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PROPUNERE DE REZOLUŢIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind impactul asupra mediului al viitoarei conducte de gaze din Marea Baltică, 
conductă care urmează să lege Rusia de Germania (Petiţiile nr.0614/2007 şi 0952/2007) 
(2007/2118(INI))

Parlamentul European,

- având în vedere Petiţia nr.0614/2007,

- având în vedere Petiţia nr.0952/2007,

- având în vedere comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu referitoare 
la Strategia tematică privind protecţia şi conservarea mediului marin (COM(2005)0504),

- având în vedere al Şaselea program de acţiune privind mediul al Comunităţii Europene,

- având în vedere Directiva 97/11/CE a Consiliului de modificare a Directivei 85/337/CEE 
privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra mediului1 şi 
directivele 92/43/CEE şi 79/409/CEE din care este alcătuit pachetul legislativ NATURA 
20002,

– având în vedere rezoluţia sa din 16 noiembrie 2006 privind o Strategie tematică privind 
protecţia şi conservarea mediului marin3,

– având în vedere rezoluţia sa din 16 noiembrie 2006 privind o strategie pentru regiunea 
Mării Baltice în cadrul Dimensiunii nordice4,

- având în vedere Convenţia privind protecţia mediului marin din regiunea Mării Baltice 
(Convenţia de la Helsinki),

- având în vedere recomandările Comisiei Helsinki (HELCOM), în special Recomandarea 
17/3 din 12 martie 1996, în care este descrisă cerinţa de a efectua o evaluare a impactului 
asupra mediului şi o consultare cu statele care ar putea fi afectate de impactul advers al 
proiectului propus,

- având în vedere Convenţia privind evaluarea impactului asupra mediului în context 
transfrontalier din 25 februarie 1991 (Convenţia de la Espoo),

- având în vedere Convenţia privind accesul la informaţie, participarea publicului la 
procesul de luare a deciziilor şi accesul la justiţie pe probleme de mediu din 25 iunie 
1998 (Convenţia de la Aarhus),

- având în vedere Convenţia Naţiunilor Unite privind dreptul mării (UNCLOS),
                                               
1 JO L 73, 14.3.1997, p.5.
2

3 JO 314E, 21.12.2006, p
4 JO 314E, 21.12.2006, p.330.
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- având în vedere principiul precauţiei, pe care jurisprudenţa Curţii Europene de Justiţie îl
include printre principiile generale ale acquis-ului comunitar şi care constituie unul dintre 
aspectele dezvoltării durabile în cadrul dreptului european şi internaţional,

- având în vedere principiul bunei guvernări, care constituie unul dintre principiile generale 
ale dreptului european,

- având în vedere activităţile Intergrupului Parlamentului European pentru Europa Baltică,

- având în vedere propunerile din cadrul audierii publice din 29 ianuarie 2008,

- având în vedere Decizia nr. 1364/2006/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 
6 septembrie 2006 de stabilire a orientărilor pentru reţelele energetice transeuropene şi de 
abrogare a Deciziei 96/391/CE,

- având în vedere Planul de acţiune pentru Marea Baltică, adoptat la o reuniune a 
miniştrilor mediului din statele baltice, organizată la Cracovia, la 15 noiembrie 2007,

- având în vedere articolul 10 din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, care 
impune statelor membre o datorie de loialitate faţă de Comunitate,

- având în vedere articolul 192 alineatul (1) din Regulamentul său de procedură,

- având în vedere raportul Comisiei pentru petiţii şi avizele Comisiei pentru afaceri externe 
şi ale Comisiei pentru industrie, cercetare şi energie (A6-0000/2008),

A. întrucât Marea Baltică este un bazin mărginit de un număr de opt state membre ale 
Uniunii Europene şi 80% din litoralul acesteia face parte din teritoriul Uniunii Europene;

B. întrucât preocuparea faţă de mediul marin baltic este una dintre principalele sarcini ale 
Dimensiunii Nordice a Uniunii, după cum s-a confirmat în mod repetat în comunicări ale 
Comisiei şi rezoluţii ale Parlamentului;

