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Tárgy: Ilpo Koppinen, finn állampolgár által benyújtott, 1282/2009. számú petíció a 
vízügyi keretirányelvnek (2000/60/EK) a pori helyi környezetvédelmi 
hatóságok általi állítólagos megsértéséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifejti, hogy a 20. század első felében egy adott folyó medrét 
folyamatosan kikotorták egy 1902. évi törvény értelmében, amely kizárólagos és korlátlan 
jogokkal ruházta fel a kotrási tevékenységet végző vállalatokat. A kotrási tevékenység több 
zuhatagot is tönkretett, és valamennyi vízi biotópot elpusztította. A huszadik század utolsó 
évtizedeiben megszűnt a kotrási tevékenység. 2008-ban tervet terjesztettek elő a folyó 
rehabilitációjára vonatkozóan. Ez arra késztette a kotrási tevékenységet végző vállalatokat, 
hogy ismételten érvényesítsék a szokásos kotrási tevékenységük folytatására irányuló jogukat. 
A helyszínen fekvő városban működő Finn Környezetvédelmi Intézet az 1902. évi törvényre 
hivatkozik a kotrási tevékenységek folytatásának igazolására. 

Az uniós vízügyi keretirányelvben foglalt célkitűzések alapján a petíció benyújtója a nemzeti 
környezetvédelmi hatóságokhoz és az ombudsmanhoz fordult a kotrási tevékenység leállítása 
érdekében. Egyik hatóság sem lépett fel az ügyben. Mindeközben a finn kormány 
megszavazta a Botteni-öböl Vízi Nemzeti Park kialakítását, amelybe a szóban forgó folyó 
torkollik. A petíció benyújtója a helyzet tisztázását kéri azzal kapcsolatban, hogy a kotrási 
tevékenységről szóló 1902. évi törvénynek helyt adhatnak-e az uniós vízügyi 
keretirányelvvel, valamint az általánosabb környezetvédelmi megfontolásokkal szemben.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. december 16. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az 
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eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. február 19.

A petíció arra kéri az EU-t, hogy akadályozza meg az Uksjoki folyó tisztítási munkálatainak 
megkezdését, amíg be nem bizonyosodik, hogy azokra szükség van. Ezenfelül kéri, hogy a 
vízügyi keretirányelvnek megfelelően vizsgálják meg az Uksjoki folyó egész vízgyűjtő 
területét, és készítsenek megfelelő tanulmányt a Balti-tengeren végzett tisztítási munkálatok 
hatásairól.

A petíció benyújtója szerint az Uksjoki folyó medrét folyamatosan kikotorják (kitisztítják), 
anélkül, hogy figyelembe vennék a vízügyi keretirányelv (2000/60/EK)1 követelményeit. A 
folyó rehabilitációjára vonatkozó 2008. évi kezdeményezések a kotrási tevékenységet végző 
vállalatok ellenállásába ütköztek, amelyek állítólag olyan kotrási tervet készítettek, amely az 
Uksjoki folyó medrében teljes körűen megakadályozná a halállomány megújulását. A petíció 
benyújtója azt állítja, hogy a 20. század elejéről származó, a kotrási tevékenységek végzésére 
vonatkozó jogok helytelenül érvényesülnek a vízügyi keretirányelvvel szemben. A petíció 
benyújtója a kotrási tevékenység megszüntetésének elérése érdekében a nemzeti 
környezetvédelmi hatóságokhoz és a finnországi ombudsmanhoz fordult.

A petíciót először 2010. január 20-án frissítették, kiegészítve azt a petíció benyújtója által a 
finn mezőgazdasági fellebbezési tanácshoz intézett kérelmével kapcsolatos információkkal.
Ezt követően 2010. február 10-én került sor a petíció módosítására, miután a petíció 
benyújtója megbeszélést folytatott a finnországi Pori városában működő kerületi 
környezetvédelmi központ képviselőjével.

A vízügyi keretirányelv fő célkitűzése a víztestek általános jó állapotának elérése 2015-re. 

