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Összefoglaló:
Ez a tájékoztató dokumentum megvizsgálja az Oroszországból Németországba a 
Balti-tengeren át vezető, 1200 km hosszú tengeri gázvezeték javasolt projektjének 
környezeti hatásait. A dokumentum ugyancsak bemutatja a projekt szempontjából 
jelentős, végrehajtható nemzetközi és európai jogszabályokat, valamint áttekinti a 
javasolt vezetékre bemutatott alternatívákat.

A várható környezeti hatásokat az érintett államok hatóságai és lakossága, valamint a 
projekt kidolgozója által szolgáltatott információkból állítottuk össze. Az áttekintett 
környezeti hatások az élőlényekre, a védett területekre, a halászati és hajózási 
tevékenységre, valamint a lakosságra gyakorolt hatásokból tevődnek össze. A projekt 
szempontjából jelentőséggel bíró jogszabályok a következők: az ENSZ Tengerjogi 
Egyezménye, a határokon átnyúló környezeti hatások vizsgálatáról szóló UNECE 
egyezmény, a környezeti hatásvizsgálatról szóló EU-s irányelv, valamint az egyes 
érintett államokban az európai és nemzetközi megállapodásokhoz vagy 
szabályozásokhoz kapcsolódó, hatályos nemzeti jogszabályok.

A projektet a Nord Stream AG irányítja, amelynek tulajdonosai orosz, német és 
holland vállalkozások. A projekt legjelentősebb hatásai várhatóan a vezeték építéséhez 
és üzembe helyezéséhez kapcsolódnak. A környezeti hatások vizsgálatai, így a 
környezeti hatásvizsgálat is jelenleg zajlik.
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KÖRNYEZETVÉDELMI KÉRDÉSEK

Készítette:
Riina Pelkonen, koordinátor és Jorma Jantunen, vezető szakértő,

Finn Környezetvédelmi Intézet (SYKE), Finnország
2007. december 14.

1. BEVEZETÉS

A tengeri földgázvezeték a tervek szerint az oroszországi Vyborgból a Finn-öböl és a Balti-tenger 
átszelésével a németországi Greifswalder Boddenben található Lubminig vezet. A projektet a Nord 
Stream AG dolgozta ki, amelynek tulajdonosai: az OAO Gazprom, a BASF/Wintershall, az E.ON 
Ruhrgas és az N.V. Nederlandse Gasunie. A projekt célja Oroszországból földgáz szállítása, az 
Európai Unió földgázkeresletének kiszolgálására. A projekt az Európai Bizottság transzeurópai 
energiahálózatai (TEN-E) keretében a kiemelt projektek közé tartozik.

A projekt két párhuzamos csővezetékből, illetve egy Gotlandtól északkeletre fekvő tengeri 
szervizállomásból áll. A csővezeték tenger alatti hossza közelítőleg 1200 km. Mindegyik 
csővezeték átmérője 1220 mm és a gázvezeték várható éves kapacitása 55 milliárd m3. A kiszolgáló 
platform a tengerfenékből egy 50 x 50 méteres területet igényel.

A gázvezetékprojekt öt állam kizárólagos gazdasági övezetére terjed ki: Dánia, Finnország, 
Németország, Oroszország és Svédország. A szervizállomás a tervek szerint a svéd kizárólagos 
gazdasági övezeten belül fog elhelyezkedni. A tervek szerint a gázvezeték két parti állam –
Németország és Oroszország – felségvizeit szeli át. Dánia felségvizeit Bornholmtól északkeletre 
fogja átszelni.

A projekt környezeti hatásvizsgálati eljárása a határokon átnyúló környezeti hatások vizsgálatáról 
szóló egyezmény (az Espoo Egyezmény), valamint az egyes államokban a környezeti 
hatásvizsgálatra vonatkozó nemzeti jogszabályok szerint készül. A vizsgálat terjedelmét kijelölő 
dokumentumot 2006 novemberében nyújtották be az érintett felek környezetvédelmi hatóságainak. 
A nyilvános betekintésre 2007. február 16-ig történő kifüggesztést követően 129 nyilatkozat vagy 
észrevétel érkezett a hatóságok és az érintett felek lakossága részéről. A vizsgálat terjedelmét 
kijelölő dokumentumot 2007 októberében kiegészítették egy, a projekt állásáról szóló további 
jelentéssel, amely tájékoztatással szolgál a csővezeték útvonalának változtatásairól, mintegy a 
kapott észrevételekre adott válaszként. Várhatóan 2008 áprilisában fogják benyújtani a végleges 
környezeti hatásvizsgálati jelentést és annak megfelelő fordításait.

