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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a tervezett balti-tengeri, Oroszországot és Németországot összekötő gázvezeték 
környezeti hatásáról (0614/2007. és 0952/2007. számú jelentés)
(2007/2118(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a 0614/2007. számú, Radvile Morkunaite által benyújtott, több mint 20 000 
aláírást tartalmazó petícióra, a 952/2006. számú, Krzysztof Mączkowski által benyújtott 
petícióra, valamint a jelen állásfoglalásban szereplő témával kapcsolatban benyújtott 
egyéb petíciókra,

– tekintettel a valamennyi tagállam által 2007. december 13-án aláírt Lisszaboni 
Szerződésre,

– tekintettel a Tanácshoz és az Európai Parlamenthez intézett, „Tematikus stratégia a 
tengeri környezet védelme és megőrzése érdekében” c. bizottsági közleményre 
(COM(2005)0504),

– tekintettel az Európai Közösség hatodik környezetvédelmi cselekvési programjára,

– tekintettel az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak 
vizsgálatáról szóló 85/337/EGK irányelv módosításáról szóló 97/11/EK tanácsi 
irányelvre és a NATURA 2000 jogszabálycsomagot alkotó 92/43/EGK1 és 79/409/EGK2

irányelvre,

– tekintettel a tengeri környezet védelméről és megőrzéséről szóló tematikus stratégiáról 
szóló, 2006. november 14-i állásfoglalására3,

– tekintettel az északi dimenzió keretébe foglalt balti-tengeri regionális stratégiáról szóló, 
2006. november 16-i állásfoglalására,

– tekintettel a Balti-tenger térsége tengeri környezetének védelméről szóló egyezményre 
(Helsinki Egyezmény),

– tekintettel a Helsinki Bizottság (Helsinki Commission – HELCOM) javaslataira, és 
különösen az elvégzendő környezeti hatásvizsgálat, valamint a javasolt projekt káros 
hatásait esetlegesen elszenvedő államokkal folytatandó konzultáció követelményeit 
ismertető 1996. március 12-i 17/3-as javaslatra,

– tekintettel az országhatáron átterjedő környezeti hatások vizsgálatáról szóló, 1991. 
február 25-i egyezményre (Espoo Egyezmény),

– tekintettel a környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak 
a döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog 

                                               
1 HL L 206., 1992.7.22., 7. o.
2 HL L 103., 1979.4.25., 1. o.
3 HL C 314., 2006.12.21., 131. o.
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biztosításáról szóló, 1998. június 25-i egyezményre (Aarhusi Egyezmény),

– tekintettel az Egyesült Nemzetek Szervezetének Tengerjogi Egyezményére (UNCLOS),

– tekintettel az elővigyázatosság elvére, amelyet az Európai Bíróság ítélkezési gyakorlata a 
közösségi vívmányok általános elvei közé sorol, és ami az európai és nemzetközi jog 
alapján a fenntartható fejlődés egyik aspektusát alkotja,

– tekintettel a felelősségteljes kormányzás elvére, amely az európai jog általános elveinek 
egyike,

– tekintettel az Európai Parlament balti közös munkacsoportjának tevékenységeire,

– tekintettel a 2008. január 29-i nyilvános meghallgatás javaslataira,

– tekintettel a transzeurópai energiahálózatokra1 vonatkozó iránymutatások 
megállapításáról szóló 2006. szeptember 6-i 1364/2006/EK európai parlamenti és tanácsi 
határozatra,

– tekintettel a balti államok környezetvédelmi minisztereinek 2007. november 15-i krakkói 
találkozóján elfogadott balti-tengeri cselekvési tervre,

– tekintettel az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 10. cikkére, amely a Közösséghez 
való lojalitás kötelezettségét rója a tagállamokra,

– tekintettel az eljárási szabályzat 192. cikkének (1) bekezdésére,

– tekintettel a Petíciós Bizottság jelentésére és a Külügyi Bizottság és az Ipari, Kutatási és 
Energiaügyi Bizottság véleményére (A6-0225/2008),

A. mivel a Balti-tenger medencéje nyolc európai uniós tagállammal határos, partjának pedig 
80%-a az Európai Unió területéhez tartozik, mivel az OAO Gazprom az Északi Áramlat 
többségi tulajdonosa,

B. mivel a balti-tengeri környezettel való törődés az Unió északi dimenziója alapvető 
célkitűzéseinek egyike, amint azt a bizottsági közlemények és a parlamenti 
állásfoglalások ismétlődően megerősítették,

C. mivel a Balti-tenger legnagyobb szennyezői a vele határos tagállamok, valamint 
Oroszország mezőgazdasági és ipari ágazatai, és ezek okozzák a legnagyobb problémákat 
ökológiai egyensúlyára nézve,

D. mivel az Unió különösen elkötelezett a környezetvédelem iránt, ideértve a tengeri 
környezet védelmét is,

E. mivel az Európai Bíróság eljárásai során a Bizottság ismételten megerősítette, hogy a 
környezetvédelem a Bizottság kulcsfontosságú célkitűzéseinek egyike, a Bíróság pedig 
elismerte a Közösség hatáskörét a tengeri környezet védelmének és megőrzésének 
területén,

                                               
1 HL L 262., 2006.9.22., 1. o.
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F. mivel jelenleg a Balti-tengeren számos infrastrukturális projekt megépítésére léteznek 
tervek (Északi Áramlat, szélfarmok, Scanled balti vezeték, gázvezeték Finnország és 
Észtország között, elektromos vezetékek Svédország és Litvánia között, cseppfolyós 
földgázterminálok Świnoujścje-ban, stb.),

G. mivel Európában a földgáz energiamérleghez való növekvő hozzájárulása – különösen 
1990 óta – a széndioxid-kibocsátás (CO2) csökkentésének egyetlen fő forrásává vált,

H. mivel az EK-Szerződés 174. cikkének (2) bekezdésében foglalt elővigyázatosság elve 
előírja, hogy valamennyi érdekelt fél tegye meg a szükséges erőfeszítéseket az új 
döntések, vagy a munkálatok megkezdésének esetleges környezeti hatásai felmérése 
céljából, és hozzon megfelelő megelőző intézkedést olyan esetekben, amikor a környezeti 
veszélyek ésszerűen valószínűsíthetőek,

I. mivel azzal az alapelvvel összhangban, amely szerint a környezetvédelmi 
követelményeket be kell vonni az ágazatspecifikus politikákba, megfelelő mértékben 
figyelembe kell venni ezen követelményeket valamennyi közösségi tevékenység végzése, 
valamint valamennyi közösségi cél elérésére való törekvés során, 

J. mivel az Európai Unió működéséről szóló jövőbeli szerződés Lisszaboni Szerződés által 
beillesztett 194. cikke, egyértelműen kijelenti, hogy az EU energiapolitikáját a 
tagállamok közötti szolidaritás szellemében, valamint a környezet megóvásának és 
javításának szükségességére való tekintettel kell folytatni,

K. mivel a Balti-tenger környezeti veszélyek iránti különös fogékonyságát a Nemzetközi 
Tengerészeti Szervezet is megerősítette, amikor azt „rendkívül érzékeny területnek” 
ismerte el,

L. mivel a Balti-tenger ma a világ legszennyezettebb tengeri területeinek egyike, és 
különösen mivel a vizeiben és élő szervezeteiben a veszélyes anyagok koncentrációja 
továbbra is természetellenesen magas,

M. mivel a Balti-tenger jellemzően beltenger, továbbá sekély vizű tengeri terület és – a 
Fekete-tengerrel együtt – a globális óceánnal folytatott vízcseréjének ciklusa a világon a 
leghosszabb, körülbelül 30 év,

N. mivel a földgázszállító csővezeték becsült élettartama 50 év, és a vezetékrendszer 
leszerelésével járó munka nagysága hasonló lesz a tervezett üzembe helyezéséhez; mivel 
a projekt környezeti és gazdasági hatásainak mérlegelésekor ezt a szempontot össze kell 
vetni a növény- és állatvilág eredeti állapotának teljes visszaállításához szükséges idővel,

