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9.12.2010

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1772/2009, którą złożyła Helena Maijala (Finlandia) w imieniu Pro
Hanhikivi, w sprawie projektu budowy elektrowni jądrowej w Fennovoima 
w Hanhikivi

1. Streszczenie petycji

Składający petycję utrzymują, że budowa elektrowni jądrowej w Hanhikivi spowoduje 
ocieplenie wód Zatoki Botnickiej i będzie miała negatywny wpływ na lasy oraz florę i faunę 
na terenach otaczających ten obszar. Przedmiotowy obszar ma duże znaczenie jako miejsce 
wylęgu różnych gatunków ptactwa. Składający petycję utrzymują, że budowa wspomnianej 
elektrowni jądrowej jest sprzeczna z przepisami określonymi w dyrektywie 79/409/EWG 
i 92/43/EWG. Z tego względu proszą o przypomnienie właściwym władzom o konieczności 
przestrzegania prawa europejskiego w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego oraz 
znalezienia innego miejsca na budowę przedmiotowej elektrowni jądrowej.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 16 marca 2010 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 9 grudnia 2010 r.

Petycja

W Finlandii trzy spółki złożyły wniosek o zezwolenie na budowę nowych elektrowni jądrowych. 
Jedna ze spółek (Fennovoima) w swoim wniosku przedstawiła trzy alternatywne lokalizacje 
elektrowni, z których jedna to Hanhikivenniemi w gminie Pyhäjoki.
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Zgodnie z treścią petycji istnieje ważny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
obowiązujący dla tego terenu. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla elektrowni 
jądrowej stoi wyraźnie w sprzeczności z obowiązującymi zasadami gospodarowania 
przestrzennego oraz ramowymi dyrektywami – ptasią, siedliskową i wodną. W skrócie petycja 
zawiera następujące twierdzenia:

Dochodzi do naruszenia miejscowych zasad planowania przestrzennego, ponieważ zakładają one 
różnorodność biologiczną, ekologiczną spójność, ochronę siedlisk ptaków i roślin oraz ochronę 
cennych obszarów skalistych.

Dyrektywa siedliskowa, 92/43/WE,1ulega naruszeniu, ponieważ naturalne lasy pierwotnych 
etapów wybrzeża pagórkowatego są siedliskiem wymienionym w załączniku I dyrektywy 
siedliskowej i są one zagrożone. W związku z tym lasy na terenie Hanhikivi muszą być 
chronione.

Dyrektywa ptasia, 2009/147/WE,2ulega naruszeniu, ponieważ w Hanhikivi występuje wiele 
gatunków ptaków wymienionych w załączniku I do tej dyrektywy. Ponadto na tym terenie ma 
swoje gniazda trzynaście gatunków, za które Finlandia ponosi szczególną odpowiedzialność. 
Jeśli elektrownia zostałaby wybudowana, wiązałoby się z negatywnym wpływem fragmentacji 
tych obszarów na ptaki. Ponadto linie zasilania elektrycznego przecinające tory lotu 
zwiększałyby ryzyko zderzania się ptaków ze sobą. Wpłynęłoby to także negatywnie na 
sąsiadujący obszar Natura 2000 – Parhalahti-Syölätinlahti ja Heinikarinlampi (FI1104201).

Odprowadzane z elektrowni wody chłodzące ogrzewałyby przybrzeżne wody Hanhikivi, co 
miałoby niekorzystny wpływ na eutrofizację, powstawanie planktonu, zasoby rybne oraz 
roślinność wodną i przybrzeżną i co naruszałoby ramową dyrektywę wodną, 2000/60/WE3

Uwagi Komisji dotyczące petycji

Komisja otrzymała skargę w tej samej sprawie od tej samej osoby (osób). 

Na wstępie należy stwierdzić, że Komisja posiada uprawnienia do zbadania tylko ewentualnych 
naruszeń prawa UE. Nie jest więc możliwe zbadanie, czy obowiązujący miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego został rzeczywiście naruszony.

Komisja stwierdziła, że 6 maja 2010 r. fiński rząd w zasadzie postanowił pozwolić firmie 
Fennovoima na przystąpienie do planowania budowy elektrowni jądrowej. Jednak zgonie 
z wiedzą Komisji nie wydano jeszcze żadnego pozwolenia na rozpoczęcie budowy elektrowni 
i firma najwyraźniej nie podjęła ostatecznej decyzji w sprawie lokalizacji obiektu. Dlatego na 
chwilę obecną nie ma pewności, czy elektrownia będzie znajdowała się w Hanhikivenniemi. 
Poza tym na podstawie dostępnych informacji wydaje się, że toczy się postępowanie 
odwoławcze w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego dla tej elektrowni jądrowej.