A tervek szerint az első csővezeték telepítése még 2008-ban kezdetét veszi és 2009 végére elkészül. 
Az első csővezeték és a parti kiszolgáló platform üzembe helyezésére a tervek szerint 2010-ben fog 
sor kerülni. A második csővezetéket egy későbbi időpontban kívánják telepíteni, az átviteli hálózat
teljes kapacitását 2013-ban fogja elérni. A gázátviteli hálózat élettartamát 50 évre becsülik.

A tájékoztató dokumentum összeállításához használt referenciaanyagok a következők: a vizsgálat 
terjedelmét kijelölő dokumentum1, a környezeti és más hatóságok, valamint az érintett felek 
lakossága által adott nyilatkozatok és észrevételek, a projekt jelenlegi állásáról szóló jelentés2, 
valamint a Nord Stream AG internetes oldalán3 megadott információk. Hangsúlyozni kell, hogy az 
információforrás, és így az e dokumentumban feltüntetett hatás nem mutatja be a projekt 
környezetre gyakorolt végleges hatásait. 

Nord Stream AG, A projekt tájékoztató dokumentuma. Tengeri csővezeték a Balti-tengeren át, 



Nord Stream AG, a Nord Stream csővezeték balti-tengeri nyomvonalának helyzete, lásd: 
http://www.nord-stream.com/eia.html
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Például még meg kell határozni a javasolt csővezeték végső műszaki megoldásaira vonatkozó 
információkat. A felülvizsgált környezeti hatások a környezeti hatásvizsgálatról készülő végleges 
jelentésben kerülnek majd bemutatásra, ami várhatóan 2008 áprilisában válik elérhetővé.

2. ÉRVÉNYESÍTHETŐ NEMZETKÖZI JOGI RENDELKEZÉSEK 

2.1 Az Egyesült Nemzetek Tengerjogi Egyezménye

2.1.1. Általános rendelkezések

Az Egyesült Nemzetek Tengerjogi Egyezményének (UNCLOS) részes államai átfogó normatív 
instrumentumról állapodtak meg az óceánok kiaknázásának, megőrzésének és kezelésének 
szabályozására. Németország, Oroszország, Dánia, Finnország és Svédország egyaránt 
megerősítették az Egyezményt és végrehajtották nemzeti jogukban annak rendelkezéseit a 
felségvizüket képező tengerek, a kizárólagos gazdasági övezet és a kontinentális talapzat 
vonatkozásában.

Az Egyezmény XII. része meghatározza az általános rendelkezéseket a tengeri környezet védelme és 
megőrzése vonatkozásában. Például a 192. cikk4 értelmében az államokat általános kötelezettség 
terheli a tengeri környezet védelmére és megőrzésére. A 194. cikk5 értelmében az államok 
meghoznak az Egyezménnyel összeegyeztethető minden olyan intézkedést, amely szükségesek a 
tengeri környezet bármely forrásból történő szennyezésének megelőzésére, csökkentésére és 
ellenőrzésére.

Az Egyezmény különös rendelkezéseket tartalmaz a parti államok és más államok jogairól és 
kötelezettségeiről a tenger alatti kábelek és csővezetékek kontinentális talapzaton történő lefektetése 
tekintetében. A 79. cikk6 előírja:
1. Minden állam jogosult tenger alatti kábelek és csővezetékek kontinentális talapzatra való 
lefektetésére, e cikk rendelkezéseivel összhangban.
2. A parti állam – a kontinentális talapzat kiaknázására, természeti erőforrásainak kiaknázására, 
valamint csővezetékekből származó szennyezés megelőzésére, csökkentésére és ellenőrzésére 
vonatkozó ésszerű intézkedések megtételére vonatkozó jogának tiszteletben tartása mellett – nem 
akadályozhatja meg ilyen kábelek és csővezetékek lefektetését.
3. A csővezetékek kontinentális talapzaton történő lefektetése tekintetében a nyomvonal kijelöléséhez 
a parti állam hozzájárulása szükséges.

