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over een vermeende inbreuk op de Kaderrichtlijn water (2000/60/EG) door de 
plaatselijke milieuautoriteiten in Pori

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener vertelt dat, tijdens de eerste helft van de twintigste eeuw, een rivier regelmatig werd 
uitgebaggerd uit hoofde van een wet uit 1902, krachtens welke baggerbedrijven exclusieve en 
onbeperkte rechten genoten. Door het baggeren verdwenen talloze stroomversnellingen en 
werden alle aquatische biotopen verwoest. In de laatste decennia van de twintigste eeuw 
kwam er geleidelijk een einde aan de baggeractiviteiten. In 2008 kwam er een plan ter tafel 
om de rivier te herstellen. Voor de baggerbedrijven vormde dit een aanleiding om hernieuwde 
aanspraak te maken op hun recht om de regelmatige baggerwerkzaamheden te hervatten. Het 
Finse milieu-instituut in de nabijgelegen stad Pori haalt de wet uit 1902 aan ter verdediging 
van het feit dat de baggeractiviteiten doorgang vinden.

Op grond van de doelstellingen van de Kaderrichtlijn water van de EU heeft indiener zich 
gewend tot de nationale milieuautoriteiten en de ombudsman om een einde te maken aan de 
baggeractiviteiten. Geen van deze autoriteiten heeft echter ingegrepen. Ondertussen heeft de 
Finse regering besloten tot de oprichting van het Bothnian Sea National Park, waar de 
betreffende rivier in uitmondt. Indiener vraagt om opheldering inzake de vraag of de 
toepassing van de baggerwet van 1902 kan worden gehandhaafd gezien de inhoud van de 
Kaderrichtlijn water en meer algemene milieuoverwegingen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 16 december 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).
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3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 19 februari 2010.

Het verzoekschrift doet een beroep op de EU om het begin van reinigingswerkzaamheden in 
de rivier Uksjoki te verhinderen, totdat de noodzakelijkheid ervan is aangetoond. De indiener 
verzoekt ook dat het afwateringsgebied van de Uksjoki in overeenstemming met de 
Kaderrichtlijn water als een geheel wordt onderzocht, en roept op tot een gedegen beoordeling 
van de effecten van de reinigingswerkzaamheden op de Oostzee.

Volgens de indiener wordt de rivierarm van de Uksjoki in Finland uitgebaggerd (gereinigd) 
zonder dat rekening wordt gehouden met het vereiste van de Kaderrichtlijn water 
(2000/60/EG)1. Initiatieven om de rivier te herstellen zijn in 2008 op tegenstand van de 
baggerbedrijven gestoten die naar verluidt een reinigingsplan hebben opgesteld om ieder 
herstel van het visbestand in de rivier Uksjoki te verhinderen. De indiener beweert dat de 
baggerrechten uit het begin van de 20ste eeuw voorrang krijgen boven de Kaderrichtlijn 
water. De indiener heeft een beroep op de nationale milieuautoriteiten en de ombudsman in 
Finland gedaan om de baggeractiviteiten te stoppen.

Het verzoekschrift werd eerstmaals van recente informatie voorzien op 20 januari 2010, over 
een appel van de indiener bij de kamer van beroep voor de landbouw in Finland. Het werd 
nogmaals herzien op 10 februari 2010, na een bespreking van de indiener met het regionale 
milieu-instituut in Pori.

Het hoofddoel van de Kaderrichtlijn water is om tot 2015 in de regel een goede toestand van 
de waterlichamen te bereiken.