A víztestek korábbi módosítása esetén a tagállamok bizonyos víztesteket jelentősen 
módosítottnak minősíthetnek (vízügyi keretirányelv, 4. cikk (3) bekezdés). Erre csak akkor 
van lehetőség, ha a módosítás megakadályozza a jó állapot elérését. Ezenfelül egyértelműnek 
kell lennie, hogy a tevékenység helyett nem áll rendelkezésre környezetvédelmi szempontból 
megfelelőbb alternatíva, és hogy a tevékenység olyan módosítása, amely biztosítaná, hogy az 
ne befolyásolja a jó állapotot, jelentős következményekkel járna a fenntartható fejlesztési 
tevékenységekre nézve. Ilyen jelentősen módosított víztestben a megfelelő ökológiai állapot 
helyett jó ökológiai potenciált kell megvalósítani. 

Amennyiben a víztest fizikai jellemzőinek új keletű módosítása nyomán állapotromlás 
következik be, vagy a módosítás megakadályozza a jó állapot elérését, a vízügyi keretirányelv 
értelmében bizonyos feltételeknek teljesülnie kell (vízügyi keretirányelv, 4. cikk (7) 
bekezdés)2. Fel kell mérni például, hogy léteznek-e környezetvédelmi szempontból 
előnyösebb megoldások, és a módosítások okainak előbbre valónak kell lenniük a környezeti 
                                               
1 HL L 327., 2000.12.22., 1-73. o.
2 A vízügyi keretirányelv 4. cikke (7) bekezdésének alkalmazására vonatkozó útmutatást az európai vízügyi 
igazgatók elfogadták, és az a következő címen érhető el: 
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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előnyöknél.

A petícióban ismertetett információk alapján a kotrási munkálatok mértéke és okai nem 
tisztázottak, és nem szól pontos tájékoztatás e tevékenységnek a vízi környezetre gyakorolt 
hatásáról sem. Éppen ezért bizonytalan, hogy a munkálatok állapotromláshoz vezetnek-e, 
illetve megakadályozzák-e a jó állapot elérését. Nem szerepel a petícióban, hogy az irányelv 
által előírt kötelezettségek melyike sérült. A rendelkezésre álló információk nem bizonyítják, 
hogy a vízügyi keretirányelv rendelkezéseit ebben az esetben megsértették. 

A rendelkezésre bocsátott információk alapján a Bizottság nem látja bizonyítottnak a 
2000/60/EK irányelv megsértését. 

4. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz (REV): 2011. május 6. 

A petíciót legutóbb 2010. november 15-én frissítették a folyó kotrásának állapotáról szóló 
információval. A kiegészítő tájékoztatásban a petíció benyújtói megismétlik, hogy fényképes 
bizonyítékaik szerint a frissen kikotort csatorna mentén nincsen 3 méter széles védőövezet. A 
keretirányelv szerint a vízi utak mentén kötelező az ilyen védőövezetek kialakítása. A petíció 
benyújtója jelzi továbbá, hogy a folyó újrakotrásához vidékfejlesztési finanszírozást 
használtak fel.

A Bizottság szeretné tisztázni, hogy az uniós jog szerinti keresztmegfelelési intézkedések 
0,6 m széles vízparti védőövezet kialakítását kívánják meg a közvetlen támogatás 
kedvezményezettjeitől. Ezenkívül a finn vidékfejlesztési program olyan agrár-
környezetvédelmi tervet ír elő, amelyben a védőövezetre vonatkozó előírás 1 és 10 méter 
között változik, a védett vízi útvonal és a vízpart jellegétől függően. A program továbbá azt is 
meghatározza, milyen módon kell fenntartani ezeket a védőövezeteket. A finn vidékfejlesztési 
program nem biztosítja a vízi utak kotrásának finanszírozását. 

A Bizottság szeretné emlékeztetni a Petíciós Bizottságot, hogy a védőövezetekre vonatkozó 
előírások tiszteletben tartásának ellenőrzése a tagállamok hatáskörébe tartozik. Finnországban 
a vidékfejlesztési program keretében történő közvetlen kifizetések és kompenzációk esetében 
is a MAVI (Vidékfejlesztési Hivatal, Pf.: 405, FI-60101 SEINÄJOKI, Finnország) az illetékes 
hatóság. A Bizottság a petícióban leírt konkrét üggyel kapcsolatban részletes tájékoztatást kért 
a MAVI-tól, tekintettel a keresztmegfelelés és az agrár-környezetvédelmi kötelezettségek 
esetleges megsértésére; a kapott információt alaposan meg fogja vizsgálni, hogy 
meghatározhassa, milyen további lépésekre van szükség.