2.1.2. Kizárólagos gazdasági övezetek

A parti államok kizárólagos gazdasági övezetei az UNCLOS V. részének megfelelően kerültek 
kijelölésre. Az 57. cikk7 szerint a kizárólagos gazdasági övezet legnagyobb szélessége az azon 
alapvonaltól számított 200 tengeri mérföld, amelytől a parti tengerek szélességét mérik. A Balti-
tenger korlátozott szélessége miatt a teljes vízterület vagy a parti államok parti tengere vagy 
kizárólagos gazdasági övezete. A kizárólagos gazdasági övezetek felosztásáról a parti államok 
közösen állapodtak meg.

A parti államok kizárólagos gazdasági övezetben fennálló jogairól, joghatóságáról és 
kötelezettségeiről az 56. cikk8 rendelkezik, míg más államok kizárólagos gazdasági övezeten belüli 
jogairól és kötelezettségeiről az 58. cikke9. A 60. cikkben10 szerepelnek a kizárólagos gazdasági 
övezeten belül létesítmények és építmények létesítésére vonatkozó rendelkezések: 1. A kizárólagos 
gazdasági övezetben a parti állam kizárólagos joggal rendelkezik a következők építésére, valamint
az alábbiak építésének, üzemelésének és használatának engedélyezésére és szabályozására:

UNCLOS, XII. rész, 192. cikk 
UNCLOS XII. rész, 194. cikk 



UNCLOS VI. rész, 79. cikk (1)-(3)
UNCLOS V. rész, 57. cikk 
UNCLOS V. rész, 56. cikk 
UNCLOS V. rész, 58. cikk 
UNCLOS V. rész, 60. cikk (1), (2) 3



a) mesterséges szigetek; b) az 56. cikkben előírt és más gazdasági célt szolgáló létesítmények és 
építmények;c) olyan létesítmények és építmények, amelyek zavarhatják a parti államot az övezeten 
belül megillető jogok gyakorlását
2. A parti állam kizárólagos joghatósággal rendelkezik e mesterséges szigetek, létesítmények és 
építménye felett, ideértve a vám-, adó-, egészségügyi, biztonsági és bevándorlási törvényeket és 
rendeleteket.
A 60. cikk azt is előírja, hogy az elhagyott vagy már használaton kívüli tengeri létesítményeket és 
építményeket el kell távolítani a „navigáció, […] a halászat biztonsága, a tengeri környezet 
védelme, valamint más államok jogainak és kötelezettségeinek védelme biztosítására.“11

2.2. A határokon átnyúló környezeti hatások vizsgálatáról szóló UNECE egyezmény

A határokon átnyúló környezeti hatások vizsgálatáról szóló UNECE12 egyezmény (Espoo 
Egyezmény; környezeti hatásvizsgálat egyezmény) egyaránt megállapítja bizonyos projektek 
környezeti hatásainak vizsgálatára, valamint a többi fél értesítésére és az azokkal a projektek 
lehetséges jelentős káros környezeti hatásairól folytatott konzultációra irányuló kötelezettséget. 
Németország, Dánia, Svédország és Finnország részes felei az Espoo Egyezménynek, míg 
Oroszország csak aláírta az Egyezményt.

A tengeri csővezeték projekt jellegéből adódóan határokon átnyúló környezeti hatásokkal jár az 
érintett felekre, de harmadik személyekre is (csak érintett felek). A 3. cikk13 szerint az érintett felek 
részére minél előbb, de legkésőbb a saját lakosságának tájékoztatásakor értesítést kell küldeni 
minden olyan tevékenységről, amely valószínűleg jelentős, határokon átnyúló káros hatással jár. Az 
I. Függelék14 szerint a nagy átmérőjű, gáz szállítására szolgáló csővezetékek építése szerepel azon 
tevékenységek listáján, amelyekre az Egyezményt alkalmazni kell. A 3. cikk Nord Stream tengeri 
csővezeték projektre történő alkalmazását 2006 áprilisában egyhangúlag megállapította Dánia, 
Finnország, Németország, Oroszország és Svédország környezeti hatásvizsgálatot végző hatósága.

Az értesítési eljárásban a kibocsátó feleknek (Németország, Dánia, Svédország és Finnország) és 
Oroszországnak kell értesítenie minden érintett felet (a kibocsátó feleket, Oroszországot, 
Észtországot, Lettországot, Litvániát és Lengyelországot). A gázvezetékprojekt esetében a 
kibocsátó felek ugyancsak az érintett felek között szerepel az Espoo Egyezmény értelmében.