In geval van vroegere veranderingen aan waterlichamen mogen lidstaten een bepaald 
waterlichaam als sterk veranderd aanmerken (KRW artikel 4(3)). Dit mag alleen worden 
ondernomen wanneer de verandering zodanig is dat zij het bereiken van een goede toestand 
verhindert. Bovendien moet het duidelijk zijn dat er voor deze activiteiten geen voor het 
milieu gunstigere middelen bestaan en dat een wijziging in de activiteiten die de goede 
toestand niet beïnvloedt aanzienlijke gevolgen voor duurzame activiteiten van ontwikkeling 
heeft. In een dergelijk sterk veranderd waterlichaam moet in plaats van een goede ecologische 
toestand een goed ecologisch potentieel worden bereikt.

In gevallen waar nieuwe veranderingen van de fysische kenmerken van een waterlichaam tot 
een achteruitgang van een toestand leiden of het bereiken van een goede status verhinderen, 
moet aan bepaalde voorwaarden van de Kaderrichtlijn (KRW artikel 4(7)) 2 worden voldaan.
Er moet bijvoorbeeld worden onderzocht of er geen gunstigere middelen voor het milieu 
bestaan en de redenen voor de veranderingen moeten de voordelen voor het milieu 
overtreffen.

Uit de in het verzoekschrift naar voren gebrachte informatie worden de omvang en de redenen 
van de reinigingswerkzaamheden niet duidelijk en er is geen precieze informatie over de 
                                               
1 PB L 327 van 22.12.2000, blz. 1-73.
2 De Europese Waterdirecteuren zijn een leidraad inzake de toepassing van KRW artikel 4(7) overeengekomen, 
beschikbaar op:
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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invloed van de reinigingswerkzaamheden op het aquatische milieu. Het is daarom onzeker of 
de werkzaamheden tot een achteruitgang van de toestand leiden of dat ze het bereiken van een 
goede toestand zouden verhinderen. Er is niet aangegeven op welke plichten van de richtlijn 
inbreuk is gemaakt. De geleverde informatie levert geen bewijsmateriaal dat er in dit geval 
sprake is van een overtreding van de bepalingen van de Kaderrichtlijn water.

Op basis van de geleverde informatie kan de Commissie geen inbreuk op Richtlijn 
2000/60/EG vaststellen.

4. Aanvullend antwoord van de Commissie (REV), ontvangen op 6 mei 2011

Het verzoekschrift werd laatstelijk op 15 november 2010 bijgewerkt met informatie over de 
status van het uitgraven van de rivier. In de aanvullende informatie herhalen indieners dat hun 
fotografische bewijs de afwezigheid aantoont van een drie meter brede beschermingszone 
langs het opnieuw uitgebaggerde kanaal. Geïmpliceerd wordt dat dergelijke 
beschermingszones verplicht zijn langs waterwegen. Indiener vermeldt verder dat fondsen 
voor plattelandsontwikkeling zijn gebruikt voor het opnieuw uitbaggeren van de rivier.

De Commissie zou willen verduidelijken dat cross-compliancemaatregelen op grond van EU-
wetgeving beschermingszones van 0,6 meter breed langs waterkanten verplicht stellen voor 
de begunstigden van directe steun. Daarnaast voorziet het Finse programma voor 
plattelandsontwikkeling in een agrarisch-ecologische regeling waarbij de eis van 
beschermingszones varieert van 1 tot 10 meter, afhankelijk van de aard van de beschermde 
waterweg en het profiel van het land. Het programma definieert voorts hoe dergelijke 
beschermingszones onderhouden moeten worden. Het Finse programma voor 
plattelandsontwikkeling voorziet niet in financiering voor het uitgraven van waterwegen.

De Commissie zou de Commissie verzoekschriften eraan willen herinneren dat de 
beheersmaatregelen die nodig zijn om de naleving van de vereisten inzake de 
beschermingszones te controleren onder de bevoegdheid van de lidstaten vallen. In het geval 
van Finland is de bevoegde autoriteit voor zowel rechtstreekse betalingen als vergoedingen in 
het kader van het programma voor plattelandsontwikkelingen MAVI (Agency for Rural 
Affairs, P.O. Box 405, FI-60101 SEINÄJOKI, Finland). De Commissie heeft MAVI verzocht 
om gedetailleerde informatie te verstrekken over het specifieke geval dat in het verzoekschrift 
wordt beschreven in verband met mogelijk inbreuken op cross-compliance en agrarisch-
ecologische verplichtingen en zal deze informatie nauwgezet onderzoeken teneinde passende 
vervolgmaatregelen te bepalen.

