
CM\691310RO.doc PE396.607
Traducere externă

RO RO

PARLAMENTUL EUROPEAN
2004 










 2009

Comisia pentru petiţii 

19.10.2007

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI 

Ref.: Petiţia nr. 0952/2006, adresată de Krzysztof Mackowski, de naţionalitate 
poloneză, în numele asociaţiei ecologiste „Agencja Informacji i Ochrony 
Środowiska”, privind impactul asupra mediului al proiectatei conducte de gaz 
ruso-germane din Marea Baltică

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul este îngrijorat de proiectata conductă de gaz, care urmează să lege Rusia şi 
Germania prin Marea Baltică. În opinia sa, acest proiect ruso-german va avea consecinţe 
devastatoare asupra ecosistemelor marine vulnerabile situate de-a lungul litoralului polonez. 
Petiţionarul se îndoieşte că normele ecologice naţionale şi internaţionale vor fi respectate. El 
susţine, de asemenea, că studiul de impact asupra mediului cu privire la acest proiect nu a fost 
încă efectuat şi solicită, prin urmare, Parlamentului să se asigure de implicarea Comisiei în 
acest studiu.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 4 aprilie 2007. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii [articolul 
192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură]. 

3. Răspunsul Comisiei, primit la 19 octombrie 2007.

Petiţia

Petiţionarii şi-au prezentat petiţia Comisiei pentru petiţii a Parlamentului European la 27 
martie 2007. Principalele preocupări se referă la probleme de mediu în urma construcţiei 
conductei de gaz prin Marea Baltică pentru a lega Rusia şi Germania. Preocupările 
petiţionarului sunt împărtăşite, de asemenea, de anumite state membre precum Polonia şi 
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Lituania, care sunt de asemenea reprezentate în comisie. La momentul respectiv, Comisia nu a 
avut nicio observaţie specifică. Comisia a informat Comisia pentru petiţii asupra faptului că 
proiectul a fost inclus în Decizia nr.1364/2006/CE a Parlamentului European şi Consiliului de 
stabilire a orientărilor pentru reţelele energetice transeuropene. Într-adevăr, Anexa I, Reţelele 
transeuropene, Reţele de gaz include gazoductul nord-european care reprezintă de fapt 
proiectul în cauză, adică proiectul „Nordstream”, numit după compania ruso-germană 
„Nordstream” înfiinţată în octombrie 2006. Comisia a arătat, de asemenea, că nu a deţinut 
nicio informaţie cu privire la evoluţia acestuia, dar articolul 13 din decizia mai sus menţionată 
stipulează că: „Prezenta decizie nu aduce atingere rezultatelor evaluării impactului asupra 
mediului al proiectelor, al planurilor sau al programelor care definesc viitorul cadru de 
autorizare pentru asemenea proiecte. Rezultatele evaluărilor impactului asupra mediului, în 
cazul în care o astfel de evaluare este solicitată în conformitate cu legislaţia comunitară 
relevantă, se iau în considerare înaintea adoptării efective a deciziei privind realizarea 
proiectelor, în conformitate cu legislaţia comunitară relevantă.” Comisia a adăugat, de 
asemenea, faptul că, potrivit informaţiilor oferite publicului, în general, pe site-ul web oficial 
al proiectului, o evaluare a impactului asupra mediului a fost efectuată în temeiul normelor 
Convenţiei UNECE Espoo privind evaluarea impactului asupra mediului (EIA) într-un 
context transfrontalier. 

Observaţiile Comisiei asupra petiţiei

În urma audierii în PE menţionate mai sus, serviciile Comisiei au analizat această chestiune cu 
toate că nu a fost depusă nicio cerere de cofinanţare comunitară, iar proiectul este considerat a 
fi un proiect de investiţie în domeniul energiei în sectorul privat care, cu toate acestea, trebuie 
totuşi să se conformeze legislaţiei UE aplicabile, inclusiv legislaţiei de mediu, şi convenţiilor 
internaţionale privind mediul în cazul în care sunt aplicabile. În acest cadru, a avut loc o 
prezentare a proiectului pentru serviciile Comisiei de către personalul „Nordstream” la 11
mai 2007.

În privinţa evaluării impactului asupra mediului, s-a explicat că o evaluare completă a 
impactului asupra mediului a fost efectuată de către „Nordstream” în conformitate cu 
Convenţia UNECE Espoo, din care fac parte toate cele nouă state implicate şi la care 
Federaţia Rusă este semnatară, dar nu este parte, în vederea realizării şi îndeplinirii procedurii 
de autorizare şi a obţinerii tuturor aprobărilor necesare. Această procedură este în curs de 
desfăşurare şi se aşteaptă a fi încheiată în 2008, cu un raport final asupra mediului în toamna 
anului 2007.  

Potrivit informaţiilor preliminare oferite de „Nordstream”, s-a decis, în primul rând, să se 
situeze conducta pe fundul mării, în principal la adâncime, unde problemele de mediu ar fi
limitate, în timp ce o conductă pe ţărm ar trebui să traverseze zone sensibile precum păduri, 
râuri, câmpii, sate, proprietăţi private etc. Traseul propus a fost ales după o evaluare integrată 
a criteriilor tehnice, de mediu şi economice şi se preconizează ca detaliile să fie stabilite după 
încheierea evaluării impactului asupra mediului şi a studiilor suplimentare, astfel încât să se 
asigure soluţia optimă. 

