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Aihe: Vetoomus nro 952/2006, Krzysztof MacKowski, Puolan kansalainen, Agencja 
Informacji i Ochrony Środowiska -ympäristöyhdistyksen puolesta, Itämeren 
pohjalle rakennettavaksi suunnitellun Venäjän ja Saksan välisen kaasuputken 
ympäristövaikutuksista

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä on huolissaan kaasuputkesta, joka rakennetaan Itämerelle yhteyden 
luomiseksi Venäjän ja Saksan välille. Hän katsoo, että kyseinen venäläis-saksalainen hanke 
vahingoittaa meren haavoittuvia ekosysteemejä Puolan rannikolla. Hän myös asettaa 
kyseenalaiseksi kansallisten ja kansainvälisten ympäristönormien noudattamisen. Hän väittää, 
että hankkeesta ei ole vielä laadittu ympäristövaikutusten arviointia, ja pyytää siksi Euroopan 
parlamenttia varmistamaan, että komissio osallistuu kyseisen arvioinnin suorittamiseen.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 4. huhtikuuta 2007. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 19. lokakuuta 2007

Vetoomus

Vetoomuksen esittäjät esittivät vetoomuksensa Euroopan parlamentin vetoomusvaliokunnassa 
27. maaliskuuta 2007. Suurimmat huolenaiheet koskivat ympäristöasioita, jotka ovat 
seurausta Venäjän ja Saksan välisen kaasuputken rakentamisesta Itämerelle. Tietyt 
jäsenvaltiot kuten Puola ja Liettua ovat huolissaan samoista asioista kuin vetoomuksen 
esittäjät. Kyseiset valtiot olivat edustettuina valiokunnassa. Komissiolla ei tuolloin ollut 
asiasta erityistä huomautettavaa. Komissio ilmoitti valiokunnalle, että hanke oli sisällytetty 
Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseen nro 1364/2006/EY, jossa annetaan Euroopan 
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laajuisia energiaverkkoja koskevat suuntaviivat. Itse asiassa liitteessä I (Euroopan laajuiset 
energiaverkostot) mainitut kaasuverkostot sisältävät Pohjois-Euroopan kaasuputken, joka 
koskee kyseessä olevaa hanketta eli ”Nordstream”-hanketta, joka on nimetty lokakuussa 2006 
perustetun venäläis-saksalaisen yhtiön Nordstreamin mukaan. Komissio myös ilmoitti, että 
sillä ei ole mitään tietoa hankkeen edistymisestä, mutta että kyseisen päätöksen 13 artiklassa 
säädetään seuraavaa: ”Tällä päätöksellä ei ole vaikutusta hankkeiden ympäristövaikutusten 
arvioinnin tuloksiin eikä suunnitelmiin tai ohjelmiin, joissa määritellään kyseisiä hankkeita 
koskeva lupamenettely tulevaisuudessa. Jos ympäristövaikutusten arviointia on pyydetty 
asiaa koskevan yhteisön lainsäädännön mukaisesti, tällaisen arvioinnin tulokset on otettava 
huomioon ennen kuin hankkeiden toteuttamisesta päätetään yhteisön asiaa koskevan 
lainsäädännön mukaisesti.”. Komissio myös kertoi, että hankkeen virallisilla verkkosivuilla 
suurelle yleisölle annetun tiedon mukaan täydellistä ympäristövaikutusten arviointia oltiin 
parhaillaan toteuttamassa valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arviointia koskevan 
YK:n Euroopan talouskomission Espoon yleissopimuksen sääntöjen mukaisesti.