C. întrucât Uniunea şi-a asumat angajamente specifice pentru protecţia mediului, inclusiv 
pentru protecţia mediului marin;

D. întrucât în procedurile judiciare introduse în faţa Curţii de Justiţie a Comunităţilor 
Europene, Comisia a confirmat în repetate rânduri că protecţia mediului este unul dintre 
obiectivele esenţiale ale Comunităţii, iar Curtea a recunoscut competenţa comunitară în 
sectorul protecţiei şi conservării mediului marin;

E. întrucât, în conformitate cu principiul precauţiei, adoptarea acţiunilor preventive 
corespunzătoare este esenţială în situaţiile în care există un pericol potenţial rezonabil 
pentru mediu;

F. întrucât vulnerabilitatea deosebită a Mării Baltice în faţa ameninţărilor la adresa mediului 
a fost confirmată de Organizaţia Maritimă Internaţională, care a recunoscut-o ca fiind o 
„zonă extrem de vulnerabilă”;

G. întrucât Marea Baltică este în prezent una dintre cele mai poluate zone maritime din lume 
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şi, în special, întrucât concentraţia de substanţe periculoase din apele sale şi din 
organismele vii din acestea, rămâne anormal de ridicată;

H. întrucât Marea Baltică este o mare interioară caracteristică, un bazin maritim puţin adânc 
şi întrucât, cu excepţia Mării Negre, ciclul schimbului de apă cu oceanul global este cel 
mai scurt din lume, având loc la aproximativ 30 de ani;

I. întrucât un număr de factori, printre care se numără perioadele îndelungate de stagnare a 
apei, fundurile stratificate ale bazinului marin şi zona de captare industrializată extinsă, 
transformă Marea Baltică într-o zonă deosebit de vulnerabilă din punctul de vedere al 
mediului;

J. întrucât un alt factor de risc important pentru mediu este existenţa a circa 80 000 de tone 
de muniţii deversate în Marea Baltică după al doilea Război Mondial, conţinând 
substanţe toxice, cum ar fi iperita de sulf, iperita de azot, levizita, Clark I, Clark II şi 
adamsita, care reprezintă un risc atât pentru mediul marin baltic, cât şi pentru viaţa şi 
sănătatea omului;

K. întrucât mai multe state au continuat să arunce containere de muniţii din 1945 până la 
sfârşitul anilor şaizeci;

L. întrucât, în plus, containerele de muniţii se află într-o stare critică, deoarece coroziunea 
acestora a fost estimată la 80%, iar locaţia exactă a acestora nu poate fi stabilită;

M. întrucât, în acelaşi timp, Planul de acţiune privind Marea Baltică, adoptat la 15 noiembrie 
2007 la Cracovia, impune statelor care mărginesc Marea Baltică să asigure depozitarea în 
condiţii de siguranţă a stocurilor vechi de produse chimice şi dispozitive care conţin 
substanţe periculoase;

N. având în vedere impactul potenţial al unei defecţiuni semnificative a conductei de gaz 
asupra mediului marin baltic şi asupra statelor care mărginesc Marea Baltică şi, în 
special, ameninţarea la adresa biosferei care rezultă din nivelurile reduse de oxigenare şi 
din suprasaturarea apei mării cu gazele degajate;

O. având în vedere pericolul potenţial al producerii de incendii şi riscul de pierdere a 
flotabilităţii şi de scufundare a navelor care ar rezulta în urma unei defecţiuni a conductei 
de gaz;

P. întrucât construirea conductei de gaz nord-europene va avea drept rezultat repercursiuni 
tehnice asupra unui culoar submarin cu o lungime de 1 200 km, o lăţime de circa 2 km şi 
o suprafaţă de 2 400 km², care va deveni astfel cel mai mare şantier submarin din lume;

Q. întrucât, în temeiul articolului 123 din Convenţia Naţiunilor Unite privind dreptul mării, 
care face parte integrantă din acquis-ul comunitar, statele care mărginesc mări semi-
închise trebuie să coopereze între ele în ceea ce priveşte exercitarea drepturilor lor şi 
îndeplinirea obligaţiilor care le revin şi să coordoneze punerea în aplicare a drepturilor şi 
obligaţiilor lor în ceea ce priveşte protecţia şi conservarea mediului marin;

