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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0952/2006, внесена от Krzysztof MacKowski, с полско гражданство, 
от името на екологичната асоциация “Agencja Informacji i Ochrony 
Środowiska”, за въздействието върху околната среда на планираното 
изграждане на газопровод в Балтийско море, свързващ Русия и Германия

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията изразява загриженост относно планираното изграждане на 
газопровод в Балтийско море, свързващ Русия и Германия. Той счита, че тази 
съвместна инициатива на Русия и Германия ще унищожи уязвимите морски екосистеми 
по полското крайбрежие и повдига въпроса дали ще се съблюдават националните и 
международни екологични стандарти. Той също така твърди, че по проекта все още не е 
проведено проучване на въздействието върху околната среда, поради което отправя 
молба до Европейския парламент да осигури участието на Комисията в това проучване.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 4 април 2007 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 19 октомври 2007 г.

Петицията

Вносителите на петицията са представили петицията си в комисията по петиции към 
Европейския парламент на 27 март 2007 г. Основните безпокойства касаят екологични 
проблеми в резултат на изграждането на газопровод през Балтийско море, свързващ 
Русия и Германия. Тревогите, изразени от вносителите на петицията, се споделят и от 
някои държави-членки, като например Полша и Литва, които също са представени в 
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комисията. Към дадения момент Комисията не е направила никакви специални 
коментари. Комисията е информирала комисията по петиции, че проектът е бил 
включен в Решение № 1364/2006/EО на Европейския парламент и Съвета за определяне 
на насоките за трансевропейските енергийни мрежи. В действителност Приложение I, 
трансевропейски мрежи, газопреносни мрежи, включва северноевропейския 
газопровод, който на практика влиза в обхвата на разглеждания проект, а именно 
проектът “Nordstream”, на името на руско-германското дружество “Nordstream”, 
създадено през октомври 2006 г. Комисията също така е посочила, че не разполага с 
никаква информация относно хода на проекта, но член 13 от горепосоченото решение 
гласи: “Настоящото решение не засяга резултатите от оценката на въздействието 
върху околната среда на проектите, плановете и програмите, които определят 
бъдещата рамка на тези проекти. Резултатите от оценките на въздействието върху 
околната среда, когато, в съответствие със законодателството на Общността,  е 
необходима подобна оценка, ще се имат предвид преди действително да бъде взето 
решението за изпълнение на проектите съгласно приложимото законодателство на 
Общността”. Комисията също така е добавила, че според информацията, предоставена 
на широката общественост в официалната интернет страница на проекта, е била 
извършена пълна оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) в съответствие 
с правилата на Конвенцията на ИКЕ на ООН за оценка на въздействието върху 
околната среда (ОВОС) в трансграничен контекст.

Коментарите на Комисията относно петицията

След горепосоченото изслушване в Европейския парламент службите на Комисията са 
разгледали този въпрос, макар и да не е постъпила молба за съфинансиране от страна 
на Общността и проектът да се счита за инициатива на частния сектор в сферата на  
енергийните инвестиции, който, при все това, трябва да бъде съобразен със съответното 
законодателство на ЕС, включително законодателството относно околната среда, както 
и с международните конвенции за околната среда, когато те са приложими. В тази 
рамка проектът е бил представен на службите на Комисията от служители на 
“Nordstream” на 11 май 2007 г.

По отношение на ОВОС е било обяснено, че такава пълна оценка е била предприета от 
“Nordstream” в съответствие с Конвенцията на ИКЕ на ООН, страни по която са 
всичките девет заинтересовани държави и която Руската федерация е подписала, макар 
че не е страна по същата, с оглед цялостно изпълнение и спазване на процедурата за 
даване на разрешение и получаване на всички необходими одобрения. Тази процедура 
все още е в ход и се очаква да приключи през 2008 г., като през есента на 2007 г. се 
очаква окончателен доклад за околната среда.

