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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ

Комисия по петиции

9.12.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0952/2006, внесена от Krzysztof MacKowski, с полско гражданство, 
от името на екологичната асоциация “Agencja Informacji i Ochrony 
Środowiska“, за въздействието върху околната среда на планираното 
изграждане на газопровод в Балтийско море, свързващ Русия и Германия

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията изразява загриженост относно планираното изграждане на 
газопровод в Балтийско море, свързващ Русия и Германия. Той счита, че тази 
съвместна инициатива на Русия и Германия ще унищожи уязвимите морски екосистеми 
по полското крайбрежие и повдига въпроса дали ще се съблюдават националните и 
международни екологични стандарти. Той също така твърди, че по проекта все още не е 
проведено проучване на въздействието върху околната среда, поради което отправя 
молба до Европейския парламент да осигури участието на Комисията в това проучване.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 04.04.07.  Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 19 октомври 2007 г.

Петицията

Вносителите на петицията представиха своята петиция в комисията по петиции на 
Европейския парламент на 27 март 2007 г. Основните безпокойства касаят екологични 
проблеми в резултат на изграждането на газопровод през Балтийско море, свързващ 
Русия и Германия. Тревогите, изразени от вносителите на петицията, се споделят и от 
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някои държави-членки, като например Полша и Литва, които също са представени в 
комисията. Към дадения момент Комисията не е направила никакви специални 
коментари. Комисията информира комисията по петиции, че проектът е включен в 
Решение № 1364/2006/EО на Европейския парламент и Съвета за определяне на 
насоките за трансевропейските енергийни мрежи. В действителност Приложение I, 
трансевропейски мрежи, газопреносни мрежи, включва северноевропейския 
газопровод, който на практика влиза в обхвата на разглеждания проект, а именно 
проектът „Северен поток“, на името на руско-германското дружество „Nordstream“, 
създадено през октомври 2006 г. Комисията също така посочи, че не разполага с 
никаква информация относно хода на проекта, но член 13 от горепосоченото решение 
гласи: “Настоящото решение не засяга резултатите от оценката на въздействието 
върху околната среда на проектите, плановете и програмите, които определят 
бъдещата рамка на тези проекти. Резултатите от оценките на въздействието върху 
околната среда, когато, в съответствие със законодателството на Общността, е 
необходима подобна оценка, ще се имат предвид преди действително да бъде взето 
решението за изпълнение на проектите съгласно приложимото законодателство на 
Общността“. Комисията също така добави, че според информацията, предоставена на 
широката общественост в официалната интернет страница на проекта, е била 
извършена пълна оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) в съответствие 
с правилата на Конвенцията на ИКЕ на ООН за оценка на въздействието върху 
околната среда (ОВОС) в трансграничен контекст.

Коментарите на Комисията относно петицията

След горепосоченото изслушване в Европейския парламент службите на Комисията 
разгледаха този въпрос, макар и да не е постъпила молба за съфинансиране от страна на 
Общността и проектът да се счита за инициатива на частния сектор в сферата на 
енергийните инвестиции, който, при все това, трябва да бъде съобразен със съответното 
законодателство на ЕС, включително законодателството относно околната среда, както 
и с международните конвенции за околната среда, когато те са приложими. В тази 
рамка проектът беше представен на службите на Комисията от служители на 
„Nordstream“ на 11 май 2007 г.

По отношение на ОВОС беше обяснено, че такава пълна оценка е била предприета от 
„Nordstream“ в съответствие с Конвенцията на ИКЕ на ООН, страни по която са 
всичките девет заинтересовани държави и която Руската федерация е подписала, макар 
че не е страна по същата, с оглед цялостно изпълнение и спазване на процедурата за 
даване на разрешително и получаване на всички необходими одобрения. Тази 
процедура все още е в ход и се очаква да приключи през 2008 г., като през есента на 
2007 г. се очаква окончателен доклад за околната среда.

