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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Vedr.: Andragende 1282/2009 af Ilpo Koppinen, finsk statsborger, om de lokale 
miljømyndigheder i Poris påståede overtrædelse af vandrammedirektivet 
(2000/60/EF)

1. Sammendrag

Andrageren henviser til, hvordan en flod i første halvdel af det 20. århundrede regelmæssigt 
blev opmudret i henhold til en lov fra 1902, som gav opmudringsvirksomheder eksklusive og 
ubegrænsede rettigheder. Opmudringen fjernede adskillige strømfald og ødelagde alle 
vandbiotoper. I det 20. århundredes sidste årtier blev opmudringsaktiviteterne indstillet. I 
2008 blev der forelagt en plan for gendannelse af floden. Dette fik 
opmudringsvirksomhederne til at gøre deres ret til at fortsætte de regelmæssige opmudringer 
gældende. Byens lokale finske miljøinstitut anvender loven fra 1902 som hjemmel for, at 
opmudringsaktiviteterne fortsætter. 

Med udgangspunkt i målsætningerne i EU's vandrammedirektiv har andrageren anmodet de 
nationale miljømyndigheder og ombudsmanden om at indstille opmudringsarbejdet. Ingen af 
myndighederne har grebet ind. I mellemtiden har den finske regering vedtaget oprettelsen af 
den botniske nationale vandpark, som den pågældende flod løber ud i. Andrageren ønsker 
klarlagt, hvorvidt loven fra 1902 om opmudring har forrang over EU's vandrammedirektiv og 
mere generelle miljøhensyn.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 16. december 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).
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3. Kommissionens svar, modtaget den 19. februar 2010.

"Andrageren appellerer til EU om at forhindre indledningen af en rensning af Uksjoki-floden, 
før det er påvist, at det er nødvendigt. Han anmoder også om, at Uksjoki-flodens 
afstrømningsområde inspiceres som helhed i henhold til vandrammedirektivet og opfordrer til 
behørig vurdering af virkningerne af rensningsarbejdet på Østersøen.

Ifølge andrageren bliver Uksjoki-bugten i Finland opmudret (renset), uden at der tages hensyn 
til vandrammedirektivet (2000/60/EF) 1. I 2008 modsatte opmudringsvirksomheder sig 
initiativer til at genoprette vandløbet, og det hævdes, at disse virksomheder har udarbejdet en 
rensningsplan til hindring af regenerering af fisk i Uksjoki-bugten. Andrageren hævder, at 
opmudringsrettigheder fra starten af det 20. århundrede med urette har forrang for 
vandrammedirektivet. Andrageren har anmodet de nationale miljømyndigheder og 
ombudsmanden i Finland om at indstille opmudringsarbejdet.

Andragendet blev først opdateret den 20. januar 2010 med oplysninger om en appel fra 
andrageren til klagenævnet for landbrug i Finland. Derefter blev det opdateret den 10. februar 
2010 efter et møde, andrageren havde med det lokale miljøcenter i Pori.

Det primære formål med vandrammedirektivet er som hovedregel at opnå god tilstand i 
vandområder inden 2015. 

I tilfælde af tidligere ændringer af vandområder kan medlemsstater udpege et bestemt 
vandområde som stærkt modificeret (vandrammedirektivets artikel 4, stk. 3). Dette kan kun 
gøres, når ændringen er af en sådan karakter, at den hindrer opnåelse af en god tilstand. 
Desuden skal det være klart, at der ikke er nogen miljømæssigt bedre løsning for aktiviteten, 
og at en ændring af aktiviteterne på en sådan måde, at de ikke påvirker god tilstand, vil have 
væsentlig indvirkning på aktiviteter i forbindelse med bæredygtig udvikling. I et sådant stærkt 
modificeret vandområde, skal der opnås godt økologisk potentiale i stedet for god økologisk 
tilstand. 

I tilfælde, hvor nye ændringer af et vandområdes fysiske karakteristika fører til en forringelse 
af tilstanden eller forhindrer opnåelse af god tilstand, skal visse betingelser opfyldes i henhold 
til vandrammedirektivet (vandrammedirektivets artikel 4, stk. 7) 2. Det skal f.eks. vurderes, 
om der ikke er miljømæssigt bedre løsninger, og grundene til ændringerne skal have forrang 
for nyttevirkningerne for miljøet.

Ud fra oplysningerne i andragendet er det ikke klart, hvad omfanget af og grunden til 
rensningsarbejdet er, og der er ingen præcise oplysninger om rensningsarbejdets indvirkning 
på vandmiljøet. Det er derfor usikkert, hvorvidt arbejdet ville føre til forringelse af status, 
eller hvorvidt arbejdet ville forhindre opnåelse af god tilstand. Der er ingen angivelse af, 

                                               
1 EUT L 327 af 22.12.2000, s. 1-73.
2 Vejledning om anvendelse af vandrammedirektivets artikel 4, stk. 7, fastsættes af "European Water Directors" 
og findes på: 
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/guidance_documents/documentn20_ma
rs09pdf/_EN_1.0_&a=d.
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hvilke forpligtelser i direktivet der ikke ville være overholdt. De indgivne oplysninger giver 
ikke dokumentation for, at vandrammedirektivets bestemmelser ikke er overholdt i denne 
situation. 

Kommissionen kan ikke på grundlag af de foreliggende oplysninger påvise en overtrædelse af 
direktiv 2000/60/EF." 

