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Επιτροπή Αναφορών
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1282/2009 του Ilpo Koppinen, φιλανδικής ιθαγένειας, σχετικά με 
την εικαζόμενη παραβίαση της οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα (2000/60/ΕΚ) 
από τις τοπικές περιβαλλοντικές αρχές στο Pori

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων αφηγείται τον τρόπο με τον οποίο –κατά το πρώτο μισό του 20ου αιώνα– ένας 
ποταμός εκβαθυνόταν τακτικά σύμφωνα με νόμο του 1902, κάτι που έδωσε στις εταιρείες 
βυθοκόρησης αποκλειστικά και απεριόριστα δικαιώματα. Η βυθοκόρηση εξαφάνισε 
πολυάριθμα ταχυρρεύματα και κατέστρεψε όλους τους υδροβιότοπους. Τις τελευταίες 
δεκαετίες του 20ου αιώνα οι δραστηριότητες βυθοκόρησης σταμάτησαν. Το 2008, 
προωθήθηκε ένα σχέδιο για την αναγέννηση του ποταμού. Αυτό ώθησε τις εταιρείες 
βυθοκόρησης να διεκδικήσουν εκ νέου το δικαίωμά τους για συνέχιση των συχνών 
επιχειρήσεων βυθοκόρησης. Το Φιλανδικό Ινστιτούτο Περιβάλλοντος στην αντίστοιχη πόλη 
επικαλείται τον νόμο του 1902 για να δικαιολογήσει τη συνέχιση των δραστηριοτήτων 
βυθοκόρησης. 

Με βάση τους στόχους της οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα της ΕΕ, ο αναφέρων προσέφυγε 
στις εθνικές περιβαλλοντικές αρχές και τον Διαμεσολαβητή προκειμένου να σταματήσουν οι 
εργασίες βυθοκόρησης. Καμία από αυτές τις αρχές δεν παρενέβη. Εν τω μεταξύ, η φιλανδική 
κυβέρνηση ψήφισε υπέρ της δημιουργίας του Βοθνικού Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου, μέσα 
από το οποίο διέρχεται ο εν λόγω ποταμός. Ο αναφέρων ζητεί να αποσαφηνιστεί κατά πόσο η 
εφαρμογή του νόμου του 1902 για τη βυθοκόρηση μπορεί να υπερκεράσει την οδηγία πλαίσιο 
για τα ύδατα της ΕΕ και γενικότερους περιβαλλοντικούς στόχους.

2. Παραδεκτό
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Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 16 Δεκεμβρίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, ελήφθη στις 19 Φεβρουαρίου 2010.

Με την αναφορά γίνεται έκκληση στην ΕΕ για την αποτροπή των εργασιών καθαρισμού του 
ποταμού Uksjoki μέχρι αυτές να κριθούν απαραίτητες. Ζητεί επίσης ο αναφέρων τη συνολική 
επιθεώρηση της λεκάνης απορροής, σύμφωνα με την οδηγία  πλαίσιο για τα ύδατα, και καλεί 
για τη σωστή αποτίμηση των επιπτώσεων των εργασιών καθαρισμού στη Βαλτική Θάλασσα.

Σύμφωνα με τον αναφέροντα, ο ποταμός Uksjoki Creek στη Φιλανδία βυθοκορείται 
(καθαρίζεται), χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι απαιτήσεις της οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα 
(2000/60/ΕΚ)1. Πρωτοβουλίες για την αποκατάσταση του υδατορρεύματος συνάντησαν την 
αντίσταση των εταιρειών βυθοκόρησης το 2008, οι οποίες εικάζεται ότι έχουν καταρτίσει 
σχέδιο καθαρισμού για την αποτροπή της επανεμφάνισης ψαριών στον ποταμό Uksjoki. Ο 
αναφέρων υποστηρίζει ότι τα δικαιώματα βυθοκόρησης από τις αρχές του 20ου αιώνα 
εσφαλμένως υπερισχύουν της οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα. Ο αναφέρων έχει προσφύγει 
στις εθνικές περιβαλλοντικές αρχές και τον Διαμεσολαβητή στη Φιλανδία προκειμένου να 
σταματήσουν οι εργασίες βυθοκόρησης.