                                               
1Dz.U. L 206 z 22.7.1992.
2Dz.U. L 20 z 26.1.2010.
3Dz.U. L 327 z 22.12.2000.
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W odniesieniu do ramowej dyrektywy wodnej Komisja stwierdziła, że w planie gospodarowania 
wodami w dorzeczu Oulujoki-Iijoki wymienia się to przedsięwzięcie – pośród kilku innych –
jako to, dla którego ocen oddziaływania na środowisko dokonywano w czasie sporządzania 
planu gospodarowania wodami w dorzeczu. Komisja obecnie weryfikuje zgodność wszystkich 
sporządzonych planów gospodarowania wodami w dorzeczu. Jednak z uwagi na brak ostatecznej 
decyzji w sprawie lokalizacji obiektu oraz ogólny charakter twierdzeń zawartych w petycji 
i skardze, Komisja nie jest w stanie ocenić, czy ramowa dyrektywa wodna została faktycznie 
naruszona. Ze skargi i petycji nie wynika jasno, które obowiązki zawarte w dyrektywie miały 
zostać naruszone, nawet jeśli obiekt powstałby w Hanhikivenniemi.

W odniesieniu do dyrektywy ptasiej i siedliskowej Komisja uznaje, że obszar Parhalahti-
Syölätinlahti ja Heinikarinlampi (FI1104201) został ujęty w obu dyrektywach. W przypadku 
tego typu obszarów dyrektywa siedliskowa nakazuje dokonanie odpowiedniej oceny zgodnie 
z art. 6 ust. 3 dla każdego planu lub przedsięwzięcia, które może mieć znaczący wpływ na 
stabilność obszaru. Z informacji zawartych w petycji i wniosku oraz załącznikach do nich 
wynika, że ocena na podstawie art. 6 ust. 3 dyrektywy siedliskowej została przeprowadzona dla 
proponowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz że ocena ta 
wykazała, iż ani plan ani przedsięwzięcie nie miałyby znaczącego i negatywnego wpływu na 
przedmiotowe miejsce budowy.

W petycji nie przedstawiono żadnych konkretnych argumentów popartych dowodami na to, 
czemu plan lub przedsięwzięcie miałoby w znaczący i negatywny sposób oddziaływać na 
środowisko w miejscu budowy. Na przykład stwierdzenie, że ryzyko kolizji ptaków z liniami 
zasilającymi jest znaczne nie jest poparte żadnymi dowodami, które przeczyłyby wynikom 
oceny na podstawie art. 6 ust. 3. Fakt, że na obszarze bytuje wiele ptaków chronionych 
dyrektywą ptasią nie oznacza sam w sobie, że przedmiotowe przedsięwzięcie narusza dyrektywę 
ptasią i dyrektywę siedliskową. Skarżący nie wskazuje ponadto, iż wyciągnięto wniosek, że 
prawdopodobieństwo wpływu na gatunki roślin wymienione w załączniku II do dyrektywy 
siedliskowej jest odmienne od wniosków oceny dokonanej na podstawie art. 6 ust. 3. Skarżący 
nie twierdzi – ani nie istnieją dowody na to – że przedsięwzięcie miałoby znaczący wpływ na 
naturalne lasy pierwotnych etapów wybrzeża pagórkowatego, będące siedliskiem, na obszarze 
Natura 2000. Komisja nie może wypowiadać się na temat aspektów petycji, które nie wchodzą 
w zakres prawodawstwa unijnego dotyczącego środowiska naturalnego, np. gatunków i siedlisk 
chronionych wyłącznie na podstawie prawa krajowego.

Należy również mieć na uwadze, że to iż elektrownia jądrowa nie będzie wspierała ochrony 
środowiska naturalnego w proponowanym miejscu nie stanowi elementu, który mógłby stanowić 
dowód, że naruszono dyrektywę siedliskową.

Wnioski

Na chwilę obecną i w świetle dostępnych Komisji informacji nic nie wskazuje na to, iż 
naruszono prawodawstwo UE.