R. întrucât, în temeiul articolului 2 alineatul (1) din Convenţia de la Espoo părţile trebuie să 
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adopte, fie individual, fie în comun, toate măsurile corespunzătoare şi eficiente pentru a 
preveni, a reduce şi a controla la nivel transfrontalier impactul advers semnificativ asupra 
mediului al activităţilor propuse;

S. întrucât, în temeiul articolului 12 din Convenţia HELCOM, părţile contractante trebuie să 
adopte toate măsurile necesare pentru a preveni poluarea mediului marin din regiunea 
Mării Baltice, care rezultă din explorarea sau exploatarea fundului mării sau din orice 
activităţi conexe;

T. întrucât ruta propusă a conductei de gaz nord-europene va traversa zone incluse în 
programul NATURA 2000 şi pe care Directiva 92/43/CEE a Consiliului le clasifică drept
zone de protecţie specială;

U. întrucât, în temeiul articolului 6 alineatul (2) din Directiva 92/43/CEE a Consiliului 
statele membre trebuie să ia măsurile necesare pentru a evita deteriorarea habitatelor 
naturale şi a habitatelor speciilor din zonele de protecţie specială;

V. întrucât, în temeiul articolului alineatul (3) din Directiva 92/43/CEE a Consiliului, statele 
membre trebuie să efectueze o evaluare corespunzătoare a implicaţiilor oricărui plan sau 
proiect care nu are o legătură directă sau nu este necesar pentru gestionarea unui sit de 
conservare, dar care ar putea afecta în mod semnificativ zona respectivă, având în vedere 
obiectivele de conservare ale sitului respectiv;

W. întrucât, în temeiul articolului 6 alineatul (3) din Directiva 92/43/CEE a Consiliului, 
autorităţile naţionale competente aprobă planul sau proiectul numai în funcţie de 
concluziile evaluării menţionate anterior şi numai după ce au constatat că acesta nu are 
efecte negative asupra integrităţii sitului respectiv şi, după caz, după ce au consultat 
opinia publică;

X. întrucât conducta de gaz propusă ar fi cea mai lungă conductă de gaz submarină duală din 
lume, dar şi cea aflată la cea mai mică adâncime, ceea ce o face deosebit de vulnerabilă în 
faţa posibilelor deteriorări;

Y. întrucât Decizia 1364/2006/CE include conducta de gaz nord-europeană printre proiectele 
prioritare de interes european;

Z. întrucât, din cauza riscurilor asociate, orice structură tehnică pe scară largă, ridicată în 
apele marine, trebuie să fie supusă unei analize aprofundate şi complexe, precum şi unei 
evaluări a impactului asupra mediului, care, pentru a produce rezultate fiabile, trebuie să 
acopere cel puţin un sezon întreg de creştere care, în cazul anumitor specii, ar putea avea 
o durată de până la doi ani, ceea ce înseamnă mult mai mult decât perioada de studiu de 
şase luni propusă de investitor;

AA. întrucât, potrivit Convenţiei de la Espoo, fiecare proiect de acest tip ar trebui să fie 
precedat de o analiză a unor soluţii alternative, care să ia în considerare în special, 
costurile de punere în aplicare şi siguranţa mediului, iar în cazul de faţă o analiză a rutelor 
pe uscat pentru conducta de gaz;

BB. întrucât, în temeiul articolului 1 din Convenţia de la Aarhus, fiecare parte trebuie să 
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garanteze drepturile de acces la informaţie, participarea publicului la procesul de luare a 
deciziilor şi accesul la justiţie pe probleme de mediu;

CC. având în vedere cerinţele juridice legate de pregătirea unei evaluări exacte a impactului 
asupra mediului, luând în considerare toate riscurile menţionate anterior;

DD.având în vedere, în plus, analiza indispensabilă a ameninţării teroriste şi a capacităţii de 
contracarare eficientă a acesteia,

1. susţine propunerea cuprinsă în rezoluţia Parlamentului European din 16 noiembrie 2006, 
conform căreia viitoarea strategie marină a UE trebuie să aibă ca rezultat definirea unor 
obligaţii juridice suprastatale care ar putea implica angajamente comune în ţări terţe;