O. mivel a nehézfémeknek, szennyezőanyagoknak és egyéb káros anyagoknak való kitettség 
kivizsgálandó egészségügyi kockázatokat és a táplálékláncot érintő kérdéseket von maga 
után,

P. mivel számos tényező – köztük a hosszú vízmegtartási idő, a rétegződött vízoszlop, a 
kiterjedt, iparosított vízgyűjtő terület valamint a mezőgazdaság rendkívüli megerősödése 
a Balti-tenger térségében – környezetileg különösen sérülékennyé teszi a Balti-tengert,

Q. mivel a Balti-tengerre jellemző sajátságos körülmények között végzett munkálatok 
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végrehajtása az alga populáció hirtelen növekedését fogja eredményezni, amely különös 
veszélyt jelent Finnország, Svédország és Németország számára, 

R. mivel további jelentős környezeti kockázati tényezőt jelent az a körülbelül 80 000 tonna, 
olyan mérgező anyagokat tartalmazó lőszer, mint a mustárgáz, kénmustár, 
mustárnitrogén, Lewisit, Clark I, Clark II és Adamsit, amit a II. világháborút követően 
süllyesztettek le a Balti-tenger fenekére, és ami veszélyt jelent mind a balti-tengeri 
környezetre, mind pedig az emberi életre és egészségre nézve,

S. mivel számos állam 1945-től a hatvanas évek végéig folytatta a lőszerkonténerek 
lerakását,

T. mivel – ráadásul – a lőszerkonténerek kritikus állapotban vannak, a becslések szerint 
korróziójuk 80%-os,  és mivel pontos helyük pedig nem minden esetben meghatározható,

U. mivel ugyanakkor a 2007. november 15-én Krakkóban elfogadott balti-tengeri cselekvési 
terv előírja a Balti-tengeri határral rendelkező országoknak, hogy biztosítsák a vegyi 
anyagok és a veszélyes anyagokat tartalmazó berendezések régi készleteinek biztonságos 
tárolását,

V. figyelembe véve a gázvezeték balti-tengeri környezetre és a Balti-tengeren határral 
rendelkező országokra gyakorolt esetleges hatására,

W. tekintettel a tengerjáró hajóknak és tartályhajóknak betudható megnövekedett balti-
tengeri forgalomra, az esetleges tűzveszélyre és a hajók úszóképességének a gázvezeték 
építése, üzembe helyezése és működése folyamán történő meghibásodásából eredő 
elvesztésének és a hajók elsüllyedésének kockázatára, valamint annak emberiségre, 
gazdaságra és környezetre gyakorolt hatásaira,

X. mivel az észak-európai gázvezeték építése egy 1200 km hosszú és körülbelül 2 km-es 
szélességű, 2 400 km² kiterjedésű tenger alatti sávban technogén eredetű hatást 
eredményez, ami ilyen módon a világ legnagyobb tenger alatti építési területévé válik,

Y. mivel a halászatot, a turizmust és a hajózást kedvezőtlenül fogják érinteni a projekt építési, 
üzembe helyezési és üzemeltetési munkálatai, amely jelentős fenyegetést jelent a 
partmenti régiók gazdaságai számára,

Z. mivel az Egyesült Nemzetek Szervezete Tengerjogi Egyezményének – amely a közösségi 
vívmányok elválaszthatatlan részét képezi – 123. cikke előírja a félig zárt tengerekkel 
szomszédos országoknak, hogy működjenek együtt egymással jogaik gyakorlásában és 
kötelességeik ellátásában, továbbá hogy jogaik és kötelezettségeik végrehajtását a tengeri 
környezet védelmének és megőrzésének figyelembevételével hangolják össze,

AA.mivel az Espoo Egyezmény 1. cikkének (2) bekezdése előírja a feleknek, hogy – akár 
önmagukban, akár pedig közösen – tegyenek meg minden megfelelő és hatékony 
intézkedést a tervezett tevékenységekből eredő, országhatárokon átnyúló ártalmas 
környezeti hatások megelőzése, csökkentése és ellenőrzése érdekében,

AB. mivel az Espoo Egyezmény 5a. cikke értelmében az országhatárokon átnyúló projektek 
káros hatásainak kitett felekkel történő konzultáció magában rejtheti a javasolt projekt 
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lehetséges alternatíváit, beleértve annak abbahagyását is,

AC. mivel a Helsinki Egyezmény 12. cikke előírja a szerződő feleknek, hogy tegyenek meg 
minden intézkedést annak érdekében, hogy megakadályozzák a Balti-tenger térsége 
tengeri környezetének a tengerfenék kutatása és kitermelése, vagy a kapcsolódó 
tevékenységek eredményeként kialakuló környezetszennyezését,

AD.mivel az észak-európai gázvezeték tervezett nyomvonala áthalad olyan területeken, 
amelyek szerepelnek a NATURA 2000 programban, és amelyeket a 92/43/EGK tanácsi 
irányelv különleges természetmegőrzési területnek minősít,

AE. mivel a 92/43/EGK irányelv 6. cikkének (2) bekezdése előírja a tagállamoknak, hogy 
tegyék meg a szükséges intézkedéseket a különleges természetmegőrzési területeken 
található természetes élőhelytípusok és fajok élőhelyei károsodásának 
megakadályozására,

AF. mivel a 92/43/EGK irányelv 6. cikkének (3) bekezdése előírja a tagállamoknak, hogy –
figyelembe véve az adott természeti terület védelmével kapcsolatos célkitűzéseket –
folytassanak megfelelő vizsgálatot minden olyan terv vagy program hatásait illetően, 
amely nem kapcsolódik közvetlenül, illetve nem nélkülözhetetlen a természetvédelmi 
terület kezeléséhez, de valószínűleg jelentős hatással lesz arra;

AG.mivel a 92/43/EGK irányelv 6. cikkének (3) bekezdése alapján a korábban említett 
vizsgálatok eredményét figyelembe véve az illetékes nemzeti hatóságok csak azután 
hagyják jóvá az érintett tervet vagy programot, ha megbizonyosodtak arról, hogy az nem 
fogja hátrányosan befolyásolni az érintett természeti terület épségét, és miután – adott 
esetben – kikérték a lakosság véleményét is,

AH.mivel a tervezett gázvezeték a világ leghosszabb, valamint legkisebb mélységben 
elhelyezkedő tenger alatti gázvezetéke lenne, ami azt különösen sérülékennyé tenné az 
esetleges sérülésekkel szemben,

AI. mivel az 1364/2006/EK határozat az észak-európai gázvezetéket az európai érdekű, 
prioritást élvező projektek közé sorolja,

AJ. mivel a kapcsolódó kockázatok miatt a tenger vizében emelt minden nagy léptékű 
építményt különösen alapos és átfogó vizsgálat és környezeti hatásvizsgálat alá kell vetni, 
amelynek – hogy megbízható eredményeket nyújtson – legalább egy teljes növekedési 
időszakon keresztül kell tartania, ami bizonyos fajok esetében akár két év is lehet, ami 
sokkal hosszabb, mint a befektető által javasolt hat hónapos vizsgálati időszak,

AK.mivel az Espoo Egyezmény alapján minden ilyen jellegű projektet meg kell előznie a 
projekt alternatívái elemzésének – különösen a végrehajtási költségekre és a környezet 
biztonságára vonatkozóan – ebben az esetben pedig a gázvezeték szárazföldi nyomvonala 
elemzésének,

AL. mivel az Aarhusi Egyezmény 1. cikke mindegyik fél számára előírja, hogy garantálnia 
kell a nyilvánosság számára a jogot az információkhoz való hozzáféréshez, a 
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döntéshozatalban való részvételhez és az igazságszolgáltatás igénybevételéhez a 
környezetvédelmi ügyekben,

AM. mivel tudomásul kell venni a pontos környezeti hatásvizsgálat készítéséhez 
kapcsolódó jogi követelményeket, és figyelembe kell venni valamennyi korábban említett 
veszélyt,

AN.mivel a továbbiakban meg kell vizsgálni a terrorfenyegetés és a hatékony válaszlépésre 
való képesség lehetőségét,