Komission huomautukset vetoomukseen

Euroopan parlamentissa järjestetyn edellä mainitun kuulemisen johdosta komission yksiköt 
tutkivat asiaa vaikkei hankkeen yhteydessä ole haettu yhteisön yhteisrahoitusta ja hanketta 
pidetään yksityissektorin energiainvestointihankkeena. Sen on kuitenkin noudatettava 
asiaankuuluvaa EU:n lainsäädäntöä ympäristölainsäädäntö ja ympäristöä koskevat 
kansainväliset yleissopimukset mukaan lukien. Nordstreamin henkilökunta piti 11. 
toukokuuta 2007 komissiolle esitelmän kyseisestä hankkeesta.

Ympäristövaikutusten arvioinnin osalta ilmoitettiin, että Nordstream oli suorittanut 
täydellisen ympäristövaikutusten arvioinnin YK:n Euroopan talouskomission Espoon 
yleissopimuksen mukaisesti. Kaikki yhdeksän asiasta kiinnostunutta valtiota ovat kyseisen 
yleissopimuksen osapuolia. Myös Venäjän federaatio on allekirjoittanut sopimuksen, mutta ei 
ole vielä päässyt sopimusosapuoleksi. Sen pyrkimyksenä on kuitenkin saattaa lupamenettely 
onnistuneesti päätökseen ja saada kaikki tarvittavat hyväksynnät. Tämä menettely on 
parhaillaan käynnissä ja se on tarkoitus saada päätökseen vuonna 2008. Viimeisen 
ympäristöraportin odotetaan valmistuvan syksyllä 2007.

Nordstreamin toimittaman alustavan tiedon mukaan päätettiin ensinnäkin, että kaasuputki 
sijoitetaan merenpohjaan sellaiseen syvyyteen, jossa ympäristöongelmat ovat rajallisia. Jos 
kyseessä olisi onshore-kaasuputki, se kulkisi herkkien alueiden kuten metsien, jokien, 
peltojen, kylien, yksityisalueiden jne. kautta. Ehdotettu reitti valittiin teknisiä kriteerejä sekä 
ympäristö- ja talouskriteereitä arvioimalla. Sitä koskevista yksityiskohdista on tarkoitus sopia 
ympäristövaikutusten arvioinnin ja lisätutkimusten valmistuttua, jotta voidaan varmistua 
parhaimmasta vaihtoehdosta.

Espoon yleissopimuksen mukainen virallinen ilmoitus hankkeesta jätettiin 14. marraskuuta 
2006, eli lupamenettelyn alussa, kaikille hanketta koskeville Itämeren alueen maille 
eli ”alkuperäosapuolille” (sen yleissopimuksen sopimusosapuolet, jonka toimivallan nojalla 
ehdotetut toimet on tarkoitus suorittaa eli tässä tapauksessa Suomi, Ruotsi, Tanska ja Saksa, 
jotka sijaitsevat talousvyöhykkeellä, johon putki sijoitetaan) ja ”vaikutusalueeseen kuuluville 
osapuolille” (yleissopimuksen sopimusosapuolet, joihin ehdotetut toimet todennäköisesti 
vaikuttavat eli tässä tapauksessa Viro, Latvia, Liettua ja Puola). Tiedotus-
/keskustelutilaisuuksia oli jo järjestetty aikaisemmin.
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Nordstreamin mukaan Itämeren alueen maissa järjestettiin yli 20 julkista kuulemistilaisuutta 
ja 100 viranomaiskokousta. Kansainvälisen konsultaatiomenettelyn yhteydessä saatiin yli 129 
lausuntoa. Kaikki lausunnot on analysoitu, käännetty englannin kielelle ja ne julkaistaan 
Nordstreamin verkkosivuilla. Tiedotus- ja keskustelutilaisuuksia järjestetään säännöllisesti 
toimivaltaisten viranomaisten kanssa pidettävien yhteydenottojen ja kokousten lisäksi. 
Saatujen suositusten perusteella on tarkoitus käynnistää lisätutkimuksia mukaan lukien reitin 
optimointitutkimukset.

Nordstreamin henkilökunnan kanssa keskusteltiin myös kahdesta erityiskysymyksestä eli 
upotetuista sotatarvikkeista ja luonnonsuojeluasioista.