2. îşi exprimă opoziţia fermă faţă de considerarea proiectelor transfrontaliere pe scară largă, 
planificate pentru zona Mării Baltice, care este un bun comun al statelor care o 
mărginesc, ca fiind probleme care ţin de relaţiile bilaterale dintre state;

3. îşi exprimă convingerea că proiectele de acest tip ar trebui să fie subiecte de interes şi de 
preocupare comune pentru întreaga Uniune Europeană;

4. prin urmare, invită Comisia şi Consiliul să îşi ia angajamente depline în ceea ce priveşte 
analiza impactului asupra mediului al construirii conductei de gaz nord-europene, în 
special în cazurile în care Comisia trebuie să îşi prezinte avizul, după cum se prevede la 
articolul 6 alineatul (4) din Directiva 92/43/CEE a Consiliului;

5. regretă faptul că Comisia nu s-a conformat propunerii cuprinse în rezoluţia Parlamentului 
din 16 noiembrie 2006 privind elaborarea de către Comisie a unei evaluări ale impactului 
asupra mediului pentru proiectul propus, reiterând în acelaşi timp invitaţia sa referitoare 
la pregătirea unei astfel de evaluări;

6. îşi exprimă preocuparea faţă de calendarul proiectului, stabilit de întreprinderea Nord 
Stream, a cărui punere în aplicare va împiedica o analiză aprofundată a rezultatelor 
evaluării impactului asupra mediului de către statele interesate, de către organizaţiile 
neguvernamentale şi de către experţii HELCOM;

7. subliniază faptul că realizarea lucrărilor timp de mai mulţi ani într-o zonă de până la 
2 400 km², cea ce  impune utilizarea unui număr mare de nave şi alte echipamente, 
reprezintă o ameninţare gravă pentru biodiversitate şi pentru numeroasele habitate din 
regiune;

8. regretă absenţa unei definiţii precise a gradului de interferenţă cu fundul mării, necesar 
pentru a îngropa conducta, ceea ce ar putea avea un impact critic asupra mediului 
bentonic;

9. îşi exprimă preocuparea profundă faţă de rapoartele conform cărora, înainte de punerea în 
funcţiune a conductei de gaz, investitorul intenţionează să utilizeze un compus extrem de 
toxic, cunoscut sub denumirea de aldehidă glutarică, pe care intenţionează să îl elibereze 
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ulterior în Marea Baltică, acţiune care ar avea drept rezultat un dezastru ecologic major 
cu consecinţe ireversibile; simultan, invită Comisia şi Consiliul să adopte măsuri imediate 
pentru a preveni materializarea acestui scenariu;

10. subliniază faptul că construirea şi operarea conductei de gaz pe fundul Mării Baltice va 
ameninţa numeroase specii de peşti şi păsări, precum şi existenţa unei populaţii de delfini 
bruni, al căror număr este de numai 600 şi care reprezintă o specie unică în această 
regiune geografică;

11. consideră că, pe lângă declararea protecţiei mediului marin al Mării Baltice ca fiind o 
componentă esenţială a Dimensiunii Nordice a UE, instituţiile comunitare trebuie să 
adopte măsuri specifice în ceea ce priveşte cel mai mare proiect existent vreodată în 
Marea Baltică;

12. subliniază faptul că ar trebui analizate mai întâi rute alternative pentru conducta de gaz, 
care să nu deranjeze mediul marin, şi constată că este posibil ca astfel de rute să 
traverseze pe cale terestră, doar state membre ale Uniunii Europene, până la graniţa cu 
Rusia;

13. invită Comisia să efectueze o astfel de analiză în cadrul unui dialog cu statele interesate, 
cu investitorul, cu Comisia Helsinki şi cu participarea ONG-urilor interesate;

14. sprijină decizia guvernului suedez din 12 februarie 2008 prin care acesta refuza să acorde 
întreprinderii Nord Stream AG autorizaţia de construcţie a conductei de gaz, din cauza 
neajunsurilor procedurale şi structurale semnificative, în special din cauza lipsei unui 
studiu privind o rută alternativă şi a opţiunii de a abandona construirea conductei;

