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Tárgy: A Krzysztof MacKowski, lengyel állampolgár által az „Agencja Informacji i 
Ochrony Środowiska” környezetvédelmi egyesület nevében benyújtott, 0952/2006 
sz. petíció az Oroszország és Németország között tervezett balti-tengeri 
gázvezeték környezeti hatásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója aggályosnak tartja annak a balti-tengeri gázvezetéknek a lefektetését, 
amely a tervek szerint Oroszországot és Németországot fogja összekötni. Véleménye szerint 
ez az orosz–német vállalkozás el fogja pusztítani a veszélyeztetett tengeri ökoszisztémákat a 
lengyel partok mentén, és kétségesnek ítéli a nemzeti és nemzetközi környezetvédelmi 
előírások betartását. Előadja továbbá, hogy a beruházásról még nem készült környezeti 
hatásvizsgálat, ezért azzal a kéréssel fordul a Parlamenthez, hogy annak elkészítésében 
biztosítsa a Bizottság részvételét.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2007. április 4. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól 2007. október 19-én kapott válasz.

A petíció

A petíció benyújtói 2007. március 27-én ismertették petíciójukat az Európai Parlament 
Petíciós Bizottsága előtt. Legfőbb aggodalmuk a Balti-tengeren keresztül Oroszországot és 
Németországot összekötő gázvezeték eredményeképpen felmerülő környezetvédelmi 
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megfontolásokkal kapcsolatos. A petíció benyújtóinak aggályaiban bizonyos tagállamok is 
osztoznak – például Lengyelország és Litvánia –, amelyek képviselői szintén jelen voltak a 
bizottság szóban forgó ülésén. A Bizottság annak idején nem fűzött konkrét megjegyzéseket a 
kérdéshez. A Bizottság arról tájékoztatta a Petíciós Bizottságot, hogy a szóban forgó projektet 
belefoglalták a transzeurópai energiahálózatokra vonatkozó iránymutatások megállapításáról
szóló 1364/2006/EK európai parlamenti és tanácsi határozatba. Az I. melléklet (Transzeurópai 
energiahálózatok) gázhálózatokról szóló bekezdése tulajdonképpen magában foglalja az 
észak-európai gázvezetéket, amely valójában nem más, mint a szóban forgó projekt, azaz a 
„Nordstream”, amelyet a 2006 októberében alapított orosz–német „Nordstream” vállalatról 
neveztek el. A Bizottság arra is rámutatott, hogy nincs információja a gázvezetékkel 
kapcsolatos fejleményekről, a fent említett határozat 13. cikke azonban kimondja: „Ez a 
határozat nem érinti a projektekről, tervekről vagy programokról készítendő környezeti 
hatásvizsgálatok eredményeit, amelyek e projektek későbbi engedélyezési keretét adják.
Amennyiben a vonatkozó közösségi jogszabályok alapján ilyen hatásvizsgálatot kell készíteni, 
annak eredményeit figyelembe kell venni, mielőtt a vonatkozó közösségi jogszabályok szerint 
a projekt végrehajtásáról tényleges határozat születik”. A Bizottság azt is hozzátette, hogy a 
nyilvánosság számára a projekt hivatalos honlapján nyújtott általános jellegű tájékoztatásban 
az áll, hogy folyamatban van egy teljes körű környezetvédelmi hatásvizsgálat (KHV) az 
Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottságának az országhatáron átterjedő környezeti 
hatások vizsgálatáról szóló egyezményében („Espoo-egyezmény”) foglalt előírásoknak
megfelelően.

A Bizottság megjegyzései a petícióval kapcsolatban

Az Európai Parlamentben tartott, fent említett meghallgatást követően a Bizottság szolgálatai 
megvizsgálták a szóban forgó ügyet, jóllehet a projekttel kapcsolatban nem nyújtottak be 
közösségi társfinanszírozásra irányuló kérelmet és az egy magánszektorbeli energetikai
befektetési projektnek minősül, amelynek ugyanakkor összhangban kell állnia a vonatkozó 
uniós jogszabályokkal – ideértve a környezetvédelmi jogszabályokat is –, valamint adott 
esetben a nemzetközi környezetvédelmi egyezményekkel. A vizsgálat keretében 2007. május 
11-én a „Nordstream” munkatársai ismertették a projektet a Bizottság szolgálataival.

A KHV-t illetően kifejtették, hogy a „Nordstream” vállalat teljes körű környezeti 
hatásvizsgálatot végzett az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottságának „Espoo-
egyezménye” értelmében – amelynek mind a kilenc érdekelt tagállam részes fele, míg az 
Orosz Föderáció aláírója, nem pedig részes állama –, annak érdekében, hogy lezárják az 
engedélyezési eljárást és teljesítsék annak követelményeit, valamint hogy megszerezzék az 
összes szükséges engedélyt. A szóban forgó eljárás jelenleg is folyik, befejezése pedig 2008-
ban várható egy 2007 őszére előirányzott környezetvédelmi zárójelentést követően.

A „Nordstream” által nyújtott előzetes tájékoztatás szerint az a határozat született, hogy 
először is a gázvezetéket a tengerfenéken helyezik el, jobbára olyan mélységekben, ahol a 
környezetvédelmi problémák a leginkább korlátozhatók, míg a szárazföldi gázvezetéknek 
olyan érzékeny területeken kell áthaladnia, mint például erdők, folyók, mezők, falvak és
magántulajdonban lévő területek stb. A javasolt útvonal kiválasztására a műszaki, 
környezetvédelmi és gazdasági kritériumok együttes értékelését követően került sor, és a 
részletek véglegesítése a KHV, valamint további tanulmányok elvégzése után várható az 
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optimális megoldás biztosítása érdekében.