De Finse autoriteiten hebben hun stroomgebiedsbeheersplannen tijdig goedgekeurd, 
gepubliceerd en aan de Commissie gerapporteerd. De Commissie is momenteel bezig de 
ontvangen plannen te evalueren en zal haar evaluatie bekendmaken aan het eind van 2012, in 
het uitvoeringsverslag voor de Derde Kaderrichtlijn water.

Voorafgaand aan deze horizontale evaluatie van de voorgestelde plannen bevindt de 
Commissie zich niet in een positie om te voorzien in een evaluatie van de inhoud en 
nalevingsaspecten van enig specifiek plan. Echter, de Commissie zal het Parlement op de 
hoogte houden zodra de doorlopende evaluatie van de relevante stroomgebiedsbeheersplannen 
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afgerond wordt in 2012.

De Commissie heeft ook onderzocht of dit kanaal en de Haminaholman lahti waarin het 
uitmondt, zich bevinden binnen of naast een gebied dat door Natura 2000 is aangewezen voor 
aanvullende bescherming, maar kwam tot de conclusie dat niet het geval is.

5. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 16 december 2011

Het verzoekschrift is in eerste instantie ontvangen in het najaar van 2009, maar sindsdien 
meerdere malen geactualiseerd door de toevoeging van nieuwe claims. De laatste claims 
hadden betrekking op  niet-naleving van landbouwwetgeving en handhaving hiervan inzake 
aan oeverpercelen grenzende landtongen en filterstroken. De nieuwe baggeractiviteiten 
worden op zichzelf niet met EU-fondsen gefinancierd, maar de boeren wier percelen aan de 
rivieroever zijn gelegen, ontvangen rechtstreekse betaling en betalingen van de Finse 
agrarisch-ecologische regeling.

De Commissie heeft de verantwoordelijke autoriteit (MAVI) om informatie verzocht inzake 
de op de landbouwpercelen aan de rivieroever uitgevoerde controles met betrekking tot de 
bescherming van landtongen en filterstroken en om de resultaten van deze controles.

Volgens de toegezonden informatie van de verantwoordelijke autoriteit omvat het 
financieringsbesluit omtrent de nieuwe baggeractiviteiten een verplichting om beschadigde 
landtongen en bufferzones te herstellen vóór het einde van de uitvoeringsfase van het project 
(30 september 2012). De verantwoordelijke autoriteit heeft in het najaar van 2011 de 
eindaudit uitgevoerd, waaruit is gebleken dat de bufferzones en landtongen in op één na alle 
percelen zijn hersteld. Voor dit specifieke perceel heeft de boer toestemming gekregen het 
plantendek gedurende de komende lente te herstellen, zodat hij nog kan voldoen aan de 
hersteleis vóór eind september 2012.

Met betrekking tot de algemene handhaving van de wetgeving inzake controles op de aan de 
boeren betaalde landbouwsteun, heeft de verantwoordelijke autoriteit aangetoond dat de door 
de boeren ontvangen steun is gecontroleerd in overeenstemming met Verordening nr. 
1975/2006 van de Commissie, waarin gedetailleerde regelgeving wordt vastgesteld voor de 
uitvoering van Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad, en dat tijdens deze controles 
geen schending van de verplichting is geconstateerd.

Conclusie

Op basis van de ontvangen informatie kan de Commissie geen inbreuk vaststellen op de 
landbouwwetgeving of op de handhaving hiervan met betrekking tot aan oeverpercelen 
grenzende landtongen en filterstroken.