3. ÉRVÉNYESÍTHETŐ EURÓPAI JOGI RENDELKEZÉSEK 

3.1 A környezeti hatásvizsgálatról szóló EU-s irányelv

A gázvezetékprojektre vonatkozik az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt 
hatásainak vizsgálatáról szóló, 1985. június 27-i 85/337/EGK tanácsi irányelv (85/337/EGK, 
97/11/EK, 2003/35/EK; a környezeti hatásvizsgálatról szóló irányelv), az I. melléklet szerint15. Az 
Európai Közösség az Espoo Egyezményt 1997. június 24-én hagyta jóvá és azt a tagállamok 
megerősítették. Az Espoo Egyezmény értelmében fennálló kötelezettségek legtöbbje teljesül a 
környezeti hatásvizsgálatról szóló irányelv révén.

A környezeti hatásvizsgálatról szóló irányelv 7. cikke16 előírja a tagállamok kötelezettségeit a 
határokon átnyúló lehetséges jelentős káros környezeti hatások vonatkozásában, valamint más 
tagállamok részvételét a környezeti hatásvizsgálati eljárásban. A 7. cikk értelmében azoknak a 
tagállamoknak, amelyeknek területén a projektet végre kívánják hajtani, többek között 
információkat kell az érintett tagállamok hatóságainak és lakosságának rendelkezésére bocsátaniuk, 
és meg kell adniuk a lehetőséget arra, hogy véleményüknek hangot adjanak. 



UNCLOS V. rész, 60. cikk (3) bekezdés
Az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottsága
A határokon átnyúló környezeti hatások vizsgálatáról szóló egyezmény, 3. cikk (1) bekezdés
A határokon átnyúló környezeti hatások vizsgálatáról szóló egyezmény, I. függelék, 8. pont
A 97/11/EK tanácsi irányelv, I. melléklet, 16. pont
A 97/11/EK tanácsi irányelv, 7. cikk 4



Továbbá az érintett tagállamoknak lehetőséggel kell rendelkezniük konzultáció folytatására a 
projekt lehetséges határokon átnyúló hatásairól. Az EU-s országok végrehajtották a környezeti 
hatásvizsgálatról szóló irányelvet nemzeti jogukban.

3.2. Nemzeti jogszabályok

Az UNCLOS rendelkezései mellett az Egyezményt végrehajtó, hatályos nemzeti jogszabályokat is 
betartják a parti államok kizárólagos gazdasági övezeteiben. Emellett betartják az egyes parti 
államok által az állam kizárólagos gazdasági övezetében történő csővezeték-építés és -üzemeltetés 
engedélyezési eljárására elfogadott nemzeti jogszabályokat. Az engedély tárgyában hozott határozat 
elleni fellebbezési jogra minden állam idevágó nemzeti szabályozása vonatkozik.

Az Espoo Egyezményből eredő, jelenleg az Európai Közösség joga, és különösen a környezeti 
hatásvizsgálatról szóló irányelv hatálya alá nem tartozó kötelezettségek teljesítése az EU-s
tagállamok felelőssége.

4. A PROJEKTJAVASLAT ELKÉPZELHETŐ ALTERNATÍVÁI

A nemzeti hatóságok nyilatkozataiban és a nyilvánosságtól érkezett észrevételekben egyaránt 
bírálták a vizsgálat terjedelmét kijelölő dokumentumot amiatt, hogy abból hiányzott a csővezeték 
útvonalára vonatkozó valódi alternatívák bemutatása, a zérus alternatíva kivételével. A tengeri 
projekt alternatívájaként egyes körök javasolták a gázvezeték parti nyomvonalának kiépítését. A 
fejlesztő azonban nem ítélte ezeket a tengeri útvonal megvalósítható alternatívájának, mivel a 
projekt kifejezetten tengeri gázellátás nyújtására került kifejlesztésre, a jelenlegi földi alapú 
gázellátási lehetőségek kiváltására.

A projekt fejlesztője szerint a tengeri változat alternatívájaként ismertetett part menti – a Yamal-
Europe és az Amber projekthez hasonló – változatot azon elvre történő hivatkozással vetették el,
hogy az európai piacot a parti csővezeték nyomvonallal alkalmanként együtt járó politikai vagy 
gazdasági bizonytalanság minimális kockázatával kell földgázzal ellátni. A Yamal-Europe 
nyomvonala Oroszországból Közép-Európába tartana és párhuzamos lenne a meglévő Belarusz 
csővezeték nyomvonalával. Az Amber nyomvonala Oroszországból Lettországon és Litvánián át 
Lengyelországba tartana, ahol összekötnék azt a Yamal-Europe csővezetékkel.

