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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 952/2006, którą złożył Krzysztof Mączkowski (Polska) w imieniu 
Agencji Informacji i Ochrony Środowiska, w sprawie oddziaływania na 
środowisko planowanego gazociągu poprowadzonego po dnie Morza 
Bałtyckiego i łączącego Rosję z Niemcami

1. Streszczenie petycji

Składający petycję wyraża zaniepokojenie w związku z planowaną budową gazociągu, który 
ma przebiegać po dnie Morza Bałtyckiego, łącząc Rosję z Niemcami. Uważa on, że to 
rosyjsko-niemieckie przedsięwzięcie spowoduje zniszczenie wrażliwych ekosystemów 
morskich wzdłuż polskiego wybrzeża, oraz wyraża wątpliwość, czy będą przestrzegane 
krajowe i międzynarodowe standardy ochrony środowiska naturalnego. Twierdzi on również, 
że nie przeprowadzono jeszcze oceny oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisko 
i w związku z tym zwraca się do Parlamentu o zapewnienie udziału Komisji w tej ocenie.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 4 kwietnia 2007 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 19 października 2007 r.

Petycja

W petycji z dnia 27 marca 2007 r. składający petycję prezentują swoje stanowisko Komisji 
Petycji Parlamentu Europejskiego. Główne obawy dotyczą kwestii środowiskowych 
w związku z budową gazociągu na dnie Morza Bałtyckiego, który ma połączyć Rosję 
z Niemcami. Zastrzeżenia składających petycję podzielają też niektóre państwa członkowskie, 
takie jak Polska i Litwa, których przedstawiciele również obecni byli na posiedzeniu komisji. 
Komisja Europejska nie miała wówczas żadnych konkretnych uwag. Poinformowała ona 
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Komisję Petycji, że rzeczony projekt został włączony do decyzji nr 1364/2006/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady, ustanawiającej wytyczne dla transeuropejskich sieci 
energetycznych. A zatem załącznik I „Transeuropejskie sieci energetyczne” w części „Sieci 
gazowe” uwzględnia Gazociąg Północny, czyli omawiany projekt, który od utworzonego 
w październiku 2006 r. rosyjsko-niemieckiego przedsiębiorstwa nosi nazwę „Nordstream”. 
Komisja zaznacza też, że nie posiada informacji na temat postępów w zakresie realizacji 
projektu, jednak art. 13 wspomnianej wyżej decyzji stanowi, że: „Niniejsza decyzja pozostaje 
bez uszczerbku dla wyników oceny oddziaływania na środowisko projektów oraz planów lub 
programów, które określają przyszłe ramy udzielania pozwoleń dla takich projektów. Wyniki 
oceny oddziaływania na środowisko, w przypadkach gdy taka ocena jest wymagana zgodnie 
z właściwymi przepisami wspólnotowymi, są brane pod uwagę przed podjęciem decyzji 
o realizacji projektów, zgodnie z właściwymi przepisami wspólnotowymi”. Komisja dodaje 
też, że zgodnie z informacjami przekazywanymi do wiadomości publicznej na stronie 
internetowej projektu pełna ocena oddziaływania na środowisko została przeprowadzona na 
podstawie konwencji EKG ONZ z Espoo w sprawie oddziaływania na środowisko 
w kontekście transgranicznym.

Uwagi Komisji do petycji

Po przesłuchaniu w PE służby Komisji zbadały sprawę, mimo iż nie składano żadnego 
wniosku o dofinansowanie wspólnotowe, a projekt uznano za projekt inwestycyjny sektora
prywatnego. Nadal jednak musi być on zgodny z właściwym przedmiotowo prawodawstwem 
UE, w tym z prawodawstwem w dziedzinie ochrony środowiska, oraz mającymi zastosowanie 
konwencjami międzynarodowymi. W tym kontekście pracownicy przedsiębiorstwa 
„Nordstream” zaprezentowali projekt służbom Komisji w dniu 11 maja 2007 r.

W odniesieniu do OOŚ wyjaśniono, iż przedsiębiorstwo „Nordstream” przeprowadziło pełną 
ocenę oddziaływania na środowisko w ramach konwencji EKG ONZ z Espoo. Wszystkie 
dziewięć zainteresowanych państw jest stronami tej konwencji, natomiast Federacja Rosyjska 
nie jest stroną, a sygnatariuszem, który powinien pomyślnie przeprowadzić procedurę 
dopuszczającą i uzyskać wszelkie konieczne zezwolenia. Procedura ta jest w toku i zakończy 
się prawdopodobnie w 2008 r., natomiast sporządzenie ostatecznego sprawozdania
środowiskowego przewidywane jest na jesieni 2007 r.

Według wstępnych informacji dostarczonych przez „Nordstream” postanowiono po pierwsze 
ulokować gazociąg na dnie morza, głównie na głębokościach, na których problemy 
środowiskowe będą ograniczone. Z kolei na lądzie gazociąg będzie musiał przeciąć obszary 
wrażliwe, takie jak lasy, rzeki, pola, wioski, tereny prywatne itd. Planowany przebieg został 
wybrany po dokonaniu zintegrowanej oceny kryteriów technicznych, środowiskowych 
i ekonomicznych. Dopracowanie szczegółów przewidywane jest po ukończeniu OOŚ 
i dodatkowych studiów, których celem jest wybranie optymalnego rozwiązania.