A finn hatóságok kellő időben elfogadták, közzétették és a Bizottságnak bejelentették 
vízgyűjtő-gazdálkodási terveiket. A Bizottság jelenleg a beérkezett tervek értékelésén 
dolgozik, aminek eredményét 2012 végén, a 3. vízügyi keretirányelv végrehajtásáról szóló 
jelentésében fogja nyilvánosságra hozni. 

A rendelkezésre álló tervek horizontális értékelését megelőzően a Bizottság nincs abban a 
helyzetben, hogy bármely konkrét terv tartalmát és megfelelőségét értékelni tudja.  
Tájékoztatni fogja azonban a Parlamentet, amint a vonatkozó vízgyűjtő-gazdálkodási tervek 
jelenleg zajló értékelése 2012-ben lezárul.
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A Bizottság azt is megvizsgálta, hogy ez a csatorna, valamint a Haminaholman lahti, amelybe 
a csatorna torkollik, beletartozik-e vagy határos-e egy a Natura 2000 keretében különleges 
védelemre kijelölt területtel, de arra a következtetésre jutott, hogy erről nincs szó.

5. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz (REV II): 2011. december 16.

A petíció eredetileg 2009 őszén érkezett be, ám azóta több ízben, további állításokkal 
kiegészítették. A legutóbbi állítások a mezőgazdasági jogszabályok be nem tartására, valamint 
a folyó menti parcelláknál lévő táblavégi sávokkal és szűrősávokkal kapcsolatban a 
jogszabályok érvényre juttatására vonatkoztak. Magát az újrakotrási projektet finanszírozzák 
uniós forrásokból, de azok a gazdák, akiknek a parcellái a folyó partján vannak, közvetlen 
kifizetésben és a finn agrár-környezetvédelmi rendszerből kapott kifizetésben részesülnek.

A Bizottság tájékoztatást kért az illetékes hatóságtól (MAVI) a folyóparton lévő gazdaságok 
parcelláin végrehajtott, a táblavégi sávok és szűrősávok védelmével összefüggő 
ellenőrzésekre és ezen ellenőrzések eredményére vonatkozóan.

Az illetékes hatóságtól kapott tájékoztatás szerint az újrakotrási projekttel kapcsolatos 
finanszírozási határozat azt az előírást foglalja magában, hogy az esetlegesen sérült táblavégi 
sávokat és ütközőzónákat a projekt végrehajtási időszakának lezárultával (2012. szeptember 
30.) helyre kell állítani. Az illetékes hatóság a munkálatok végén esedékes auditot 2011 őszén 
elvégezte. Az audit kimutatta, hogy az ütközőzónákat és a táblavégi sávokat egy kivételével 
valamennyi parcellában helyreállították. Ezen egyetlen parcella esetében engedélyezték a 
gazdának, hogy a zöld növénytakarót jövő év tavaszán állítsa helyre, amivel a gazda még 
mindig eleget tesz a 2012. szeptember végére teljesítendő helyreállítási előírásnak. 

A gazdáknak kifizetett mezőgazdasági támogatások ellenőrzésével kapcsolatos jogszabályok 
általános betartását illetően az illetékes hatóság bizonyította, hogy a gazdák által kapott 
támogatást az 1698/2005/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok 
megállapításáról szóló 1975/2006/EK bizottsági rendeletnek megfelelően auditálták, és hogy 
ezen auditok során az előírások megszegését nem tapasztalták.

Következtetés

A beérkezett információk alapján a Bizottság nem tudja megállapítani a mezőgazdasági 
jogszabályok, sem pedig a folyóparti parcellákon a táblavégi sávok és szűrősávok 
tekintetében a jogszabályok végrehajtásának megsértését.