A vizsgálat terjedelmét kijelölő dokumentum közzététele óta a fejlesztő előállt alternatív 
nyomvonal-változatokkal, amelyeket a csővezeték vizsgálat terjedelmét kijelölő dokumentumban 
ismertetett kijelölésének megváltoztatására alakítottak ki. A lehetséges alternatívákat a „A Nord 
Stream tengeri csővezeték balti-tengeri nyomvonalának helyzete” című, 2007 októberében közzétett 
dokumentumban ismertették, és abba jelenleg a nyilvánosság betekinthet. Az alternatív lehetőségek 
között szerepel a csővezeték kijelölésének a Finn-öbölben, a Balti-tengeren (Baltic Proper) és a 
nyomvonal déli részén, Dániában és Németországban történő megváltoztatása. A módosítás célja a 
projekt környezeti hatásainak csökkentése is volt, a tengerfenék átalakítása szükségességének 
minimalizálásával.

5. A JELENLEGI JAVASLAT KÖRNYEZETI HATÁSAI A BALTI-TENGERRE ÉS A 
PART MENTI TERÜLETRE

A Balti-tenger kevéssé sós tenger, ezért rendkívül érzékeny ökoszisztéma, sajátos természeti 
jellemzőkkel. Ezen túlmenően a tenger már így is sínylődik a beleeresztett túlzott mennyiségű 
szennyeződéstől. Helyenként a tengerfenék topográfiája rendkívül szabálytalan. Ez korlátokat szab 
a javasolt csővezeték nyomvonala tekintetében és bizonyos mértékig bonyolítja a telepítési 
tevékenységeket. A legjelentősebb környezeti hatások a csővezeték és a kiszolgáló platform építése 



alatt és közvetlenül azt követően várhatók.
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5.1. Élőlények

5.1.1. Telepítési fázis

A növény- és állatvilág megszenvedheti a parti építkezést a kotrási és feltöltési tevékenységek során 
szétszóródó üledék miatt. A leárnyékolás következtében a tengerfenék biomasszája átmenetileg 
csökkenhet. Az üledék szétszóródása a kiszolgáló platform helyszínén is előfordulhat a lehetséges 
kotrási tevékenységek következtében. Ez hatással lehet a halakra és a tengerfenék állatvilágára, 
valamint a tengeri emlősökre és a madarakra a platform helyszíne közelében.

A szétszóródó üledék általi terhelés és annak leülepedése különösen hatással lehet a tengerfenék 
állat- és növényvilágára. A tengerfenék organizmusainak megzavarása várhatóan azokon a 
helyszíneken lesz a legnagyobb, amelyek szervetlen és szerves részecskékkel szennyezettek, 
valamint a sziklás tengerfenéken. A jelenleg homokerózióval érintett területeken az építési 
szakasszal együtt járó töltés ugyancsak hatással lehet a tengerfenék helyi organizmusaira. A 
tengerfenék növény- és állatvilága a becslések szerint néhány év alatt települ újra tervezett kotrási 
és tömörítési tevékenységgel érintett helyeken.

A telepítési fázis tevékenységei – úgy mint a robbantások és a megnövekedett hajóforgalom –
zavarhatják a gyűrűsfókát. Emellett az enyhe teleken, amikor a jéggel borított terület minimális, a 
gyűrűsfóka tenyészterülete átfedné a keleti építési területet. További halfajokat vonzanának a 
kiszolgáló platform lábai és az alatta a tengerfenékre halmozott sziklák. Ez az úgynevezett 
mesterségeszátony-hatást gyakorolna a növény és állatvilág más elemeire is.

A parti területek állat- és növényvilágát zavarhatja az építési fázisban a zajkitettség. Az építkezés 
zavart okozhat a vándorló fajok pihenőhelyein, valamint a madarak áttelelő és költőhelyein is. 
Emellett a csővezeték parti ellátó bázisaiból és oda közlekedő ellátó hajók zaj és légszennyezést 
okoznak a hajó üzemanyaga révén, ekként hatást gyakorolva az ellátó bázisok közelségében a 
madarakra és a tengeri állatvilágra.

5.1.2. Üzemeltetési fázis és felszámolás

A csővezeték felszámolása előtti tevékenységek közé tartozik a tengeri helyszínen hidrotesztelésre 
használt, szűrt tengervíz visszaeresztése. A tesztelés után oxigénhiányos víz az oxigénszint átmeneti 
csökkenését okozná, valamint a tenger sótartalma egyensúlyának felborulását is a kieresztés 
helyszínén.