1. véleménye szerint az Északi Áramlat az EU és Oroszország számára egyaránt széleskörű 
politikai és stratégiai dimenzióval bíró infrastrukturális projekt; megérti a vezeték 
megépítésével és üzemeltetésével kapcsolatban az EU tagállamai által kifejezésre juttatott 
aggályokat; hangsúlyozza, hogy a part menti kis országok azon képességét, hogy 
biztonsági szolgáltatóként lépjenek fel a balti-tengeri régióban nem lehet függetleníteni 
az EU azon képességétől, hogy egységesen és egyhangúlag lépjen fel az energiával 
összefüggő kérdésekben, és emlékeztet a közös európai energiaügyi külpolitikáról szóló, 
2007. szeptember 26-i állásfoglalására1; hangsúlyozza, hogy a 12364/2006/EK irányelv 
(amely magába foglalja a TEN-E iránymutatásokat is) elismeri, hogy az Északi Áramlat 
európai érdekű projekt, amely hozzájárulna a későbbiekben az EU jövőbeli 
energiaszükségletének kielégítéséhez, hangsúlyozza, hogy ezt a  projektet a más 
kiegészítő vezetékrendszerekkel együtt, mint a Yamal II és az Amber, a közös európai 
energiaügyi külpolitika szellemében kell tervezni, és teljes mértékben figyelembe kell 
venni a környezetre és az európai uniós tagállamok biztonságára gyakorolt hatásukat;

2. ismételten hangsúlyozza azon véleményét, hogy figyelembe véve Európa korlátozott 
számú energiaforrástól, szállítótól és szállítási útvonaltól való egyre nagyobb függőségét, 
elengedhetetlen azon kezdeményezések támogatása, amelyek ezek diverzifikálását 
célozzák, mind földrajzi értelemben, mind pedig fenntartható alternatívák 
kifejlesztésével; különösen felhívja a figyelmet az üzemanyag-kezelésre használt kikötői 
infrastruktúra fejlesztése támogatásának szükségességére emlékeztet, hogy az Északi 
Áramlat csak egyike a nagyszámú gáz infrastrukturális projekteknek, csővezetékeknek és 
LNG-létesítményeknek, amelyek alapvetően szükségesek a Közösség földgázfogyasztás-
szükségletének kielégítéséhez, ami számos tanulmány szerint az elkövetkezendő években 
növekedni fog, és ugyanakkor lehetővé teszi, hogy helyettesítsék a kevésbé 
környezetbarát fosszilis üzemanyagokat; úgy véli, hogy szükség van az új 
gázinfrastruktúrák hosszú távú környezeti hatásainak értékelésére, tekintettel a stabil 
gázellátás biztosításának jelentőségére;

3. támogatja az Európai Parlament 2006. november 14-i állásfoglalásában szereplő, fent 
említett javaslatot, amely szerint az EU jövőbeni tengeri stratégiájának kötelező érvényű, 
nemzetek feletti kötelezettségeket kell eredményeznie, amelyek harmadik országbeli 
közös kötelezettségvállalásokat is magukban foglalhatnak;

4. hangsúlyozza, hogy az energiabiztonságot az Európai Unió általános biztonsága alapvető 
elemének kell tekinteni, ezáltal az energiabiztonság meghatározása nem korlátozódhat 

                                               
1 Elfogadott szövegek, P6_TA(2007)0413.
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csupán az uniós termelés hiányára, hanem annak figyelembe kell vennie az importtól való 
függés geopolitikai szempontjait is, és az abban rejlő politikai indíttatású zavarok 
lehetőségét; úgy véli, hogy a harmadik energiacsomag csökkenteni fogja valamennyi 
tagállam energiafüggőségét, mivel egy teljesen liberalizált és integrált energiapiacon egy 
állam sem választható el egy harmadik országból származó ellátótól;

5. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az EU, és különösképp a Bizottság, elhanyagolható 
szerepet játszik ebben a projektben; rámutat arra, hogy az EU fokozottabb részvételével 
csökkenne az a bizonytalanság, amelyet számos tagállam érez az Északi Áramlat 
projekttel kapcsolatban;

6. tudomásul veszi a bizonyos tagállamok által kifejezett ellenkezést – a vele szomszédos 
államok közös erőforrását képező – Balti-tenger térségébe tervezett nagy léptékű, 
országhatárokon átnyúló, nem az országok közötti kétoldalú kapcsolatok tárgyát képező 
projekttel kapcsolatban; ezért úgy véli, hogy a projektet a Balti-tenger körüli valamennyi 
állam közreműködésével kell megvalósítani az Espoo Egyezménynek, a Helsinki 
Egyezménynek valamint egyéb vonatkozó jogi eszközöknek megfelelően;

7. ellenkezését fejezi ki ezzel kapcsolatban, a projekt javasolt mértékű, valamennyi
partmenti állam előzetes hozzájárulása nélkül történő megvalósítását illetően;

8. meggyőződését fejezi ki azzal kapcsolatban, hogy az EU tagállamait és harmadik 
országokat érintő energiaprojekteknek az Európai Unió egészére és annak polgáraira 
nézve közérdekűnek és közös érdekűnek kell lenniük;

9. tudomásul veszi, hogy az ESPOO Egyezményben meghatározottak szerint a „kibocsátó 
felek” (Oroszország, Finnország, Svédország, Dánia és Némeország)számára azok 
jóváhagyására benyújtandó folyamatban lévő környezetvédelmi hatástanulmányt a Nord 
Stream vállalat végzi; ezért szorgalmazza, hogy a vállalat a tanulmányok eredményeit és 
a környezeti vizsgálatok során gyűjtött, a projekt helyszínének ökológiai helyzetére 
vonatkozó kutatási adatok teljes készletét ne csak azon államok , hanem a HELCOM 
számára is tegye hozzáférhetővé;

10. hangsúlyozza, hogy a hosszú távú fenntartható megoldás teljes átláthatóságot igényel 
valamennyi fél számára mind az építési, mind pedig a működtetési időszak során; és 
amennyiben a Balti-tengert határoló országok ellenőrizni tudják a munkálatokat, nőni fog 
a bizalom e nagyszabású projekt iránt;

11. úgy véli, hogy az EU környezetvédelem és fenntartható fejlődés iránti 
elkötelezettségének tiszteletben tartása mellett az energiaellátás biztosításának kihívása 
szükségessé teszi egy, a földgázellátásról szóló következetes és összehangolt európai 
politika megvalósítását, amely az alternatív megoldások környezeti szempontjainak 
európai szintű gondos kiértékelésén és a tagállamok kölcsönös szolidaritásán alapul;

12. felhívja ezért a Bizottságot és a Tanácsot, hogy teljes mértékben kötelezzék el magukat 
az észak-európai gázvezeték építése környezeti hatásának vizsgálata iránt, különösen a 
Bizottság véleményét igénylő megfontolásokkal járó helyzetekben, amint az a 
92/43/EGK tanácsi irányelv 6. cikkének (4) bekezdésében szerepel;

13. hangsúlyozza, hogy a befektetéseket illetően teljes mértékben tiszteletben kell tartani a 
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viszonosság elvét, amennyiben az a cél, hogy az EU és Oroszország közötti kölcsönös 
függőség helyébe partneri viszony lépjen; megállapítja, hogy a harmadik országoknak 
nagymértékben hasznára válik az európai szabadpiac, de azt is, hogy az európai 
befektetők Oroszországban nem részesülnek hasonló előnyökben;

14. sajnálkozik amiatt, hogy a Bizottság nem fogadta el a Bizottság által javasolt projektek 
objektív környezeti hatásvizsgálatának készítéséről szóló, 2006. november 16-i 
parlamenti állásfoglalásban szereplő javaslatot, ugyanakkor ismételten megerősítette az 
ilyen vizsgálatok egy olyan független szerv általi elkészítésére vonatkozó felhívását, 
amely kijelöléséhez valamennyi partmenti állam hozzájárulását adja;