15. sprijină poziţia parlamentului lituanian din 27 martie 2007 prin care acesta sublinia 
nevoia de a suspenda punerea în aplicare a proiectelor mari de infrastructură din Marea 
Baltică până când se va efectua o analiză aprofundată a unor soluţii alternative, împreună 
cu evaluări independente şi cuprinzătoare ale impactului asupra mediului;

16. regretă faptul că, în Cartea Verde intitulată „Către o viitoare politică maritimă pentru 
Uniune”, nu se acordă atenţie problemei proiectelor la scară largă, cum ar fi conductele 
submarine;

17. regretă faptul că în instrumentele şi comunicările juridice privind strategiile marine, 
iniţiate de Parlament, Comisia neglijează, de obicei, problema conductelor submarine, 
care este esenţială atât din punctul de vedere al protecţiei mediului, cât şi din punctul de 
vedere al securităţii energetice a UE;

18. în consecinţă, îşi reiterează invitaţia făcută în rezoluţia sa din 16 noiembrie 2006 privind 
propunerea unui mecanism obligatoriu de negociere între statele membre şi insistă în ceea 
ce priveşte adoptarea de acţiuni la nivel internaţional de către Consiliu pentru dezvoltarea 
unor evaluări obligatorii ale impactului asupra mediului în cadrul relaţiilor dintre UE şi 
ţări terţe;

19. îşi exprimă convingerea că alegerea unei rute terestre pentru conducta de gaz nord-
europeană, care să traverseze teritoriul UE, ar permite îndeplinirea obiectivelor strategice 
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şi economice stabilite în Decizia 1364/2006/CE, eliminând astfel ameninţări 
considerabile pentru mediu;

20. invită Consiliul şi Comisia să utilizeze toate instrumentele juridice pe care le au la 
dispoziţie, pentru a preveni construirea conductei de gaz nord-europene la scara propusă 
de investitor;

21. invită în special Comisia să asigure respectarea dispoziţiilor din documentele la care se 
face referire mai sus, Convenţia privind dreptul mării, Convenţia HELCOM, Convenţia 
de la Espoo, Convenţia de la Aarhus, Directivele 85/337/CEE, 97/11/CE, 92/43/CEE şi 
79/409/CEE, precum şi articolul 10 din Tratatul CE, principiul precauţiei şi principiul 
dezvoltării durabile, dar şi să iniţieze procedurile necesare, în temeiul articolului 226 din 
Tratatul CE, în eventualitatea omisiunii de a respecta obligaţiile de mai sus;

22. invită Comisia să adopte, în special, acţiuni ferme în conformitate cu principiul bunei 
guvernări, care recunoaşte faptul că organismelor de decizie cu o mare libertate de 
acţiune li se cere să efectueze o analiză oportună a stării actuale şi, acolo unde este cazul, 
să obţină un aviz din partea experţilor, pentru a preveni luarea unei decizii arbitrare;

23. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Comisiei, Consiliului 
şi guvernelor statelor membre.
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EXPUNERE DE MOTIVE

W ubiegłym roku do Parlamentu Europejskiego wpłynęły petycje poparte przez blisko 30 
tysięcy obywateli Unii Europejskiej, głównie państw bałtyckich, zaniepokojonych planowaną 
budową podmorskiego gazociągu przez Morze Bałtyckie z Rosji do Niemiec. Ich zdaniem 
inwestycja ta stanowi poważne zagrożenie dla środowiska naturalnego oraz może być 
sprzeczna z prawem Unii Europejskiej.

Komisja Petycji, która w imieniu Parlamentu Europejskiego rozpatruje petycje obywateli Unii 
związane z działalnością Wspólnoty, wykazując swój szacunek względem tak wielu 
obywateli oraz zważając na wagę problemu, postanowiła jednomyślnie podjąć się 
przygotowania sprawozdania w sprawie wpływu planowanej budowy tzw. gazociągu 
bałtyckiego na środowisko naturalne Morza Bałtyckiego.