Mitä tulee ensimmäiseen kysymykseen, Nordstream katsoo, että koko putken reitti on 
tutkittava ammusten osalta. Ensin toteutetaan arkistotutkimus ja sitten kemiallisten ja 
tavanomaisten ampumatarvikkeiden kenttätutkimus. Tähän tarkoitukseen hyödynnetään 
erityislaitteita ja korkeatasoista teknologiaa, jonka avulla voidaan tunnistaa vain muutaman 
sentin suuruiset metalliesineet. Kyseinen asia on tietenkin etusijalla, sillä turvallisuuskysymys 
on merkittävä seikka putken asianmukaisen toiminnan kannalta. Komission vuonna 2005 
hyväksymässä meriympäristöstrategiassa, jonka tavoitteena on saavuttaa meriympäristön 
hyvä tila Euroopassa vuoteen 2021 mennessä, huomioidaan upotettuja sotatarvikkeita koskeva 
kysymys. Ehdotettu meristrategiadirektiivi, jota käsitellään parhaillaan Euroopan 
parlamentissa ja EU:n ministerineuvostossa, sisältää viittauksen upotettuihin sotatarvikkeisiin 
(liite II). Upotetut sotatarvikkeet on yksi niistä seikoista, joka otetaan huomioon 
meriympäristön tilan arvioinnissa, jonka perusteella suunnitellaan toimintaohjelmat. 

Mitä tulee luonnonsuojeluun, sitä koskevat yksityiskohdat on toimitettava siinä vaiheessa, kun 
lopullisesta suunnitelmasta päätetään ympäristövaikutusten arvioinnin valmistumisen 
yhteydessä. Komission yksiköt ovat pyytäneet sellaisen kokouksen järjestämistä, jossa 
keskitytään vain luonnonsuojeluasioihin EU:n luonnonsuojeludirektiivien pohjalta. Kokous 
on tarkoitus pitää myöhemmin kuluvana vuonna, ja Nordstream on hyväksynyt sen.

Nordstream myös esitteli hankkeen Genevessä 21.–23. toukokuuta 2007 järjestetylle 
ympäristövaikutusten arvioinnin kokoukselle, jossa vahvistettiin edellä esitetty ja jonka 
ansiosta kiinnostuneiden tahojen antamien lausuntojen määrä nousi 140:een. 

Muihin tiedotustilaisuuksiin kuului erityinen tilaisuus, jonka järjestäjiä olivat suomalais-
venäläinen kansalaisfoorumi, EU-Russia Centre, Maailman luonnonsäätiö, Euroopan 
parlamentin Greens/EFA-ryhmä ja vihreä eduskuntaryhmä. Tilaisuus järjestettiin Suomen 
eduskunnassa 18. kesäkuuta 2007. Toinen erityinen tiedotustilaisuus järjestettiin kansallisen 
ympäristövaikutusten arvioinnin ja strategisen ympäristönvaikutuksen arvioinnin 
asiantuntijoiden Berliinissä 21.–22. kesäkuuta 2007 järjestämässä virallisessa kokouksessa.

Johtopäätökset

Edellisen perusteella komissio seuraa tiiviisti hankkeen kehitystä Espoon yleissopimuksen, 
jonka sopimuskumppaneita Euroopan yhteisö ja jäsenvaltiot ovat, puitteissa sen 
varmistamiseksi, että asiaankuuluvia kansainvälisiä velvoitteita ja EU:n lainsäädäntöä 
noudatetaan. Ottaen huomioon käynnissä olevan työn määrä sekä siihen osallistuvat monet 
tahot (kaikkien yhdeksän Itämeren maan ympäristöministeriöiden yksiköt, kansalaiset ja 
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kansalaisjärjestöt) komissio ei katso tarpeelliseksi ryhtyä asian osalta muihin toimiin tässä 
vaiheessa.
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