W dniu 14 listopada 2006 r., kiedy to rozpoczął się proces zatwierdzania, oficjalne 
zawiadomienie o projekcie na podstawie konwencji z Espoo przedłożono wszystkim 
zaangażowanym państwom położonym w basenie Morza Bałtyckiego, a zatem zarówno 
„stronom pierwotnym” (stronom konwencji, w których jurysdykcji ma odbywać się 
planowana działalność, w tym przypadku Finlandii, Szwecji, Danii i Niemcom,
zawiadującymi strefami ekonomicznymi, przez które przebiegać ma gazociąg), jak i „stronom 
zainteresowanym” (stronom konwencji, na które planowana działalność może mieć wpływ 
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transgraniczny, w tym przypadku Estonii, Litwie. Łotwie i Polsce). Jednak spotkania 
informacyjne/dyskusje rozpoczęły się już wcześniej.

Według przedstawicieli „Nordstream” w krajach regionu Morza Bałtyckiego odbyło się 
ponad 20 otwartych przesłuchań publicznych oraz 100 spotkań przedstawicieli władz, 
a w trakcie międzynarodowej procedury konsultacyjnej otrzymano 129 oświadczeń. 
Wszystkie oświadczenia zostały przeanalizowane, przetłumaczone na język angielski 
i opublikowane na stronie internetowej przedsiębiorstwa „Nordstream”. Oprócz kontaktów 
roboczych i spotkań z właściwymi władzami regularnie odbywają się spotkania informacyjne 
i dyskusje. W oparciu o otrzymane zalecenia sporządzone zostaną dodatkowe opracowania, 
w tym w zakresie optymalizacji trasy przebiegu gazociągu.

Z przedstawicielami „Nordstream” omówiono też dwa problemy szczegółowe: kwestię starej
zatopionej amunicji oraz kwestię ochrony środowiska.

W odniesieniu do pierwszej kwestii, zdaniem przedstawicieli „Nordstream”, cała trasa 
przebiegu gazociągu będzie objęta badaniami dotyczącymi amunicji. Będą to po pierwsze 
analizy archiwów oraz identyfikacja na miejscu broni konwencjonalnej i chemicznej. W tym 
celu wykorzystuje się specjalistyczny sprzęt i wyszukane technologie, dzięki którym można 
wykryć metalowe przedmioty wielkości kilku centymetrów. Są to oczywiście działania 
priorytetowe, gdyż zagadnienia związane z bezpieczeństwem mają duże znaczenie dla 
właściwego funkcjonowania gazociągu. Ponadto strategia morska UE przyjęta przez Komisję 
w 2005 r. w celu przywrócenia dobrego stanu mórz europejskich do 2021 r., również 
uwzględnia kwestię zatopionej amunicji. Proponowana dyrektywa w sprawie strategii 
morskiej, która jest obecnie omawiana przez Parlament Europejski i Radę Ministrów UE, 
zawiera wyraźne odniesienie do zatopionej amunicji (w załączniku II). Zatopiona amunicja 
uznawana jest za jeden z elementów, jaki należy wziąć pod uwagę przy dokonywaniu oceny 
stanu środowiska morskiego, na podstawie której opracowywane są programy w zakresie 
podejmowanych środków.

W odniesieniu do ochrony przyrody konieczne będzie przedstawienie szczegółów po podjęciu 
ostatecznej decyzji na koniec procesu przeprowadzania OOŚ. Służby Komisji wystąpiły 
z wnioskiem o zorganizowanie w drugiej połowie roku specjalnego spotkania, które 
koncentrowałoby się wyłącznie na kwestiach ochrony środowiska w kontekście właściwych 
dyrektyw. Przedsiębiorstwo „Nordstream” wyraziło zgodę.

Ponadto przedstawiciele „Nordstream” przedstawili posłom informacje na temat rzeczonego 
projektu na 10. posiedzeniu grupy OOŚ, które odbyło się w dniach 21-23 maja 2007 r. 
w Genewie, potwierdzając powyższe fakty i zwiększając do 140 liczbę oświadczeń 
otrzymanych od zainteresowanych stron. 

Pozostałe sesje informacyjne obejmują spotkanie zorganizowane przez fińsko-rosyjskie forum 
obywatelskie, Centrum UE-Rosja, WWF, grupę Verts/ALE w Parlamencie Europejskim, 
Zieloną Grupę Parlamentarną i odbyło się w parlamencie fińskim w dniu 18 czerwca 2007 r., 
oraz specjalne posiedzenie w trakcie oficjalnego zjazdu krajowych ekspertów OOŚ i SEA 
(strategicznej oceny środowiskowej) w dniach 21-22 czerwca 2007 r. w Berlinie.

Wnioski
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Na podstawie powyższych faktów Komisja będzie dalej uważnie śledzić realizację projektu 
w kontekście konwencji z Espoo, której stroną jest Wspólnota Europejska i jej państwa 
członkowskie, tak aby zapewnić poszanowanie odnośnych zobowiązań międzynarodowych 
i prawodawstwa UE. Biorąc pod uwagę zakres trwających prac i dużą liczbę zaangażowanych 
stron (służby Ministerstw Środowiska wszystkich dziewięciu państw bałtyckich, opinia 
publiczna i organizacje pozarządowe), Komisja nie uważa za konieczne podejmowanie na 
obecnym etapie dodatkowych działań.
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