Z uwagi na wieloaspektowy charakter zagadnienia, wykraczający poza kwestie ochrony 
środowiska, a dotykający również problematyki bezpieczeństwa energetycznego Unii 
Europejskiej oraz spraw międzynarodowych, dwie kompetentne komisje parlamentu 
Europejskiego tj. Komisja Spraw Zagranicznych oraz Przemysłu, Badań i Energii
przygotowały swe opinie. 

Bezprecedensowa skala inwestycji oraz jej potencjalny przemożny wpływ na fundamentalne 
obszary działalności Unii Europejskiej, w szczególności takie jak zdrowie jej mieszkańców, 
ochrona środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwo energetyczne, a także wzrost cen gazu, 
który w ostateczności pokryją konsumenci, były motywacją do bardzo dokładnego 
zaznajomienia się z problematyką przedsięwzięcia. W tym celu w Parlamencie Europejskim 
odbyło się Public Hearing, podczas którego wszystkie strony oraz grupy interesu były 
reprezentowane oraz przedstawiły swój punkt widzenia. 

Po przeanalizowaniu szeregu opinii i ekspertyz oraz po wysłuchaniu uczestników Public 
Hearing sprawozdawca nabrał przekonania, iż Unia Europejska powinna z największą 
ostrożnością i niepokojem odnieść sie do planowanej inwestycji, ponieważ stwarza ona 
bezpośrednie zagrożenie dla środowiska całego basenu Morza Bałtyckiego. Problem ten ma 
prawdziwie europejski wymiar, gdyż dotyczy poważnych zagrożeń dla 8 krajów Unii 
Europejskiej – Niemiec, Szwecji, Finlandii, Łotwy, Listwy, Estonii, Danii i Polski. 
Sprawozdawca wzywa więc Radę i Komisję do wykorzystania wszelkich przysługujących im 
środków prawnych, w celu uniemożliwienia budowy gazociągu północnego na skalę 
zaproponowaną przez inwestora. Sprawozdawca wyraża przekonanie, iż poprowadzenie 
gazociągu północnego drogą lądową przez terytorium UE pozwoliłoby na spełnienie przezeń 
celów strategicznych i ekonomicznych przedstawionych w decyzji 1364/2006/WE przy 
jednoczesnym uniknięciu poważnych zagrożeń dla środowiska naturalnego oraz pozwoliłoby 
uniknąć wzrostu cen, który musieli by pokryć konsumenci.

Sprawozdawca z powagą przyjmuję fakt, iż w ciągu ostatnich miesięcy niemal we wszystkich 
krajach bałtyckich zarówno instytucje eksperckie, instytucje rządowe odpowiedzialne za 
środowisko oraz przedstawiciele organizacji ekologicznych po dokładnym przeanalizowaniu 
założeń projektu, dostrzegli poważne zagrożenia dla środowiska, z których największe to: 

1. Naruszenia stref Natura 2000
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2. Zagrożenia naruszeń składowisk niemieckiej broni chemicznej z czasów II Wojny 
Światowej, min, niewybuchów oraz zatopionych statków znajdujących się, w 
szczególności na terenie Zatoki Fińskiej oraz rozmieszczonych wzdłuż planowanej trasy 
rurociągu

3. Bezprecedensowa wielkość obszaru robót 2400 km2 (porównywalnego do całej 
powierzchni Państwa Luksemburg) na stosunkowo małym i zamkniętym Morzu 
Bałtyckim

4. Zagrożenie skażeniem na wielką skalę, w wyniku wypuszczenia do wód Bałtyku, 
tysięcy? ton środków chemicznych (aldechydu), potrzebnych do wyczyszczenia 
rurociągu, przed jego uruchomieniem

Zagrożenia dla środowiska, o których szeroko informowali eksperci podczas Public Hearing 
znajdują również potwierdzenie w stanowiskach i opiniach innych organizacji, które dotarły 
do posłów Parlamentu Europejskiego, m.in. Nordycki Greenpeace w przesłanym 
oświadczeniu wyraża swój niepokój i sprzeciw wobec planowanej trasy Nord Stream i 
opowiada sie za trasą lądową.