4. Kommissionens supplerende svar (REV), modtaget den 6. maj 2011. 

"Andragendet blev sidst opdateret den 15. november 2010 med oplysninger om status for 
udgravningen af floden. I de yderligere oplysninger gentager andragerne, at deres fotografiske 
dokumentation viser, at der mangler en 3 m bred beskyttelseszone langs den nyligt 
opmudrede kanal. Det antydes, at sådanne beskyttelseszoner er obligatoriske ved vandveje.
Andrageren anfører videre, at der er anvendt finansiering til udvikling af landdistrikterne til 
genopgravning af floden.

Kommissionen ønsker at understrege, at krydsoverensstemmelsesforanstaltninger i henhold til 
EU-lovgivningen kræver beskyttelseszoner på bredden, der er 0,6 m brede, fra modtagerne af 
direkte støtte. Desuden indeholder det finske program for udvikling af landdistrikterne 
bestemmelse om en landbrugsmiljøordning, hvor beskyttelseszonekravet varierer fra 1 til 10 
m afhængigt af karakteren af den beskyttede vandvej og arealets profil. Programmet definerer 
endvidere, hvordan sådanne beskyttelseszoner skal vedligeholdes. Det finske program til 
udvikling af landdistrikterne giver ikke finansiering til opgravning af vandveje. 

Kommissionen ønsker at minde Udvalget for Andragender om, at de kontroller, der er 
nødvendige for at tjekke, at kravene vedrørende beskyttelseszonerne respekteres, henhører 
under medlemsstaternes kompetenceområde. I den finske sag er den kompetente myndighed 
for både direkte betalinger og kompensationer inden for rammerne af programmet til 
udvikling af landdistrikter MAVI (Agency for Rural Affairs, Postboks 405, FI-60101 
SEINÄJOKI, Finland). Kommissionen har anmodet MAVI om at fremsende detaljerede 
oplysninger om den specifikke sag, der er beskrevet i andragendet med hensyn til mulige 
overtrædelser af krydsoverensstemmelses- og landbrugsmiljøforpligtelser, og vil nøje 
undersøge disse oplysninger med henblik på at finde frem til passende opfølgning.

De finske myndigheder har vedtaget, offentliggjort og indberettet deres vandområdeplaner til 
Kommissionen i tide. Kommissionen er i øjeblikket i gang med at vurdere de modtagne planer 
og vil offentliggøre sin vurdering ved udgangen af 2012 i rapporten om gennemførelse af det 
tredje vandrammedirektiv. 

Før denne horisontale vurdering af de til rådighed værende planer er Kommissionen ikke i 
stand til at levere en vurdering af indholdet og overholdelsen af en specifik plan.  
Kommissionen vil holde Europa-Parlamentet underrettet, når den løbende vurdering af den 
relevante vandområdeplan er afsluttet i 2012.

Kommissionen har også undersøgt, hvorvidt denne kanal og Haminaholman lahti, som den 
strømmer ud i, er medtaget i eller ved siden af et område udpeget af Natura 2000 til ekstra 
beskyttelse, men konkluderede, at dette ikke er tilfældet."
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5. Kommissionens svar (REV II), modtaget den 16.december 2011.

"Dette andragende blev oprindelig modtaget i efteråret 2009, men er siden blevet opdateret 
flere gange med ydereligere påstande.  Den seneste påstand vedrørte manglende overholdelse 
af landbrugslovgivningen og håndhævelsen heraf for så vidt angår agerkanter og filterstriber 
på jordlodder, der grænser op til vandmiljøet. Selve genopgravningsprojektet finansieres ikke 
af EU-midler, men landbrugerne, hvis jordlodder grænser op til vandmiljøet, modtager direkte 
betalinger og betalinger fra den finske landbrugsmiljøordning.

Kommissionen har anmodet den kompetente myndighed (MAVI) om oplysninger vedrørende 
de kontroller, som er blevet udført på de jordlodder, som grænser op til vandmiljøet, i forhold 
til beskyttelsen af agerkanter og filterstriber, samt anmodet om oplysninger angående 
resultatet af disse kontroller.

Ifølge oplysningerne fra den ansvarlige myndighed omfatter finansieringsafgørelsen i 
forbindelse med genopgravningsprojektet et krav om genetablering af beskadigede agerkanter 
og bufferzoner ved afslutningen af projektets gennemførelsesperiode (30. september 2012). 
Den ansvarlige myndighed gennemførte i efteråret 2011 den revision, som skulle foretages i 
forbindelse med arbejdets afslutning. Revisionen viste, at bufferzonerne og agerkanterne var 
blevet genetableret på alle jordlodder, bortset fra en enkelt. Hvad denne særlige jordlod angår, 
har landbrugeren fået tilladelse til at genetablere plantedækket ved udgangen af september 
2012.  

For så vidt angår den overordnede håndhævelse af lovgivningen vedrørende kontrol af 
landbrugsstøtte udbetalt til landbrugerne har den ansvarlige myndighed forelagt 
dokumentation for, at den udbetalte støtte er blevet revideret i henhold til Kommissionens 
forordning (EF) nr. 1975/2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 
1698/2005, samt fremlagt bevis for, at der ved disse revisioner ikke blev konstateret nogen 
overtrædelse af dette krav.

Konklusion

På baggrund af de modtagne oplysninger kan Kommissionen ikke påvise nogen overtrædelse 
af landbrugslovgivningen eller af gennemførelsen heraf for så vidt angår agerkanter og 
filterstriber på de jordlodder, der grænser op til vandmiljøet."