O notificare oficială a proiectului, în temeiul Convenţiei Espoo, a fost prezentată pe 14 
noiembrie 2006, la începutul procesului de autorizare, tuturor ţărilor implicate din jurul Mării 
Baltice, atât „părţile de origine” (părţile la convenţie sub a căror jurisdicţie se preconizează să 



CM\691310RO.doc 3/4 PE396.607
Traducere externă

RO

aibă loc o activitate propusă, în cazul de faţă Finlanda, Suedia, Danemarca şi Germania în 
zona economică exclusivă în care este situată conducta) şi „părţile afectate” (părţile la
convenţie care pot fi afectate de impactul transfrontalier al activităţii propuse, în acest caz
Estonia, Letonia şi Polonia). Cu toate acestea, reuniunile de informare/discuţie au început mai 
devreme. 

Potrivit întreprinderii „Nordstream”, au avut loc peste 20 de audieri deschise publice şi 100 de 
reuniuni ale autorităţilor organizate în ţările din regiunea Mării Baltice, primindu-se 129 de 
declaraţii în cursul procedurii internaţionale de consultare. Toate declaraţiile au fost analizate, 
traduse în limba engleză şi urmează a fi publicate pe situl web al întreprinderii „Nordstream” 
Reuniuni de informare şi de discuţii au loc, de asemenea, în mod regulat pe lângă contactele şi 
reuniunile de lucru cu autorităţile competente. În baza recomandărilor primite vor fi lansate 
studii suplimentare, inclusiv investigaţii de optimizare ale traseului. 

Au fost, de asemenea, discutate două probleme specifice cu personalul întreprinderii
„Nordstream”: problema depozitelor de muniţii vechi şi chestiuni privind protecţia naturii:

În privinţa primei probleme, potrivit întreprinderii „Nordstream”, întregul traseu al conductei 
va fi supus unui studiu privind muniţiile. În primul rând, un studiu al arhivelor şi apoi 
identificarea la faţa locului a muniţiilor, atât chimice cât şi convenţionale. În acest scop sunt 
folosite echipamente speciale şi o tehnologie sofisticată capabilă a identifica obiecte metalice 
de doar câţiva centimetri. Acesta este în mod evident o prioritate, deoarece problema 
securităţii este una importantă pentru funcţionarea corectă a conductei. În plus, Strategia 
Maritimă UE adoptată de Comisie în 2005 în vederea refacerii stării mărilor europene până în 
2021, ia în considerare problema depozitelor de muniţii. Directiva privind strategia maritimă 
propusă, care este în prezent discutată de către Parlamentul European şi de Consiliul de 
Miniştri ai UE, include o referire explicită la depozitele de muniţii (în anexa II). Muniţiile
depozitate sunt identificate ca fiind unul dintre elementele care trebuie luate în considerare în 
cadrul evaluării stării mediului maritim şi în baza căruia urmează să fie create programe de 
măsuri. 

În privinţa protecţiei naturii, vor trebui oferite detalii atunci când va fi stabilit planul final la 
sfârşitul evaluării impactului asupra mediului. Serviciile Comisiei au solicitat o reuniune 
specială axată exclusiv pe chestiuni privind protecţia naturii, în baza directivelor UE privind 
protecţia naturii, care să aibă loc în acest an, iar întreprinderea „Nordstream” a acceptat.

În plus, a fost prezentate informaţii privind proiectul întreprinderii „Nordstream” membrilor 
celei de-a 10-a Reuniuni a Grupului EIA care a avut loc la Geneva în perioada 21-23 mai 
2007, care a confirmat informaţiile menţionate mai sus şi care a ridicat numărul declaraţiilor
primite de la părţile vizate la 140. 

Alte sesiuni de informare au inclus o sesiune specifică organizată de Forumul Ruso-Finlandez 
al Cetăţenilor, Centrul UE-Rusia, WWF, Grupul Verzilor/Alianţa Liberă Europeană din 
Parlamentul European, care a avut loc în Parlamentul Finlandei la 18 iunie 2007, în timp ce o 
reuniune specială de informare a avut loc în timpul reuniunii formale a experţilor în evaluarea
impactului asupra mediului şi evaluarea strategică de mediu – organizată la Berlin în perioada 
21-22 iunie 2007.
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Concluzii

În baza informaţiilor menţionate mai sus, Comisia va urmări îndeaproape evoluţia proiectului 
în contextul Convenţiei Espoo la care Comunitatea Europeană şi statele sale membre sunt
părţi semnatare, pentru a asigura respectarea obligaţiilor internaţionale şi a legislaţiei UE. 
Având în vedere volumul lucrărilor în desfăşurare şi numeroasele părţi implicate (serviciile 
ministerelor mediului din cele nouă ţări baltice, publicul general şi ONG-urile), Comisia nu 
consideră necesar, în acest stadiu, să întreprindă alte acţiuni suplimentare în această privinţă. 
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