Според предварителната информация, предоставена от „Nordstream“, е взето решение 
преди всичко газопроводът да бъде разположен по морското дъно на дълбочини, при 
които екологичните проблеми ще бъдат ограничени, докато един газопровод по суша 
би трябвало да мине през чувствителни зони като гори, реки, полета, села, частни 
имоти и др. Предложеното трасе е било избрано след интегрирана оценка според 
технически, екологични и икономически критерии и се очаква подробностите да бъдат 
уточнени след приключване на ОВОС и на допълнителните изследвания, така че да се 
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гарантира намирането на оптимално решение.

На 14 ноември 2006 г., началото на процеса за даване на разрешително, беше 
осъществено официално нотифициране на проекта въз основа на Конвенцията на ИКЕ 
на ООН пред всички заинтересовани страни от Балтийския регион, към които спадат 
както „страните на произход” (страните по конвенцията, под чиято юрисдикция се 
предвижда провеждането на предложените действия, в случая Финландия, Швеция, 
Дания и Германия, в изключителната икономическа зона, в която е разположен 
газопроводът), така и „засегнатите страни” (страни по конвенцията, които вероятно ще 
бъдат засегнати от трансграничното въздействие на предложеното действие, в случая 
Естония, Латвия, Литва и Полша). При все това, информационните/дискусионните 
срещи са започнали на по-ранен етап.

Според „Nordstream“ в държавите от региона на Балтийско море са били проведени 
повече от 20 открити обществени изслушвания и 100 заседания на публични органи, 
като в хода на международните консултационни процедури са получени 129 
становища. Всички становища са били анализирани, преведени на английски език и ще 
бъдат публикувани на интернет страницата на „Nordstream“. Редовно се провеждат и 
информационни срещи и дискусии в допълнение към работните контакти и заседания с 
компетентните органи. Въз основа на получените препоръки ще бъдат предприети 
допълнителни изследвания, включително проучвания за оптимизация на трасето.

Две специфични теми също така бяха обсъдени със служители на „Nordstream“; 
въпросът с изхвърлените стари боеприпаси и проблеми, свързани с опазването на 
природата.

По отношение на първия проблем, според „Nordstream“ цялото трасе на газопровода ще 
бъде изследвано за наличност на боеприпаси. Най-напред ще бъде проведено 
проучване на архивите, след което и полево идентифициране на химически и 
конвенционални боеприпаси. За целта ще се използват специално оборудване и 
модерни технологии, които са в състояние да идентифицират метални обекти с размери 
едва няколко сантиметра. Това очевидно е приоритет, тъй като въпросът за сигурността 
е от значение за правилното функциониране на газопровода. Нещо повече, Морската 
стратегия на ЕС, приета от Комисията през 2005 г. с цел възстановяване на състоянието 
на европейските морета до 2021 г., взема под внимание изхвърлените боеприпаси. 
Предложената Директива за морска стратегия, която понастоящем се обсъжда от 
Европейския парламент и Съвета на министрите на ЕС, изрично упоменава 
изхвърлените боеприпаси (в Приложение II). Изхвърлените боеприпаси се определят
като един от елементите, които трябва да бъдат взети под внимание при оценката на 
състоянието на морската среда, въз основа на която се изготвят програми за мерки.

Когато в края на ОВОС се определи окончателното трасе, трябва да бъде представена 
подробна информация по въпросите, свързани с опазването на природата. Службите на 
Комисията поискаха специална среща по-късно през тази година, посветена 
изключително на проблемите, свързани с опазването на природата въз основа на 
директивите на ЕС за защита на околната среда и „Nordstream“ прие това предложение.

В допълнение, „Nordstream“ представи информация за проекта на членовете на десетата 
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среща на Групата за ОВОС, проведена в Женева между 21 и 23 май 2007 г., 
потвърждавайки горепосоченото и свеждайки становищата от засегнатите страни до 
140. 