15. felhívja a Tanácsot és a Bizottságot, hogy végezzenek egy alapos vizsgálatot arra 
vonatkozóan, hogy a projekt megvalósítása összhangban van-e a közösségi és nemzetközi 
joggal; 

16. aggodalmának ad hangot a projektnek a Nord Stream vállalat által elfogadott 
ütemezésével kapcsolatban, amelynek végrehajtása megakadályozza a környezeti 
hatásvizsgálat eredményeinek az érintett államok, a nem kormányzati szervek és a 
HELCOM szakértői által végzett alapos elemzését;

17. rámutat arra, hogy az akár 2 400 km² nagyságú területen sok-sok hónapon keresztül 
folytatott, nagyszámú hajó és egyéb felszerelés használatát igénylő munka komoly 
fenyegetést jelent a régió biodiverzitására, számos élőhelyére valamint a hajózás 
biztonságára és zavartalan működésére nézve;

18. sajnálatát fejezi ki a tengerfenékre a csővezeték betemetéséhez szükséges zavaró hatás 
mértékére vonatkozó pontos becslés hiánya miatt, ami kritikus hatást gyakorolhat a 
tengerfenéki környezetre;

19. súlyos aggodalmának ad hangot az olyan értesülések miatt, amelyek szerint a beruházó a 
gázvezeték üzembe helyezését megelőzően egy rendkívül mérgező vegyület, az 
úgynevezett glutáraldehid alkalmazására készül; hangsúlyozza, hogy el kell kerülni 
valamennyi olyan műveletet, amely visszafordíthatatlan következményekkel járó, jelentős 
mértékű környezeti katasztrófát eredményezne;

20. felhívja a Bizottságot, hogy végezzen a Balti-tengert szennyező mezőgazdasági és ipari 
kibocsátásokról megbízható és független környezeti tanulmányt, valamint, hogy értékelje 
a helyzetet a Balti-tengert jelenleg átszelő csővezetékek által okozott esetleges környezeti 
fenyegetésekkel való összehasonlítás alapján; továbbá felhívja a Bizottságot az Északi 
Áramlat projekt Balti-tengerre gyakorolt további hatásainak értékelésére;

21. felszólítja a fejlesztőt annak biztosítására, hogy a gázvezeték megépítése és üzemeltetése 
nem veszélyeztet sok hal- és madárfajt, valamint a kizárólag az ebben a földrajzi régióban 
előforduló, csupán 600 egyedből álló barnadelfin-populáció fennmaradását;

22. úgy gondolja, hogy a Balti-tenger tengeri környezetének védelme az EU északi 
dimenziójának egyik eleme,

23. megállapítja, hogy a partmenti régiók boldogulása, és gazdaságaik versenyképessége 
nagymértékben ki van szolgáltatva a szennyezett partmenti területeknek és a tengeri 
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környezet romlásának, valamint nagymértékben veszélyeztetett általuk; rámutat arra, 
hogy a tengeri tevékenységek és politikák partmenti régiókra gyakorolt hatásának 
mértéke miatt gazdasági, társadalmi, és környezeti fejlődésük védelmének előfeltétele a 
hosszú távú környezeti fenntarthatóság;

24. rámutat a strukturális kudarccal és a csővezeték biztonságát érő külső fenyegetésekkel 
kapcsolatos stratégia hiányára; hangsúlyozza a biztonsággal és a szükséghelyzeti 
intézkedésekkel összefüggő valamennyi szempont egyértelmű meghatározásának 
szükségességét, beleértve a pénzügyi forrásokat, szereplőket, szerepeket és folyamatokat;

25. hangsúlyozza, hogy tekintve a javasolt projekt súlyos környezeti kockázatait és magas 
költségeit, először a gázvezeték alternatív nyomvonalait kell megvizsgálni, figyelembe 
véve mind a környezeti, mind a gazdasági szempontokat, beleértve ezen nyomvonalak 
ütemezését is; megjegyzi, hogy lehetséges a nyomvonalat kizárólag az Európai Unió 
tagállamain keresztül haladva, a szárazföldi orosz határ felé vezetni;

26. hangsúlyozza, hogy a mulasztásokért vagy károkért járó gazdasági kompenzáció kérdését 
teljes mértékben tisztázni kell a munkálatok megkezdése előtt; rámutat, hogy a 
csővezetékkel kapcsolatos jelentős mulasztás bonyodalmat eredményezhet a Balti-tengert 
határoló államok számára, és megsemmisítő lenne a tengeri környezet számára; úgy véli, 
hogy a kompenzécióért a Nord Stream vállalatnak kell teljes felelősséget vállalnia;

27. felhívja a Bizottságot arra, hogy az ilyen elemzést az érintett államokkal, a beruházóval, a 
Helsinki Bizottsággal párbeszédben, valamint az érintett nem kormányzati szervezetek 
részvételével végezze el;

28. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy végezzenek egy, az Északi Áramlat projekt, 
valamint az érintett cégek gazdasági, költségvetési és átláthatósági kérdéseit érintő alapos 
felmérést;

29. üdvözli a tagállamok hatóságai által hozott következő döntéseket:

– a svéd kormány 2008. december 12-i határozata, amely a jelentős eljárási és anyagi 
hiányosságok, és különösen az alternatív nyomvonal elemzésének, valamint a 
csővezeték építése leállítása lehetőségének hiánya miatt nem ad engedélyt a Nord 
Stream vállalatnak a gázvezeték megépítésére;

– a litván parlament 2007. március 27-i álláspontja, amely annak szükségességére mutat 
rá, hogy fel kell függeszteni a nagy léptékű infrastrukturális projekteket a Balti-
tengerben mindaddig, amíg a független és átfogó környezeti hatásvizsgálattal együtt el 
nem végezték az alternatív megoldások tüzetes elemzését;

– az észt kormány 2007. szeptember 21-i határozata, amely nem engedélyezi Észtország 
kizárólagos gazdasági övezetében víz alatti tanulmányok folytatását, a tanulmányok 
körével és mértékével kapcsolatos kétségei miatt;

30. sajnálja, hogy „Az Európai Unió tengerpolitikája felé” című zöld könyv nem fordít 
figyelmet a nagy léptékű projektek, például a tenger alatti csővezetékek problémájára;

31. felhív egy, valamennyi partmenti állam jóváhagyásával készülő, valóban független 
környezeti hatásvizsgálat elrendelésére, ugyanakkor elismeri a Rambøll által végzett 
környezeti hatásvizsgálatot;
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32. sajnálja, hogy az általa kezdeményezett jogi eszközökben és a tengeri stratégiákra 
vonatkozó közleményeiben a Bizottság rendszerint átsiklik a tenger alatti csővezetékek 
problémája felett, ami pedig alapvető fontosságú mind a környezetvédelem, mind pedig 
az EU energiabiztonsága szempontjából;

33. rámutat a környezeti hatástanulmány eredményeivel kapcsolatos lépésekre vonatkozó 
átlátható kommunikációs stratégia folytatásának, valamint ezen eredmények valamennyi 
EU tagállam, kiváltképp a partmenti balti államok felé történő aktív kommunikációjának 
szükségességére;

34. megerősíti ezért a tagállamok közötti kötelező tárgyalási mechanizmusra vonatkozó 
javaslatról szóló, 2006. november 14-i állásfoglalásában szereplő felhívását és annak 
hangoztatását, hogy a Tanács nemzetközi szinten tegyen intézkedéseket annak érdekében, 
hogy kötelező környezeti hatásvizsgálatokat folytassanak az EU és a harmadik országok 
közötti kapcsolatok vonatkozásában;

35. megállapítja, hogy az észak-európai gázvezeték átvezetésének meg kell felelnie az 
1364/2006/EK irányelvben megállapított stratégiai és gazdasági célkitűzéseknek, 
ugyanakkor elkerülhetővé kell tennie a jelentős környezeti károkat;

36. felhívja a Tanácsot, a Bizottságot és a tagállamokat, hogy a rendelkezésére álló 
valamennyi jogi eszközt használjon fel annak megelőzése érdekében, hogy az észak-
európai gázvezeték a beruházó által javasolt léptékben valósuljon meg, amennyiben 
nyilvánvalóvá válik, hogy fennáll egy környezeti katasztrófa kockázata a Balti-tenger 
térségében;