Zdaniem Sprawozdawcy nie do zaakceptowania jest pogląd, iż sprawa inwestycji na dnie 
Bałtyku jest bilateralną sprawą Niemiec i Rosji. Ochrona środowiska Morza Bałtyckiego jest 
jednym z najważniejszych zadań należących do tzw. wymiaru północnego UE, którego 
dotyczy szereg wspólnotowych aktów prawnych i rezolucji odnoszących się do tego 
problemu. 

W związku z powyższym to właśnie przede wszystkim na Unii ciąży obowiązek szczególnej 
opieki nad środowiskiem naturalnym Bałtyku, nie zapominając także o solidarności i 
bezpieczeństwie energetycznym oraz o ochronie konsumentów. Znamy przypadki, kiedy 
instytucje europejskie zdecydowanie reagowały na szereg inwestycji wewnątrzpaństwowych  
- a więc dotyczących tylko jednego państwa - wątpliwych z punktu widzenia ochrony 
środowiska. Trudno wyobrazić sobie, aby instytucje UE lekceważyły sprawę, która dotyka de 
facto niemal jednej trzeciej państw UE oraz jedynego zamkniętego morza Wspólnoty.

W szczególności należy podkreślić, iż inwestor nie wziął pod uwagę faktu, iż w pierwszej 
kolejności winny być analizowane trasy alternatywne instalacji gazociągu, nie naruszające 
środowiska morskiego, zwracając uwagę, że istnieje możliwość poprowadzenia takich tras od 
granicy rosyjskiej drogą lądową wyłącznie przez kraje Unii Europejskiej. W związku z tym 
sprawozdawca wzywa Komisję do przeprowadzenia takiej analizy, w dialogu 
z zainteresowanymi Państwami, inwestorem, Komisją Helsińską oraz z udziałem 
zainteresowanych organizacji pozarządowych. 

Sprawozdawca popiera decyzję rządu Królestwa Szwecji z dnia 12 lutego 2008 w sprawie 
odmowy rozpatrzenia wniosku o udzielenie zezwolenia spółce Nord Stream AG na budowę 
gazociągu ze względu na istotne braki formalne i merytoryczne, w szczególności brak 
przedstawienia analizy trasy alternatywnej oraz opcji zaniechania budowy gazociągu.

Sprawozdawca popiera również stanowisko Sejmu Republiki Litwy z dnia 27 marca 2007, w 
którym wskazuje się na konieczność wstrzymania realizacji wielkoskalowych projektów 
infrastrukturalnych na Morzu Bałtyckim do czasu dogłębnego przeanalizowania rozwiązań 
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alternatywnych oraz przeprowadzenia niezależnych i kompleksowych ocen oddziaływania na 
środowisko. 

Sprawozdawca odnotowuje też decyzje Rządu Estońskiego z dnia 21 września 2007 
w sprawie odmowy spółce Nord Stream zgody na przeprowadzenie podwodnych badań 
w Wyłącznej Strefie Ekonomicznej Estonii.

Sprawozdawca zwraca również uwagę na problem pokrycia szkód powstałych podczas 
konstrukcji oraz użytkowania gazociągu, a także kosztu jego likwidacji po zakończeniu 
okresu eksploatacji.

Oprócz kwestii środowiskowych warte odnotowania są również opinie poważnych ekspertów 
i europejskich mediów. Mówią one o wzroście kosztów inwestycji z kilku do kilkunastu 
miliardów Euro. Przewidują również znaczne wydłużenie czasu budowy wynikające 
z konieczności przeprowadzenia długotrwałych badań i konsultacji na poziomie politycznym 
i społecznym. Ich zdaniem jeśli nawet przyjąć, iż po zastosowaniu wyjątkowych środków 
bezpieczeństwa i wypłacie rekompensat za naruszenia stref chronionych Natura 2000 
inwestycja po kilku latach doszłaby do skutku, jej gigantyczny koszt będzie musiał być 
wpisany do rachunków za gaz europejskich, głównie niemieckich konsumentów oraz spółek 
budujących ten rurociąg. Zdaniem ekspertów będzie to koszt wielokrotnie większy niż 
wszystkie koszty alternatywnego lądowego rurociągu. 
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