, lid 3 van de 
Habitatrichtlijn vereist dat er een passende beoordeling wordt gemaakt voor elk plan of project dat 
significante gevolgen kan hebben voor de integriteit van het gebied. Uit de informatie in het 
verzoekschrift/de klacht en de bijbehorende bijlagen blijkt dat er voor het voorgestelde 
districtsontwikkelingsplan een beoordeling is gemaakt overeenkomstig artikel 6, lid 3 van de 
Habitatrichtlijn, en dat de conclusie was dat noch het plan, noch het project significante negatieve 
gevolgen zal hebben voor het gebied.

Het verzoekschrift/de klacht bevat geen concrete, met bewijzen onderbouwde argumenten om aan 
te tonen waarom het plan/project significante negatieve gevolgen zou hebben voor het gebied. Zo 
wordt de bewering dat het risico dat vogels in botsing komen met de elektriciteitskabels aanzienlijk 
is, niet gestaafd met bewijzen die de bevindingen uit de uit hoofde van artikel 6, lid 3 gemaakte 
beoordeling weerleggen. Het feit op zich dat in het gebied veel vogels leven die zijn beschermd 
onder de Vogelrichtlijn houdt nog niet in dat het betreffende project in strijd is met de Vogelrichtlijn 
en de Habitatrichtlijn. Daar komt bij dat indieners niet hebben laten zien hoe zij tot de conclusie 
komen dat de kans dat de plantensoorten die zijn opgenomen in Bijlage II van de Habitatrichtlijn te 
lijden zullen hebben van de kerncentrale, groter is dan is geconcludeerd in de uit hoofde van 
artikel 6, lid 3 gemaakte beoordeling. Indieners beweren niet, en er lijkt ook geen bewijs te zijn dat, 
het project waarschijnlijk significante gevolgen zal hebben voor de habitat van het type ‘natuurlijke 
bossen van de eerste fasen in de successie op geologisch omhoogrijzende kustgebieden’ in het 
Natura 2000-gebied. De Commissie verkeert niet in de positie om commentaar te leveren op die 
aspecten van de klacht die buiten het toepassingsbereik van de Europese milieuwetgeving vallen, 
bijvoorbeeld met betrekking tot soorten en habitats die alleen onder de nationale wetgeving 
bescherming genieten.

Daarnaast zij erop gewezen dat het feit dat de kerncentrale niet bevorderlijk zal zijn voor het 
natuurbehoud in het voorgestelde gebied geen gegeven is waarmee een schending van de 
Habitatrichtlijn kan worden bewezen.

Conclusies

Op dit moment, en uitgaande van de informatie waarover de Commissie beschikt, zijn er geen 
aanwijzingen dat de EU-wetgeving is geschonden.