37. felhívja különösen a Bizottságot, hogy biztosítsa a korábban említett dokumentumok, 
azaz a tengerjogi egyezmény, a Helsinki Egyezmény, az Espoo Egyezmény, az Aarhusi 
Egyezmény, a 85/337/EGK, a 97/11/EK, a 92/43/EGK és a 79/409/EGK irányelv, 
valamint az EK-Szerződés 10. cikke rendelkezéseinek, továbbá az elővigyázatosság 
elvének és a fenntartható fejlődés elvének való megfelelést, és hogy az említett 
kötelezettségek betartásának elmulasztása esetén indítson eljárást az EK-Szerződés 
226. cikkével összhangban;

38. felhívja különösen a bizottságot, hogy tegyen határozott intézkedéseket a helyes 
kormányzás elvével összhangban, amely elismeri, hogy a széles jogkörrel rendelkező 
döntéshozó testületeknek időben el kell végezniük az aktuális helyzet elemzését és –
szükség esetén – szakértői véleményt kell beszerezniük az önkényes döntéshozatal 
megelőzése érdekében;

39. elhívja a Bizottságot, hogy hatáskörén belül értékelje az Északi Áramlat csővezeték 
esetleges befejezése által okozandó piaci versenyhelyzetet, és amennyiben szükséges, 
hozzon intézkedéseket annak megelőzése érdekében, hogy a Gazprom domináns 
szerephez jusson az EU gázpiacán anélkül, hogy az uniós cégek számára kölcsönös 
jogokat biztosítana Oroszország energiapiacára történő belépéshez;

40. javasolja a csővezeték közös felügyeleti rendszerének kialakítását a Balti-tenger 
térségében elhelyezkedő valamennyi állam bevonásával; továbbá javasolja, hogy 
kizárólag a Nord-Stream vállalatot terhelje a környezeti károkozás miatti kártérítési 
kötelezettség;
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41. megállapítja az ezzel a projekttel kapcsolatos környezeti és geopolitikai biztonsági 
kérdések megfelelő megválaszolására képes intézményrendszerek hiányát; ezért 
javasolja, hogy a Bizottság hozzon létre egy megfelelő pozíciót a jelenlegi és a későbbi 
projektekre vonatkozóan, amely a kül- és biztonságpolitikai uniós főképviselő a Bizottság 
alelnökekének fennhatósága alatt működne;

42. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezen állásfoglalást a Bizottságnak, a Tanácsnak, 
valamint a tagállamok kormányainak.



PE390.769v03-00 14/26 RR\727194HU.doc

HU

INDOKOLÁS

Az elmúlt évben az Európai Parlament olyan petíciókat kapott, melyeket csaknem 30 000 
európai uniós, főként a balti államokban élő európai uniós polgár támogatott, és amelyek a 
Balti-tenger alatt Oroszországot Németországgal összekötő gázvezeték tervezett 
megépítésével kapcsolatos aggodalomnak adtak hangot. Úgy vélik, hogy a projekt fenyegetést 
jelent a természeti környezetre és ellentétes lehet az európai uniós jogszabályokkal.

A petíciók benyújtóinak nagy számára és a probléma léptékére tekintettel a Petíciós Bizottság 
– amely a polgárok Közösséghez kapcsolódó petícióit vizsgálja meg az Európai Parlament 
nevében – egyhangúlag döntött a tervezett vezeték Balti-tenger környezetére gyakorolt 
hatásáról szóló jelentés elkészítéséről.

A probléma sokoldalú jellegét figyelembe véve, amely – a természetvédelem kérdése mellett 
– az Unió energiabiztonságához és más nemzetközi kérdésekhez is kapcsolódik, két 
parlamenti bizottság (a Külügyi Bizottság és az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság) 
készítette el véleményét.

A projekt iránti példátlan érdeklődés, valamint a projekt EU alapvető tevékenységei –
különösen a közegészségügy, a környezetvédelem és az energiabiztonság– területére 
gyakorolt erőteljes hatása, valamint a gázáraknak a végső soron a fogyasztók által viselt 
növekedése, mind ösztönzőleg hatott a vállalkozáshoz kapcsolódó problémák mélyre ható 
elemzésére. Ezt figyelembe véve az Európai Parlament nyilvános meghallgatást tartott, 
amelyen valamennyi fél és érdekcsoport részt vett és kifejtette álláspontját.

A különféle vélemények és értékelések vizsgálatát és a résztvevők nyilvános meghallgatáson 
való meghallgatását követően az előadónak meggyőződése, hogy az Európai Uniónak a 
legnagyobb óvatossággal és gonddal kell kezelnie ezt a projektet, mivel közvetlen fenyegetést 
jelent a Balti-tenger egészének környezetére nézve. A probléma valódi európai dimenzióval 
bír, mivel nyolc európai uniós országot érint közvetlenül: Németországot, Svédországot, 
Finnországot, Lettországot, Litvániát, Észtországot, Dániát és Lengyelországot. Az előadó 
ezért felhívja a Tanácsot és a Bizottságot, hogy valamennyi rendelkezésre álló jogi eszközt 
vegyen igénybe az észak-európai gázvezetéknek a beruházók által javasolt léptékben való 
megépítésének megakadályozásához. Az előadónak szilárd meggyőződése, hogy az északi 
gázvezetéknek az EU szárazföldi területén való átvezetése lehetővé teszi az 1364/2006/EK 
határozatban megállapított stratégiai és gazdasági célkitűzések teljesítését, ugyanakkor 
elhárítja a környezetre leselkedő súlyos veszélyt és azt az árnövekedést, amelyet a 
fogyasztóknak kellene viselniük.

Az előadót komolyan foglalkoztatja az, hogy a szakértői csoportok, a környezetvédelemért 
felelős kormányhivatalok és a környezetvédelmi szervezetek képviselői az elmúlt hónapok 
során gyakorlatilag valamennyi balti országban megvizsgálták a projekt alapjait, és azt 
állapították meg, hogy súlyos veszélyt jelentene a környezetre, a következőket ideértve:

1. a Natura 2000 területek károsodása;
2. a II. világháborús, elsüllyesztett német vegyi fegyverek, aknák, fel nem robbant bombák 

és az elsüllyedt hajók megzavarásának veszélye, különösen a Finn-öbölben és a 
tervezett vezeték nyomvonala mentén;
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3. az építési terület példátlan kiterjedése (2400 km2 – ami a Luxemburgi Nagyhercegség 
területének nagyságával megegyező terület) egy olyan viszonylag kicsi és zárt 
tengerben, mint a Balti-tenger;

4. a vezeték használatba vételét megelőző tisztításához szükséges több ezer tonna vegyi 
anyagnak (aldehideknek) a Balti-tengerbe való eresztéséből eredő, hatalmas kiterjedésű 
szennyezés fenyegetése.

A nyilvános meghallgatáson a különböző szakértők által részletesen kifejtett környezeti 
kockázatokat a parlamenti képviselőket megkereső más szervezetek, köztük a Nordic 
Greenpeace – mely a tervezett Északi Áramlat vezetékkel kapcsolatos aggodalmát és 
ellenkezését tartalmazó, valamint a szárazföldi lehetőséget támogató nyilatkozatot nyújtott be 
– véleménye és álláspontja támasztotta alá.

Az előadó nem tudja elfogadni azt az álláspontot, miszerint a Balti-tenger fenekét érintő 
projekt Németország és Oroszország kétoldalú kapcsolatainak tárgyát képezi. A Balti-tenger 
környezetének védelme az EU úgynevezett északi dimenziójának egyik legfontosabb feladata, 
továbbá olyan feladat, amelyet a kérdéssel foglalkozó több közösségi állásfoglalás és jogi 
eszköz is tárgyal.