Според предварителната информация, предоставена от “Nordstream”, е било взето 
решение преди всичко газопроводът да бъде разположен по морското дъно на 
дълбочини, при които екологичните проблеми ще бъдат ограничени, докато един
газопровод по суша би трябвало да мине през чувствителни зони като гори, реки, 
полета, села, частни имоти и др. Предложеното трасе е било избрано след интегрирана 
оценка според технически, екологични и икономически критерии и се очаква 
подробностите да бъдат уточнени след приключване на ОВОС и на допълнителните 
изследвания, така че да се гарантира намирането на оптимално решение.
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На 14 ноември 2006 г., началото на процеса за даване на разрешение, е осъществено 
официално нотифициране на проекта въз основа на Конвенцията на ИКЕ на ООН  пред 
всички заинтересовани страни от Балтийския регион, към които спадат както “страните 
на произход” (страните по конвенцията, под чиято юрисдикция се предвижда 
провеждането на предложените действия, в случая Финландия, Швеция, Дания и 
Германия в изключителната икономическа зона, в която е разположен газопроводът), 
така и “засегнатите страни” (страни по конвенцията, които вероятно ще бъдат засегнати 
от трансграничното въздействие на предложеното действие, в случая Естония, Латвия, 
Литва и Полша). При все това, информационните/дискусионните срещи са започнали 
на по-ранен етап.

Според “Nordstream” в държавите от региона на Балтийско море са били проведени 
повече от 20 открити обществени изслушвания и 100 заседания на публични органи, 
като в хода на международните консултационни процедури са получени 129 
становища. Всички становища са били анализирани, преведени на английски език и ще 
бъдат публикувани на интернет страницата на “Nordstream”. Редовно се провеждат и 
информационни срещи и дискусии в допълнение към работните контакти и заседания с 
компетентните органи. Въз основа на получените препоръки ще бъдат предприети 
допълнителни изследвания, включително проучвания за оптимизация на трасето.

Две специфични теми също така бяха обсъдени със служители на “Nordstream”; 
въпросът с изхвърлените стари муниции и проблеми, свързани с опазването на 
природата.

По отношение на първия проблем, според “Nordstream” цялото трасе на газопровода ще 
бъде изследвано за наличност на муниции. Най-напред ще бъде проведено проучване 
на архивите, след което и полево идентифициране на химически и конвенционални 
муниции. За целта ще се използват специално оборудване и модерни технологии, които 
са в състояние да идентифицират метални обекти с размери едва няколко сантиметра. 
Това очевидно е приоритет, тъй като въпросът за сигурността е от значение за 
правилното функциониране на газопровода. Нещо повече, Морската стратегия на ЕС, 
приета от Комисията през 2005 г. с цел възстановяване на състоянието на европейските 
морета до 2021 г., взема под внимание изхвърлените муниции. Предложената 
Директива за морска стратегия, която понастоящем се обсъжда от Европейския 
парламент и Съвета на министрите на ЕС, изрично упоменава изхвърлените муниции (в 
Приложение II). Изхвърлените муниции се определят като един от елементите, които 
трябва да бъдат взети под внимание при оценката на състоянието на морската среда, 
въз основа на която се изготвят програми  за мерки.

Когато в края на ОВОС се определи окончателното трасе, трябва да бъде представена 
подробна информация по въпросите, свързани с опазването на природата. Службите на 
Комисията са поискали специална среща по-късно през тази година, посветена 
изключително на проблемите, свързани с опазването на природата въз основа на 
директивите на ЕС за защита на околната среда и “Nordstream” прие това предложение.

В допълнение, “Nordstream” представи информация за проекта на членовете на десетата 
среща на Групата за ОВОС, проведена в Женева между 21 и 23 май 2007 г., 
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потвърждавайки горепосоченоното и свеждайки становищата от засегнатите страни до 
140. 

Сред другите информационни сесии е била осъществена и една специална сесия, 
проведена в парламента на Финландия на 18 юни 2007 г. и организирана от Руско-
финландския граждански форум, Центъра “ЕС - Русия”, Световния фонд за дивата 
природа, Групата на Зелените/Европейския свободен алианс в Европейския парламент 
и Парламентарната група на Зелените. Друга специална информационна сесия беше 
проведена по време на официалната среща на национални експерти в областта на 
ОВОС и на СООС - стратегическа оценка на околната среда - състояла се в Берлин на 
21 и 22 юни 2007 г.

Заключения

Въз основа на горепосоченото, Комисията ще следи отблизо развитието на  проекта в 
рамките на Конвенцията на ИКЕ на ООН, страни по която са Европейската общност и 
държавите-членки, с цел гарантиране спазването на съответните международни 
задължения и законодателството на ЕС. Предвид обема на продължаващата работа и 
големия брой ангажирани страни (служби на министерствата на околната среда във 
всяка от деветте държави от Балтийския регион, обществеността и неправителствени 
организации), на този етап Комисията не счита за необходимо да предприема някакви 
допълнителни действия в тази насока.
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