A tengerfenék növény- és állatvilágára helyi hatások származhatnak az üledék hordásának a 
topográfia és tengeri áramlások változásai miatti módosulásából: a csővezetéken fokozott 
homoklerakódás keletkezhet, míg más területeken eltűnik a homok. A csővezeték korróziógátló 
bevonatából és anódjaiból származó mérgező elemek kioldódása miatt nem vagy csak jelentéktelen 
mértékben becsülnek hatásokat.

A csővezeték üzemeltetési fázisa során meglehetősen kis mértékű zavart becsülnek a halak, 
madarak és tengeri emlősök tekintetében.

A csővezetéket károsíthatják olyan véletlen események, mint hajók elsüllyedése, horgonyzása, vagy 
robbanóanyagok aktiválása, és ez a gáz tengeri környezetbe vagy levegőbe történő kiáramlásához 
vezethet. A kibocsátott gáz valószínűleg gázbuborékot képez a tenger vizében, majd végül eloszlik 
az atmoszférában. A tengeri környezetre valószínűleg jelentéktelenek egy esetleges gázszivárgás 
hatásai, eltekintve a tengeri élővilágra az oxigénszint csökkenése és a tengervíz feloldott gázzal való 
túltelítődése következtében gyakorolt helyi hatásoktól.

A csővezetékrendszer elbontása a becslések szerint a tervezett telepítési tevékenységek által 
okozotthoz hasonló nagyságrendű környezeti hatásokkal jár.



5.2. Védett területek
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A parti építkezés és a parti területeken folyó más telepítési tevékenység károsan érintheti a védett 
vagy pihenőhelyeket, valamint az idegenforgalmat.

5.3. Halászat és hajózás

A Balti-tenger fenekén tervezett tevékenységek valószínűleg a halászatra is hatást gyakorolnának. A 
hagyományosan vonóhálóval halászott területek veszélybe kerülnének a csővezeték folyosójának 
övezetében. A vonóhálós halászat megszenvedné a csővezeték telepítése során végzett építési 
munkálatokat, valamint a csővezeték mentén elhelyezkedő biztonsági zónát is. A halászatot érintené 
a kiszolgáló platform építési fázisa is az 500 méteres lehetséges biztonsági zóna miatt, ami tiltja a 
hajóforgalmat a platform helyszíne körül. A csővezeték mentén a vezetékfektető hajó körül 
lehetséges 2500 méteres biztonsági övezetben a hajóforgalom tilos lenne a csővezeték telepítése 
alatt. A tengervíz oxigénszintjének a gáthatásból származó helyi csökkenése ugyancsak 
befolyásolhatja a halászatot. A halászat mellett a tengerfenék megváltozásai káros hatást 
gyakorolnának a Balti-tenger halállományára is.

A csővezeték telepítése során fennáll a csőfektető hajók és a hajóforgalom ütközésének lehetséges 
kockázata is. A hajózás a kiszolgáló platform építése és telepítése alatt is érintett lenne. A 
csővezetékből történő esetleges gázszivárgás esetén a tengerszinten képződő gázfelhő begyulladása 
belobbanást okozhat, ha a gyulladás forrása a közelben van. Ez kockázatot jelent a hajózás számára, 
amennyiben a gyulladás forrása egy elhaladó hajón, valamint olyan hajón van, amely például 
horgonyzás közben okozza a szivárgást. Az ilyen esetek előfordulása a becslések szerint nagyon 
ritka, ezer-tízezer évenként egy fordul elő.

5.4. Helyi lakosság és idegenforgalom

A parton és a kiszolgáló platformon végzett építési tevékenység zajártalmat, és az üzemanyag 
elégéséből eredő légszennyezőanyag-kibocsátást okozna, ami érintené a helyi lakosságot és a 
látogatókat is. A szádfalazást tekintik a környezetre a művelet közvetlen közelében legtöbb zajjal 
járó tevékenységnek. Ennek következtében a parti helyszínen végzett kotrásból származó üledék 
szóródása miatt a vízminőség a környező strandokon romlik.

A kiszolgáló platform nem látható sem Gotland szigetéről, sem pedig a svéd szárazföldről.