Ezzel összefüggésben az Európai Uniónak kötelessége, hogy különös figyelmet szenteljen a 
Balti-tenger környezetének, nem megfeledkezve a szolidaritás, az energiabiztonság és a 
fogyasztóvédelem szükségességéről sem. Előfordultak már olyan esetek, amelyekben az 
európai intézmények határozottan reagáltak a környezetre bizonytalan hatást gyakorló olyan 
államközi projektekre, amelyek végül csak egyetlen államot érintettek. Nehéz elképzelni, 
hogy az EU intézményei könnyedén vennének egy olyan ügyet, amely tagállamainak 
egyharmadát, valamint egyetlen beltengerét érinti.

Különösen azt kell hangsúlyozni, hogy a beruházók mindenek előtt nem vették figyelembe 
annak szükségességét, hogy megvizsgálják a gázvezeték olyan alternatív nyomvonalait, 
amelyek nem károsítanák a tengeri környezetet, szem előtt tartva, hogy fennáll az orosz 
határtól induló és kizárólag az európai uniós országokon áthaladó szárazföldi nyomvonal 
lehetősége. Ezzel összefüggésben az előadó sürgeti a Bizottságot, hogy végezzék el az 
elemzést az érintett országokkal, a beruházókkal és a Helsinki Bizottsággal folytatott 
párbeszéd részeként, és az érdekelt nem kormányzati szervek részvételével.

Az előadó támogatja a Svéd Királyság kormányának 2008. december 12-i határozatát, amely 
a jelentős eljárási és anyagi hiányosságok, és különösen az alternatív nyomvonal 
elemzésének, vagy a csővezeték építése leállításának lehetősége hiánya miatt nem ad 
engedélyt a Nord Stream társaságnak a gázvezeték megépítésére.

Az előadó támogatja a litván parlament 2007. március 27-én elfogadott álláspontját, amely 
annak szükségességére mutat rá, hogy fel kell függeszteni a nagy léptékű infrastrukturális 
projekteket a Balti-tengerben mindaddig, amíg független és átfogó környezeti 
hatásvizsgálattal együtt el nem végezték az alternatív lehetőségek részletes vizsgálatát.

Az előadó tudomásul veszi az észt kormány 2007. szeptember 21-i határozatát, amely 
elutasítja annak engedélyezését, hogy a Nord Stream Észtország kizárólagos gazdasági 
övezetében víz alatti vizsgálatokat végezzen.
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Az előadó fel kívánja hívni a figyelmet az építkezés alatt és a vezeték használatával okozott 
károk költségei, valamint a vezeték üzemelési ideje végén történő szétszerelése költségei 
fedezésének problémájára is.

Eltekintve a környezetvédelmi kérdésektől, figyelembe kell vennünk a meghatározó szakértők 
és az európai média véleményét is, akik a beruházási költségek akár 20 milliárd euróra való 
emelkedéséről beszélnek, és előre vetítik az építkezés jelentős – a kiterjedt vizsgálatok, 
valamint a politikai és társadalmi szintű konzultáció miatti – késését. Véleményük szerint, 
amennyiben – a kivételes biztonsági intézkedések foganatosítását és a Natura 2000 szerint 
védett területeken való károkozás miatti kártérítés megfizetését követően – mégis sikerül 
néhány éven belül befejezni az építést, a hatalmas költségek elkerülhetetlenül hatással lesznek 
majd az európai gázárakra, különösen a német fogyasztókra és a csővezetéket építő 
vállalatokra. E szakértők úgy hiszik, hogy a kapcsolódó költségek többszörösen felülmúlják a 
szárazföldi alternatíva költségeit. 
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13.5.2008

VÉLEMÉNY A KÜLÜGYI BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL

a Petíciós Bizottság részére

a tervezett balti-tengeri, Oroszországot és Németországot összekötő gázvezeték környezeti 
hatásáról
(2007/2118(INI))

A vélemény előadója: Christopher Beazley

JAVASLATOK

A Külügyi Bizottság felhívja a Petíciós Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy 
állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. ismételten hangsúlyozza azon véleményét, hogy figyelembe véve Európa korlátozott 
számú energiaforrástól, szállítótól és szállítási útvonaltól való egyre nagyobb függőségét, 
elengedhetetlen azon kezdeményezések támogatása, amelyek ezek diverzifikálását 
célozzák, mind földrajzi értelemben, mind pedig fenntartható alternatívák 
kifejlesztésével; különösen felhívja a figyelmet az üzemanyag-kezelésre használt kikötői 
infrastruktúra fejlesztése támogatásának szükségességére

2. hangsúlyozza, hogy az energiabiztonságot az Európai Unió általános biztonsága 
nélkülözhetetlen összetevőjének kell tekinteni, ennélfogva az energiabiztonság 
fogalommeghatározása nem korlátozódhat az EU belső termelésének hiányára, de a 
behozataltól való függőség geopolitikai aspektusait is figyelembe kell vennie;

3. hangsúlyozza a nagyobb termelő, tranzit- és fogyasztó országokkal való megerősített 
párbeszéd fontosságát; elismeri, hogy az európai energiaszolidaritás kritikus mértékben 
függ egyrészt a termelő országokkal kötött, átlátható és kölcsönösen végrehajtható 
megállapodásoktól, másrészt egy működő belső energiapiac meglététől, továbbá az 
összekapcsolódó energetikai infrastruktúrától;

4. úgy véli, hogy az energetikai infrastruktúrával kapcsolatos projektekre vonatkozó 
döntéseik során az összes tagállamnak figyelembe kell vennie az Európai Unión belüli 
energetikai szolidaritás szempontjait; sajnálatát fejezi ki a közös európai energiapolitika 
irányában elért előrehaladás elmaradása miatt, és aggodalmát fejezi ki az egyes 
tagállamok által kötött kétoldalú megállapodások miatt, amelyek aláássák az Európai 
Unió a főbb szállító országokkal szembeni egyhangú fellépését; ismételten felhívja a 
tagállamokat, hogy tájékoztassák folyamatosan a Bizottságot és egymást azon 
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energiaprojektekre vonatkozó főbb kétoldalú megállapodásokkal kapcsolatos stratégiai 
döntések előtt, amelyek befolyásolhatják más tagállamok és az EU egészének érdekeit, 
ahogyan azt valamennyi közös érdekű külpolitikai kérdésben tenni kellene;

5. véleménye szerint az Északi Áramlat az EU és Oroszország számára egyaránt széleskörű 
politikai és stratégiai dimenzióval bíró infrastrukturális projekt;  megérti a vezeték 
megépítésével és üzemeltetésével kapcsolatban az EU tagállamai által kifejezésre juttatott 
aggályokat; hangsúlyozza, hogy a part menti kis országok azon képességét, hogy 
biztonsági szolgáltatóként lépjenek fel a balti-tengeri régióban nem lehet függetleníteni 
az EU azon képességétől, hogy egységesen és egyhangúlag lépjen fel az energiával 
összefüggő kérdésekben, és emlékeztet a közös európai energiaügyi külpolitikáról szóló, 
2007. szeptember 26-i állásfoglalására1; hangsúlyozza, hogy a projektet a transzeurópai 
energiahálózatokra (TENE-E) vonatkozó, 2006 szeptemberében elfogadott legutóbbi 
iránymutatásokban európai érdekű projektnek minősítették, valamint hogy ezt a közös 
európai energiaügyi külpolitika szellemében kell megtervezni;

6. hangsúlyozza az Északi Áramlat átfogó, független és objektív környezeti 
hatásvizsgálatának fontosságát, különösen a balti-tengeri talapzat veszélyeztetettsége 
miatt; véleménye szerint minden lényeges környezeti és biztonsági szempontot teljes 
mértékben figyelembe kell venni a Balti-tengeren bármilyen gázvezeték előkészületi, 
kivitelezési és üzemeltetési szakaszában; hangsúlyozza, hogy az Északi Áramlat 
környezeti hatásainak végleges megítélésére csak a hatásvizsgálat lezárultát követően 
kerülhet sor