Η αναφορά επικαιροποιήθηκε αρχικά στις 20 Ιανουαρίου 2010, με πληροφορίες από 
προσφυγή του αναφέροντα προς την Επιτροπή Προσφυγών Γεωργίας στη Φιλανδία. 
Επικαιροποιήθηκε στη συνέχεια στις 10 Φεβρουαρίου 2010, έπειτα από μια συνάντηση του 
αναφέροντος με το Περιφερειακό Κέντρο Περιβάλλοντος στο Pori.

Ο κύριος στόχος της οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα είναι η επίτευξη καλής κατάστασης των 
υδατικών συστημάτων έως το 2015. 

Στην περίπτωση παλαιών τροποποιήσεων σε υδατικά συστήματα, τα κράτη μέλη μπορούν να 
χαρακτηρίσουν ένα υδατικό σύστημα ως ιδιαιτέρως τροποποιημένο (ΟΠΥ Άρθρο 4(3)). Αυτό 
μπορεί να γίνει μόνο όταν η τροποποίηση είναι τέτοια ώστε να αποκλείει την επίτευξη καλής 
κατάστασης. Επιπλέον, πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι δεν υπάρχει καλύτερη περιβαλλοντική 
επιλογή για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα και ότι αλλαγή στις δραστηριότητες με τέτοιο 
τρόπο ώστε να μην επηρεάζουν την καλή κατάσταση θα έχουν σημαντικές επιπτώσεις στις 
δράσεις βιώσιμης ανάπτυξης. Σε ένα τόσο ιδιαιτέρως τροποποιημένο υδατικό σύστημα, 
πρέπει να επιτευχθεί καλό οικολογικό δυναμικό αντί μιας καλής οικολογικής κατάστασης. 

Στις περιπτώσεις που νέες τροποποιήσεις στα φυσικά χαρακτηριστικά ενός υδατικού 
συστήματος οδηγούν στην επιδείνωση της κατάστασης ή εμποδίζουν την επίτευξη καλής 
κατάστασης, πρέπει να πληρούνται κάποιοι όροι σύμφωνα με την οδηγία πλαίσιο για τα 
ύδατα (ΟΠΥ Άρθρο 4(7))2. Πρέπει, για παράδειγμα, να εκτιμάται κατά πόσο δεν υπάρχουν 
καλύτερες περιβαλλοντικές επιλογές, οι δε λόγοι για τις τροποποιήσεις πρέπει να υπερτερούν 
                                               
1 ΕΕ L 327, 22.12.2000, σ. 1-73.
2 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την εφαρμογή της ΟΠΥ Άρθρο 4(7) συμφωνήθηκαν από τους Διευθυντές 
των Ευρωπαϊκών Οργανισμών Ύδρευσης και είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση: 
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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της ωφέλειας προς το περιβάλλον.

Από τις πληροφορίες που παρουσιάζονται στην αναφορά, η κλίμακα και η αιτιολόγηση των 
εργασιών καθαρισμού δεν είναι σαφείς και δεν υπάρχουν ακριβείς πληροφορίες σχετικά με 
τις επιπτώσεις των εργασιών καθαρισμού στο υδατικό περιβάλλον. Είναι συνεπώς αβέβαιο 
κατά πόσο οι εργασίες θα οδηγήσουν σε επιδείνωση της κατάστασης ή κατά πόσο θα 
αποτρέψουν την επίτευξη μιας καλής κατάστασης. Δεν υπάρχει ένδειξη ποιες υποχρεώσεις 
της οδηγίας μπορεί να έχουν παραβιαστεί. Οι πληροφορίες αυτές δεν παρέχουν αποδείξεις ότι 
οι διατάξεις της οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα έχουν παραβιαστεί σε αυτή την περίπτωση. 

Με βάση τις παρεχόμενες πληροφορίες, η Επιτροπή δεν μπορεί να εξακριβώσει παραβίαση 
της οδηγίας 2000/60/ΕΚ. 

4. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής (ΑΝΑΘ), που ελήφθη στις 6 Μαΐου 
2011. 