5.5. Aknamezők és vegyi fegyverek

A Balti-tengerben lévő robbanóanyagok tekintetében a legújabb kutatást az elhagyott vegyi 
fegyverekkel foglalkozó munkacsoport (HELCOM CHEMU) végezte 1994-ben17, a nemzeti 
jelentések alapján. A Nemzeti Navigációs és Hidrográfiai Tudományos és Kutatóintézet (Védelmi 
Minisztérium, Orosz Államszövetség) 2006-ban adott tájékoztatást a tengeri lerakóhelyekkel járó 
technológiai kockázatokról. 

A projekt fejlesztője jelenleg vizsgálja a csővezeték javasolt folyosóján belül a lehetséges 
robbanóanyagok helyzetét és állapotát. Kezdetben két kilométeres folyosót vizsgáltak át nagyobb 
tárgyakat keresve. A vizsgált területet fokozatosan szűkítették le a tervezett csővezeték mentén két, 
egyenként 15 méteres folyosóra, ahol részletesebb vizsgálatokat végeznek. A tengerfenékre süllyedt 
aknák vagy vegyi fegyverek aktiválásának eshetőségét a minimumra csökkenti a nyomvonal 
kijelölésének akként történő megtervezése, hogy az távol maradjon az azonosítottan 
robbanóanyaggal borított területektől és aknamezőktől, azok mozgási útvonalától, valamint a 
közelükben ez építési tevékenység mellőzése.

5.6. A projektjavaslat bírálata

Lásd az elhagyott vegyi fegyverekkel foglalkozó ad hoc munkacsoportnak a Balti-tengeren elhagyott vegyi fegyverekről szóló 
jelentését
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5.6.1. Élőlények

A hatóságok és a lakosság nyilatkozatai és észrevételei szerint különös figyelmet kell fordítani a 
tengerfenék állatvilágával táplálkozó alka- és madárfajok táplálkozási területeire. A madárállomány 
károsodásának megakadályozására vagy minimálisra csökkentésére a telepítési fázist a májustól 
júliusig tartó költési és vándorlási időszakon kívülre kellene időzíteni. Nyomon követésre lenne 
szükség az indikátororganizmusokra, a legfontosabb hal- és fókafajokra, valamint a szigetvilág 
madárfajaira gyakorolt hatások tekintetében. Értékelni kell az üledékből történő esetleges tápanyag-
kioldódás és annak a tengeri alga termelődésére, és ezáltal a tengeri ökoszisztémára gyakorolt 
hatását.

5.6.2. Védett területek

A Natura 2000 hálózatnak a kizárólagos gazdasági övezetekre történő kiterjesztését jelenleg 
vizsgálják, az Európai Bizottság által meghatározott követelményekkel összhangban. Fel kell tárni, 
hogy az érintett területen belül található-e az I. mellékletben említett zátony vagy víz alatti 
homokpad, valamint az élőhelyekről szóló irányelv18 II. mellékletében említett faj (szürke fóka, 
gyűrűsfóka, nyílttengeri őshonos madarak), valamint értékelni kell a projekt ezekre gyakorolt 
hatását.

5.6.3. A projekt időkerete és tervezése

A vizsgálat terjedelmét kijelölő dokumentumot bírálták a tervezett időkeret szűkössége miatt, ami 
korlátokat szab a hatások átfogó értékelésének befejezéséhez és egy kellően részletes, a vizsgálat 
terjedelmét kijelölő dokumentum készítéséhez. A projekt tényleges hatásairól pontos információk 
szerzéséhez el kell végezni olyan további vizsgálatokat, mint a tengerfenék topográfiájának 
feltérképezése, az élővilág felleltározása, és az érintett területen belül a káros anyagok, tápanyagok 
és ezek koncentrációjának vizsgálata. A javasolt csővezeték építését megelőzően kellene 
meghatározni a hatások telepítési fázisban és azt követően történő nyomon követésére vonatkozó 
információkat.

Részletesebben értékelni kell a tápanyagok és káros anyagok – mint nehézfémek és szerves 
szennyeződések – koncentrációját az üledékben. Értékelni kell az üledékből történő esetleges 
tápanyag- és károsanyag-kibocsátást, valamint azok mozgását, lerakódását és organizmusokhoz 
való kapcsolódását. A vizsgálat terjedelmét kijelölő dokumentumban említett káros anyagokra 
vonatkozó információkat nyilvános ellenőrzésre kell bocsátani.