7. újólag hangsúlyozza az EU és Oroszország energiaügyi partnerségének fontosságát, és 
ismételten felhívja a figyelmet arra a tényre, hogy ez a stratégiai partnerség kizárólag a 
megkülönböztetésmentesség és a tisztességes bánásmód elvére és az egyenlő piacra jutási 
feltételekre alapulhat; felhívja a Tanácsot és a Bizottságot, hogy az EU és Oroszország 
energiaügyi párbeszédének keretében foglalkozzanak környezeti kérdésekkel és 
energiabiztonsági aggályokkal; meggyőződése, hogy ezt a párbeszédet az Energia Charta 
Egyezményben foglalt elvek alapján meg kell erősíteni; emlékeztet azon véleményére, 
hogy az Energia Charta Egyezmény és annak tranzitról szóló jegyzőkönyve elveit és 
érdemi részét be kell építeni a harmadik országokkal kötött együttműködési 
megállapodásokba, így az Oroszországgal kötendő új partnerségi és együttműködési 
megállapodásba is, hangsúlyozva annak fontosságát, hogy Oroszország ratifikálja az 
Energia Charta Egyezményt és annak tranzitról szóló jegyzőkönyvét, mivel a ratifikálás 
révén csökken az Északi Áramlathoz hasonló projektekkel kapcsolatos konfliktus 
lehetősége;

8. megállapítja, hogy az Északi Áramlat projekt végrehajtása esetén környezeti katasztrófát 
okozhat, a különösen a Finn-öbölbe kerülő, igen mérgező ipari üledék, továbbá a Balti-
tenger medrében egyéb helyeken nagy mennyiségben elszórt, második világháború utáni 
vegyi fegyverek miatt abban az esetben, ha ezeket az építési munkálatok érintenék, 
továbbá tekintettel a folyékony energiahordozók forgalmának valószínű növekedésére a 
Balti tengeren; felhívja a Nord Stream konzorciumot, hogy vállalja a pénzügyi 
felelősséget az esetlegesen bekövetkező károk miatti kártérítés kifizetéséért;

9. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az EU és különösen a Bizottság csak marginális szerepet 
játszik ebben a projektben; rámutat arra, hogy az EU fokozottabb részvételével 
csökkenne az a bizonytalanság, amelyet számos tagállam érez az Északi Áramlat 

                                               
1 Elfogadott szövegek, P6_TA(2007)0413.
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projekttel kapcsolatban;

10. ezért arra kéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy:
– mérjék fel az Északi Áramlat projekt átláthatósággal összefüggő, gazdasági, 

költségvetési, szabályozási és jogi vonatkozású aspektusait;
– készítsenek tanulmányt az Északi Áramlat európai energiakereslethez való 

hozzájárulását illetően, az összes alternatíva értékelését is ideértve;
– biztosítsák, hogy a Nord Stream és tagvállalatai az Északi Áramlat vezeték 

megépítését megelőzően és követően az összes érintett féllel nyílt és átlátható 
párbeszédet, valamint szoros együttműködést folytassanak minden szakaszban az 
összes szemponttal kapcsolatban;

– biztosítsák, hogy a környezeti hatásvizsgálat során az összes part menti állam 
aggályait megfelelően figyelembe veszik;

– ismételten hívják fel Oroszországot arra, hogy ratifikálja az Espooi Egyezményt, az 
Energia Charta Egyezményt és annak tranzitról szóló jegyzőkönyvét, és vállaljon 
kötelezettséget rendelkezéseik teljes körű végrehajtására;

11. felhívja a tagállamokat és a Bizottságot annak biztosítására, hogy minden fontosabb 
infrastrukturális beruházásra – beleértve a tengeri és szárazföldi gázvezetékprojekteket is 
– vonatkozó döntést megelőzően teljes körű és független környezeti hatásvizsgálatot 
végeznek; hangot ad azon meggyőződésének, hogy az Északi Áramlat gázvezetékprojekt 
megvalósításával kapcsolatos, megfelelőbb környezetvédelmi normák szükségességéről 
zajló jelenlegi vita segít a megfelelő normák meghatározásában a jövőbeli vállalkozások 
számára; e tekintetben üdvözli az Északi Áramlat legutóbbi döntését, hogy finnországi és 
svédországi vizsgálatot rendel a második világháború után a Balti-tenger medrébe 
lerakott, rendkívül mérgező anyagokat tartalmazó hadianyagok jelenléte miatti környezeti 
kockázatról;

12. javasolja a vezeték közös felügyeletének kialakítását, amelyben a balti-tengeri régió 
valamennyi országa részt venne; elengedhetetlennek tartja továbbá, hogy a Bizottság 
kísérje szorosan figyelemmel a tervezett vezetéképítés környezeti szempontjainak 
vizsgálatát, a Bizottság rendelkezésére álló valamennyi hatályos jogi eszköz 
igénybevételével, valamint – tagállami kérés esetén – a Helsinki Bizottság közvetlen 
bevonásával és azzal szoros együttműködésben;

13. megállapítja, hogy hiányoznak azok az intézményes struktúrák, amelyek képesek 
megfelelő választ adni a külső energetikai infrastruktúra fejlesztésével összefüggő 
környezeti és geopolitikai biztonsági kérdésekre, és ismételten felhívja a Tanácsot, hogy 
fontolja meg a „kettős pozíciót betöltő”, megerősített funkciójú kül- és biztonságpolitikai 
uniós főképviselő fennhatósága alatt, a Bizottság alelnökeként is működő energiaügyi 
külpolitikai főtisztviselő hivatalának létrehozására irányuló javaslatot;

14. hangot ad a harmadik energialiberalizációs csomag iránti határozott támogatásának, 
beleértve a harmadik országokra vonatkozó záradékot is, mivel csak a monopolisztikus 
viselkedés ellensúlyozására alkalmas eszközökkel rendelkező, élénk és liberalizált 
európai energiapiac garantálhatja az energiaellátás biztonságát;

15. aggodalmát fejezi ki a tervezett vezetékek katonai eszközökkel történő biztosítására 
irányuló javaslatok miatt.



RR\727194HU.doc 21/26 PE390.769v03-00

HU

A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma 6.5.2008

A zárószavazás eredménye +:
–:
0:

55
3
0

A zárószavazáson jelen lévő tagok Christopher Beazley, Angelika Beer, Colm Burke, Marco Cappato, 
Véronique De Keyser, Giorgos Dimitrakopoulos, Hanna Foltyn-
Kubicka, Bronisław Geremek, Maciej Marian Giertych, Ana Maria 
Gomes, Klaus Hänsch, Richard Howitt, Anna Ibrisagic, Jelko Kacin, 
Ioannis Kasoulides, Maria Eleni Koppa, Helmut Kuhne, Joost 
Lagendijk, Vytautas Landsbergis, Johannes Lebech, Willy Meyer 
Pleite, Francisco José Millán Mon, Raimon Obiols i Germà, Vural 
Öger, Ria Oomen-Ruijten, Justas Vincas Paleckis, Ioan Mircea Paşcu, 
Alojz Peterle, Tobias Pflüger, João de Deus Pinheiro, Mirosław 
Mariusz Piotrowski, Michel Rocard, Libor Rouček, Katrin Saks, José 
Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Saryusz-Wolski, György 
Schöpflin, Hannes Swoboda, Konrad Szymański, Charles Tannock, 
Inese Vaidere, Kristian Vigenin, Jan Marinus Wiersma, Luis Yañez-
Barnuevo García, Zbigniew Zaleski, Josef Zieleniec

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) Laima Liucija Andrikienė, Alexandra Dobolyi, Carlo Fatuzzo, Evgeni 
Kirilov, Marios Matsakis, Rihards Pīks, Dariusz Rosati, Wojciech 
Roszkowski, Inger Segelström, Adrian Severin, Jean Spautz

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) 
(178. cikk (2) bekezdés)

Renate Weber



PE390.769v03-00 22/26 RR\727194HU.doc

HU
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VÉLEMÉNY AZ IPARI, KUTATÁSI ÉS ENERGIAÜGYI BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL

a Petíciós Bizottság részére

a tervezett balti-tengeri, Oroszországot és Németországot összekötő gázvezeték környezeti 
hatása
(2007/2118(INI))