A projektről szóló hivatalos értesítést – az Espoo-egyezményben foglaltak alapján – 2006. 
november 14-én, azaz az engedélyezési eljárás kezdetekor nyújtották be valamennyi érintett 
balti-tengeri államhoz: mind a „kibocsátó felekhez” (az egyezmény azon részes államai, 
amelyek joghatósága alatt tervezik a javasolt tevékenységek megvalósítását, vagyis ez esetben 
Finnország, Svédország, Dánia és Németország abban a kizárólagos gazdasági térségben, 
amelyben a gázvezeték elhelyezkedik), mind pedig az „érintett felekhez” (az egyezmény azon 
részes államai, amelyeket várhatóan érintenek majd a javasolt tevékenység határokon átnyúló 
hatásai, vagyis ez esetben Észtország, Lettország, Litvánia és Lengyelország). Ugyanakkor a 
tájékoztató jellegű ülések és a megbeszélések már korábban megkezdődtek.

A „Nordstream” szerint több mint 20 nyilvános meghallgatásra és 100 hatósági ülésre került 
sor a Balti-tenger térségében fekvő országokban, miközben 129 nyilatkozat érkezett a 
nemzetközi konzultációs eljárás során. Valamennyi nyilatkozatot elemzésnek vetették alá, 
lefordították angolra és a tervek szerint közzé is teszik a „Nordstream” honlapján. Továbbá 
rendszeresen tartanak tájékoztató jellegű üléseket és megbeszéléseket is az illetékes 
hatóságokkal fenntartott munkakapcsolatokon és a velük való találkozókon felül. A kapott 
ajánlások alapján további tanulmányok készülnek majd, ideértve a tervezett útvonal 
optimalizálására irányuló vizsgálatokat is.

A „Nordstream” munkatársaival folytatott megbeszélésen két meghatározott kérdés is 
megvitatásra került: a régi elsüllyedt hadianyagok ügye és a természetvédelemhez kapcsolódó 
kérdések.

Ami az elsőt illeti, a „Nordstream” szerint a gázvezeték teljes vonalán elvégzik majd a 
lőszerek vizsgálatát. Először a rendelkezésre álló feljegyzéseket tanulmányozzák, majd pedig 
sor kerül a – mind vegyi, mind pedig hagyományos – lőszerek helyszíni azonosítására. Erre a 
célra különleges felszerelést és korszerű technológiát alkalmaznak majd, amely arra is képes, 
hogy mindössze pár centiméternyi nagyságú fémes tárgyakat felismerjen. Mindez 
egyértelműen kiemelt fontosságú, mivel a biztonsági szempont elengedhetetlen a gázvezeték 
megfelelő működéséhez. Ezenkívül az EU tengeri stratégiája, amelyet a Bizottság 2005-ben 
azzal a céllal fogadott el, hogy 2021-re helyreállítsa az európai tengerek állapotát, szintén 
figyelembe veszi a tengerbe lerakott lőszereket. A javasolt, tengeri stratégiáról szóló irányelv 
– amelyet jelenleg tárgyal az Európai Parlament és a Miniszterek Tanácsa – konkrétan 
hivatkozik a tengerbe lerakott lőszerekre/elsüllyedt hadianyagokra (II. melléklet). A tengerbe 
lerakott lőszereket azon elemek egyikeként említik, amelyeket figyelembe kell venni a tengeri 
környezet állapotának értékelésekor, amely alapján a későbbiekben intézkedési programok 
kidolgozására kerül sor. 

Ami a természetvédelmet illeti, a részletek ismertetésére sort kell keríteni, amikor a KHV 
befejeztével határozat születik a végleges útvonalról. A Bizottság szolgálatai különleges 
találkozót kértek, amely az uniós természetvédelmi irányelvek alapján kizárólag a 
természetvédelmi kérdésekre koncentrálna, és amelyre a tervek szerint az év egy későbbi 
időpontjában kerülne sor. A „Nordstream” beleegyezését adta.

Ezenfelül a „Nordstream” a KHV csoport 2007. május 21–23-án Genfben rendezett 10. 
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ülésének résztvevőit is tájékoztatta a projekttel kapcsolatban, amely ülés megerősítette a fent 
említetteket és az érintett felektől érkezett nyilatkozatok számát 140-re növelte. 

További tájékoztató jellegű üléseket is rendeztek, ideértve a finn–orosz polgári fórum, az EU–
Oroszország Központ (EU-Russia Centre, EU-RC), a WWF, az Európai Parlamentben 
működő Zöldek/az Európai Szabad Szövetség Képviselőcsoportja és a finn Zöldek Pártja által 
szervezett ülést, amelyre 2007. június 18-án a finn parlamentben került sor, míg a nemzeti 
KHV és SKV (stratégiai környezeti vizsgálat) szakértők 2007. június 21–22-i berlini hivatalos 
találkozója során egy különleges tájékoztatót tartottak.

Következtetések

A fent említettek alapján a Bizottság gondos figyelemmel kíséri a szóban forgó projekt 
további fejleményeit az Espoo-egyezmény keretében – amelynek az Európai Közösség és 
annak tagállamai is részes felei –, annak érdekében, hogy biztosítsa a vonatkozó nemzetközi 
kötelezettségek, valamint az uniós jogszabályok betartását. Tekintettel a folyamatban lévő 
munka léptékére és az érintett felek jelentős számára (mind a kilenc balti állam 
környezetvédelmi minisztériumának szolgálatai, a lakosság és a nem kormányzati 
szervezetek), a Bizottság ezen a ponton nem tart szükségesnek további intézkedéseket a 
szóban forgó ügyben.
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