5.6.4. Egészségügyi és biztonsági vonatkozások

A halállományokra és a halászatra gyakorolt hatásokon túlmenően az élelemként felhasznált 
halakon keresztül az emberi egészségre gyakorolt hatásokat is vizsgálni kell. El kell végezni a 
nehézfémek, szennyeződések és más káros anyagok táplálkozási láncban való felhalmozódásának 
és hatásának nyomon követését.

A gázvezeték biztonsága érdekében követelték a gázvezeték övezetén belül a gázzárványok és az 
ezekhez kapcsolódó, beomlásveszélyes kőzetek kivizsgálását. Az építési fázis jelentős hatással járna 
tengeri környezetre, ennél fogva olyan technológiát kell az építési folyamatban használni, amely a 
legkevesebb károsodást okozza. Meg kell vizsgálni a Balti-tengeren százévenként előforduló vihar 
javasolt csővezetékre és kiszolgáló platformra gyakorolt lehetséges hatásait.

A projekt területén belüli esetleges hajóroncsokat is fel kell deríteni, valamint értékelni kell a 
hajóroncsokból való olajszivárgást és más károsanyag-kibocsátást. A tengerfenékre süllyedt vegyi 
fegyverek és robbanóanyagok esetleges maradványainak helyét meg kell határozni, és megfelelően 
kezelni kell. Az oxigénben szegény öblítővíz kibocsátása ugyancsak károsíthatja a tengeri 



környezetet az üzembe helyezést megelőző fázisban.

A Tanács 92/43/EGK irányelve a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről.
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5.6.5. Általános szempontok

A fent felsorolt környezeti hatásokon túlmenően bírálták a csővezeték folyosójának általános két 
kilométeres szélességét, amiatt, hogy az figyelmen kívül hagyja a tengeráramok és üledékek helyi 
változását. A várható hatások bekövetkezésének területe változik a befolyásoló tevékenység 
jellegétől, valamint a szóban forgó hatás jellegétől függően is.

6. KÖVETKEZTETÉSEK

A gázvezetékprojekt legjelentősebb környezeti hatásai várhatóan a két szomszédos tengeri 
gázvezeték és a kiszolgáló platform építésének fázisában jelentkeznek. A Balti-tenger változatos 
tengerfenék-topográfiája miatt a projekt a tengerfenék módosítását igényli. A tengerfenék 
módosítását eredményezi a kotrás, tömörítés, sziklalerakás, robbantás, feltöltés, a tengerfenék 
kiegyenlítése és az építési fázis más tevékenységei. A tengerfenék kiegyenlítését és feltöltését 
értékelik a projekt legjelentősebb környezeti hatásait okozónak, a vízoszlopra és a tengerfenékre 
egyaránt. A tengerfenék módosításának lehetséges hatásai közé tartozik a tengeráramok 
megváltozása, az üledék szóródása, anyagok beáramlása a rések vizeibe, valamint a tengerfenék 
állatvilága sokszínűségének változása. Az üzemeltetési fázisban viszonylag kevés káros környezeti 
hatás várható.

Meg kell jegyezni, hogy a gázvezetékprojekthez fűződő gazdasági és politikai érdekek nagyban 
befolyásolták a projekt környezeti hatásairól folyt nyilvános vitát. A vizsgálat terjedelmét kijelölő 
dokumentumot elsősorban a szűkös időkeret, és ennek következtében a tengeri környezetre és a 
parti területekre gyakorolt lehetséges hatások kellően részletes tanulmányozásának hiánya, valamint 
amiatt bírálták, hogy nem mutat be valós alternatívákat a csővezeték és annak kijelölése 
tekintetében.

A nyilvános betekintésre átadott információk relevanciája és a környezeti hatásvizsgálati eljárás 
megértése különösen nehéznek bizonyult a polgárok számára. A vizsgálat terjedelmét kijelölő 
dokumentum nem tartalmazza a teljes környezeti hatásvizsgálati folyamat eredményeit, de bemutatja 
a projekt tekintetében vizsgált környezeti hatásokat és az értékelésük során használt módszereket. A 
környezeti hatásvizsgálat jelenleg folyik és a projekt fejlesztője a várhatóan 2008 áprilisában 
elkészülő, végleges környezeti hatásvizsgálati jelentésben fogja az eredményeket bemutatni. Ennél
fogva ebben a szakaszban még korai lenne végleges becslésekbe bocsátkozni a gázvezetékprojekt 
lehetséges környezeti hatásai tekintetében.
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