A vélemény előadója: Andres Tarand

JAVASLATOK

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felhívja a Petíciós Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. emlékeztet az EU gáztermelésének csökkenésére és az elkövetkező években a 
gázbehozatal iránti ennek megfelelően fokozódó igényre a növekvő háztartási és ipari 
szükségletek kielégítése, valamint a kevésbé környezetbarát fosszilis tüzelőanyagok 
felváltása érdekében; úgy véli, hogy szükség van az új gázinfrastruktúrák hosszú távú 
környezeti hatásainak értékelésére, tekintettel a stabil gázellátás biztosítékaira;

2. emlékeztet az Európai Tanács 2007. március 8-9-i ülésének elnökségi következtetéseire, 
amelyben jóváhagyták az európai energiapolitika szolidaritáson és az ellátás 
diverzifikálásán alapuló célkitűzéseinek elérését szolgáló európai tanácsi cselekvési 
tervet (2007-2009) az EU energiaellátástól való növekvő függőségének kezelése 
érdekében;

3. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy miután az energiamix a tagállamok hatáskörébe tartozik, 
a harmadik országokkal kötött fontosabb kétoldalú megállapodásokra vonatkozó 
bizonyos nemzeti stratégiai döntések akadályozzák a hiteles, hatékony és következetes 
közös energiapolitika kialakítását;

4. felszólítja a tagállamokat, hogy az energiaellátás biztosítása során összehangolt stratégiát 
kövessenek átlátható módon; tudomásul veszi a transzeurópai energiahálózatokra 
vonatkozó iránymutatások megállapításáról szóló, 2006. szeptember 6-i 1364/2006/EK 
európai parlamenti és tanácsi határozatot, amelynek célja az energiaimport szállítási 
útvonalainak és szállítóinak földrajzi diverzifikálása; ebben az összefüggésben 
emlékeztet arra, hogy az Északi Áramlat csupán egy a transzeurópai energiahálózatokba 
tartozó számos gázszállítási útvonal közül;

5. emlékeztet arra, hogy a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet a Balti-tengert „rendkívül 
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érzékeny tengeri területnek” tekinti, továbbá hogy viszonylag sekély vize és 
vízcserélődésének lassú üteme miatt a Balti-tenger ökoszisztémái a legkisebb zavaró 
hatásra és a legenyhébb szennyeződésre is rendkívül érzékenyek; ezért azt javasolja, hogy 
az Északi Áramlat gázvezetékprojekt mérlegelésekor a lehető legnagyobb gonddal 
járjanak el;

6. emlékeztet arra, hogy noha a tenger alatti vezetékek kontinentális talapzatra való 
fektetése összhangban van a nyílt tengeri szabadságjogokkal, az ENSZ 1982. évi 
Tengerjogi Egyezményének 79. cikke úgy rendelkezik, hogy „az ilyen vezetékek 
útvonalának a kontinentális talapzaton való kijelöléséhez a parti állam hozzájárulása 
szükséges”.

7. felszólítja a fejlesztőt, a Nord Stream AG-t, hogy indokolja a jelenlegi útvonal 
kiválasztását, és részletesen vizsgálja meg az Oroszországot Németországgal összekötő 
gázvezeték más, lehetséges útvonalait, köztük a szárazföldi útvonalakat; kéri, hogy az 
integrált környezeti, gazdasági és műszaki vizsgálatokat csatolják a jelenleg zajló 
környezeti hatásvizsgálathoz;

8. felhívja a Nord Stream AG-t, hogy a szélesebb körű környezeti hatásvizsgálat részeként 
végezze el a mind a csővezeték lefektetéséből, mind pedig a működtetéséből származó, 
potenciális halmozódó káros hatások értékelését, valamint a környezeti hatásvizsgálat 
keretében vizsgálja meg az Északi Áramlat gázvezetékprojekt a balti-tengeri védett 
területekre és a Natura 2000 helyszínekre gyakorolt lehetséges hatásait;

9. felszólítja a Nord Stream AG-t, hogy hozza nyilvánosságra azokat az intézkedéseket, 
amelyek célja a környezetre gyakorolt káros hatások csökkentése, amennyiben a projekt 
megvalósul; sürgeti a Nord Stream AG-t, hogy az ökoszisztémákat érő negatív hatások 
minimálisra csökkentése érdekében az arra lehető legalkalmasabb időpontban végezze el 
a csővezeték lefektetését, és ne használjon káros hatású glutáraldehidet a vezeték 
építésénél és karbantartásánál;

10. úgy véli, hogy az 1940-es években a Balti-tengerben elsüllyedt hadihajók és vegyi 
fegyverek potenciális veszélyt jelentenek a sikeres vezetékfektetés tekintetében, ezért 
felszólítja a Nord Stream AG-t, hogy készítsen leltárt az összes hajóroncsról és a 
robbanó- és vegyi anyagokról, amelyek a gázvezeték javasolt útvonala közelében 
találhatók, mint például az 1941 augusztusában Hogland szigete közelében, valamint a 
Helsinki és az észtországi Lahemaa nemzeti park között félúton lövegeikkel együtt 
elsüllyedt hajókból álló két „hajótemető”; a leltárba fel kell venni a hajóroncsok és vegyi 
anyagok jelentette kockázatok értékelését is;

11. úgy véli, hogy az orosz hadsereg támaszpontjai által okozott szennyezés az Északi 
Áramlat kivitelezése után környezeti következményekkel járhat, és ezért felszólít e 
szempont vizsgálatára is;

12. felhívja a Nord Stream gázvezetékprojektben közvetlenül érintett államokat annak 
tisztázására – még mielőtt kiadják a végső engedélyt a vezeték megépítéséhez –, kire 
hárul a jogi felelősség a Balti-tenger ökológiáját és partszakaszait, az ottani lakosokat és a 
balti államok gazdaságát érintő balesetek lehetséges következményeiért, beleértve azokat 
az eseteket, amikor a hajók a Finn-öböl és a Balti-tenger szűk hajózási övezeteiben 
süllyedéskor kárt okoznak a csővezetékben;

13. emlékeztet a legutóbbi földrengésekre, köztük a kalinyingrádi régióban bekövetkezett 
2004-es földrengésre, felszólítja a projekt fejlesztőjét, hogy a környezeti hatásvizsgálat 



PE390.769v03-00 24/26 RR\727194HU.doc

HU

által előírtak szerint nyújtson be erre vonatkozó tanulmányokat;

14. elismeri, hogy a Nord Stream AG végzett folyamatos környezeti hatásvizsgálatot, ezért 
szorgalmazza, hogy a vállalat a tanulmányok eredményeit és a környezeti vizsgálatok 
során gyűjtött, a projekt helyszínének ökológiai helyzetére vonatkozó kutatási adatok 
teljes készletét tegye hozzáférhetővé a HELCOM és az érintett államok számára;

15. sürgeti a Bizottságot, hogy foglalja bele az 1364/2006/EK határozat végrehajtásáról szóló 
készülő jelentésébe az elért eredmények értékelését és egyértelműen állapítsa meg, hogy 
a Nord Stream AG megsértette-e a közösségi jogszabályokat;

16. felhívja az Európai Bizottságot, hogy értékelje a gázvezeték környezeti hatásainak a Nord 
Sream vállalat által készített elemzését, annak az EU környezetvédelmi jogszabályainak 
való megfelelőségét, valamint az elemzés pontosságát, alaposságát és objektivitását;

17. felhívja a Bizottságot mint a HELCOM egyik aláíró felét, hogy törekedjen a Balti-
tengerben található, tenger alatti kábelek és csővezetékek jóváhagyási eljárásához 
szükséges vizsgálatok alkalmazási körére vonatkozó szabványos követelmények 
megállapításával foglalkozó HELCOM-ajánlás gyakorlati megvalósítására;

18. a gáz belső piacára vonatkozó harmadik jogalkotási csomagot szem előtt tartva felhívja a 
Nord Stream AG-t, hogy a környező tagállamok számára biztosítson könnyű hozzáférést 
az Északi Áramlat gázvezetékhez, ha azok oldalágak révén közvetlenül csatlakozni 
kívánnak a csővezetékhez.
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