Η τελευταία επικαιροποίηση της αναφοράς πραγματοποιήθηκε στις 15 Νοεμβρίου 2010 με 
πληροφορίες για την κατάσταση βυθοκόρησης του ποταμού. Στο πλαίσιο των 
συμπληρωματικών πληροφοριών, οι αναφέροντες επαναλαμβάνουν ότι οι φωτογραφίες που 
παρέχουν ως αποδεικτικά στοιχεία καταδεικνύουν απουσία ζώνης προστασίας τριών μέτρων 
κατά μήκος του καναλιού που είχε πρόσφατα βυθοκορηθεί. Αφήνεται να εννοηθεί ότι είναι 
υποχρεωτική η ύπαρξη τέτοιων ζωνών προστασίας κατά μήκος πλωτών οδών. Επιπλέον, ο 
αναφέρων επισημαίνει ότι έχει χορηγηθεί χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό 
Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης για την εκ νέου βυθοκόρηση του ποταμού. 

Η Επιτροπή θα ήθελε να αποσαφηνίσει ότι τα μέτρα πολλαπλής συμμόρφωσης σύμφωνα με 
τη νομοθεσία της ΕΕ απαιτούν τη δημιουργία ζωνών προστασίας 0,6 μ. κατά μήκος των 
πλωτών οδών από τους δικαιούχους της άμεσης στήριξης. Επιπλέον, το φιλανδικό 
πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης προβλέπει γεωργοπεριβαλλοντικό σχέδιο, στο πλαίσιο του 
οποίου η απαίτηση για ζώνη προστασίας κυμαίνεται από 1 έως 10 μέτρα, ανάλογα με τη 
φύση της προστατευόμενης πλωτής οδού και τη μορφολογία του εδάφους. Το πρόγραμμα 
καθορίζει περαιτέρω τον τρόπο διατήρησης αυτών των ζωνών προστασίας. Το φιλανδικό 
πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης δεν προβλέπει χρηματοδότηση για τη βυθοκόρηση πλωτών 
οδών. 

Η Επιτροπή θα ήθελε να υπενθυμίσει στην Επιτροπή Αναφορών ότι η διενέργεια των 
απαραίτητων ελέγχων σχετικά με την τήρηση των απαιτήσεων για τις ζώνες προστασίας 
αποτελεί αρμοδιότητα των κρατών μελών. Στην περίπτωση της Φιλανδίας, αρμόδια αρχή 
τόσο για τις άμεσες πληρωμές όσο και για τις αποζημιώσεις στο πλαίσιο του προγράμματος 
αγροτικής ανάπτυξης είναι η MAVI (υπηρεσία αγροτικών υποθέσεων, P.O. Box 405, FI-
60101 SEINÄJOKI, Φιλανδία). Η Επιτροπή έχει ζητήσει από τη MAVI να παράσχει 
λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη συγκεκριμένη υπόθεση που περιγράφεται στην 
αναφορά όσον αφορά τις πιθανές παραβιάσεις των δεσμεύσεων πολλαπλής συμμόρφωσης και 
των αγροτο-περιβαλλοντικών δεσμεύσεων και θα εξετάσει προσεκτικά αυτές τις πληροφορίες 
προκειμένου να καθορίσει την κατάλληλη συνέχιση της υπόθεσης.
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Οι φιλανδικές αρχές ενέκριναν, δημοσίευσαν και υπέβαλαν εγκαίρως στην Επιτροπή τα δικά 
τους σχέδια διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού. Η Επιτροπή βρίσκεται, επί του 
παρόντος, σε διαδικασία αξιολόγησης των ληφθέντων σχεδίων και θα δημοσιεύσει την 
αξιολόγησή της στο τέλος του 2012 στο πλαίσιο της τρίτης έκθεσης εφαρμογής της οδηγίας 
πλαισίου για τα ύδατα. 

Πριν από αυτήν την οριζόντια αξιολόγηση των διαθέσιμων σχεδίων, η Επιτροπή δεν μπορεί 
να παράσχει αξιολόγηση του περιεχομένου και της συμμόρφωσης οποιουδήποτε 
συγκεκριμένου σχεδίου. Εντούτοις, θα ενημερώσει το Κοινοβούλιο το 2012, όταν 
ολοκληρωθεί η υπό εξέλιξη αξιολόγηση του σχετικού σχεδίου διαχείρισης λεκάνης απορροής 
ποταμού.

Η Επιτροπή έχει, επίσης, εξετάσει κατά πόσο το εν λόγω κανάλι και το Haminaholman lahti, 
στο οποίο αυτό ρέει, περιλαμβάνονται ή βρίσκονται δίπλα σε περιοχή η οποία ορίζεται από το 
δίκτυο Natura 2000 ως περιοχή που χρήζει ιδιαίτερης προστασίας και έχει αποφανθεί ότι κάτι 
τέτοιο δεν ισχύει.

5. ΑΝΑΘ. II Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 16 Δεκεμβρίου 2011.

Η αναφορά ελήφθη αρχικά το φθινόπωρο του 2009 αλλά έχει επικαιροποιηθεί έκτοτε 
ορισμένες φορές με την προσθήκη αιτημάτων. Τα τελευταία αιτήματα αφορούσαν την 
παραβίαση την αγροτικής νομοθεσίας και την επιβολή της προκειμένου για ακρωτήρια και 
αντιπλημμυρικές λωρίδες βλάστησης σε παρόχθια αγροτεμάχια. Το ίδιο το έργο εκ νέου 
βυθοκόρησης δεν χρηματοδοτείται με πιστώσεις της ΕΕ, οι αγρότες όμως των οποίων τα 
αγροτεμάχια βρίσκονται στις όχθες, λαμβάνουν άμεση ενίσχυση και ενισχύσεις από το 
φιλανδικό αγροτο-περιβαλλοντικό σύστημα.

Η Επιτροπή έχει ζητήσει πληροφορίες από την αρμόδια αρχή (MAVI) σχετικά με τους 
ελέγχους που έχουν διεξαχθεί στα παρόχθια αγροτεμάχια σε σχέση με την προστασία των 
ακρωτηρίων και αντιπλημμυρικών λωρίδων βλάστησης καθώς και το αποτέλεσμα αυτών των 
ελέγχων.

Σύμφωνα με τις ληφθείσες πληροφορίες από την αρμόδια αρχή, η απόφαση χρηματοδότησης 
του έργου βυθοκόρησης περιλαμβάνει την απαίτηση να αποκατασταθεί οποιοδήποτε 
ακρωτήριο ή αντιπλημμυρική ζώνη μέχρι το τέλος της περιόδου υλοποιήσεως του έργου
(30.09.2012). Η αρμόδια αρχή έκανε τον έλεγχο περάτωσης του έργου το φθινόπωρο του 
2011. Ο έλεγχος κατέδειξε ότι οι αντιπλημμυρικές ζ ώ ν ε ς  και τα ακρωτήρια 
αποκαταστάθηκαν σε όλα τα αγροτεμάχια, εκτός από ένα. Για το συγκεκριμένο αγροτεμάχιο 
έγινε δεκτό στον αγρότη να αποκαταστήσει τη φυτοκάλυψη μέχρι την άνοιξη, πράγμα που 
έτσι κι αλλιώς επιτρέπει στον αγρότη να τηρήσει την απαίτηση αποκατάστασης μέχρι το 
τέλος Σεπτεμβρίου 2012.

Σχετικά με τη συνολική εφαρμογή της νομοθεσίας σχετικά με τους ελέγχους αγροτικών 
ενισχύσεων που καταβάλλονται στους αγρότες, η αρμόδια αρχή έχει παρουσιάσει τεκμήρια 
κατά τα οποία η στήριξη που λαμβάνεται από τους αγρότες έχει ήδη ελεγχθεί σύμφωνα με 
τον κανονισμό της Επιτροπής αριθ. 1975/2006, ο οποίος ορίζει συγκεκριμένους κανόνες για 
την εφαρμογή του κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1698/2005, ενώ καμία παραβίαση 
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των απαιτήσεων δεν αναφέρεται σε αυτούς τους ελέγχους. 

Συμπέρασμα

Με βάση τις ληφθείσες πληροφορίες, η Επιτροπή δεν μπορεί να εντοπίσει παραβίαση της 
αγροτικής νομοθεσίας ούτε παρατυπίες στην εφαρμογή της όσον αφορά τα ακρωτήρια και τις 
αντιπλημμυρικές λωρίδες βλάστησης στα παρόχθια αγροτεμάχια.