Сред другите информационни сесии беше осъществена и една специална сесия, 
проведена в парламента на Финландия на 18 юни 2007 г. и организирана от Руско-
финландския граждански форум, Центъра “ЕС - Русия”, Световния фонд за дивата 
природа, Групата на Зелените/Европейския свободен алианс в Европейския парламент 
и Парламентарната група на Зелените. Друга специална информационна сесия беше 
проведена по време на официалната среща на национални експерти в областта на 
ОВОС и на СЕО - стратегическа оценка на околната среда - състояла се в Берлин на 21 
и 22 юни 2007 г.

Заключения

Въз основа на горепосоченото, Комисията ще следи отблизо развитието на проекта в 
рамките на Конвенцията от Еспоо, страни по която са Европейската общност и 
държавите-членки, с цел гарантиране спазването на съответните международни 
задължения и законодателството на ЕС. Предвид обема на продължаващата работа и 
големия брой ангажирани страни (служби на министерствата на околната среда във 
всяка от деветте държави от Балтийския регион, обществеността и неправителствени 
организации), на този етап Комисията не счита за необходимо да предприема някакви 
допълнителни действия в тази насока.

4. Допълнителен отговор от Комисията, получен на 9 декември 2010 г.

КОНТЕКСТ

Основният фокус в резолюцията, приета на пленарната сесия през юли 2008 г .  в 
отговор на петиции и въпроси с искане за писмен отговор в ЕП относно газопровода в 
Балтийско море, познат под името проект „Северен поток“, пада върху въздействието 
върху околната среда, въпреки че в него са обсъдени и аспекти от други сфери. 
Основният въпрос съгласно резолюцията е необходимостта Комисията да осигури 
независима оценка/проучване на въздействието върху околната среда, която/което да 
бъде обсъдена/обсъдено с всички заинтересовани страни. 

Както по време на изслушването от януари 2008 г., така и по време на пленарната сесия 
от юли 2008 г., Комисията  подчерта, че не разполага с компетентността и 
отговорността да предприеме пълен анализ на екологичните проблеми, свързани с 
такъв проект, като по този начин замести държавите-членки, които носят основната 
отговорност за прилагане на изискванията на ЕС. Освен това в съобщението относно 
последващите действия по отношение на становищата и резолюциите, приети от ЕП по 
време на сесията от юли 2008 г., Комисията  посочи, че няма да повдига повече този 
въпрос (ПС(2008)4891, Брюксел 27-8-2008).

В действителност този проект е включен в приоритетните проекти по TEN-E съгласно 
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Решение № 1364/2006/ЕО1 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на 
насоките за трансевропейските енергийни мрежи. За никой от отделните проекти или 
групи проекти, упоменати в това решение, не е предвидена специална разпоредба за по-
голяма роля, която Комисията следва да има по отношение на проучвания, оценки и пр. 
Околната среда е обсъдена по обичайния начин за такива решения, като се упоменава, 
че законовите изисквания трябва да бъдат спазвани във всички случаи. Действително в 
член 13 (Ограничения), точка 2 се предвижда, че „Настоящото решение не засяга 
резултатите от оценката на въздействието върху околната среда на проектите, 
плановете и програмите, които определят бъдещата рамка на тези проекти. 
Резултатите от оценките на въздействието върху околната среда, когато, в 
съответствие със законодателството на Общността, е необходима подобна оценка, 
ще се имат предвид преди действително да бъде взето решението за изпълнение на 
проектите съгласно приложимото законодателство на Общността“.  Съответното 
законодателство на ЕС в този случай е изменената Директива 85/337/ЕИО2 на Съвета за 
оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), и Конвенцията на ИКЕ на ООН 
от Еспоо за оценка на въздействието върху околната среда в трансграничен контекст. 

Други проблеми, свързани с околната среда, като например проблемите за опазването 
на природата и пр., обикновено се идентифицират и обсъждат по време на процедурата 
за ОВОС, като евентуално се анализират впоследствие отделно със специални 
проучвания въз основа на действащото законодателство за опазване на природата като 
част от отговорността на компетентните органи на заинтересованите държави-членки.

Въз основа на това в края на 2006 г. частен инвеститор, „AG“, е подал необходимите 
документи до компетентните органи на заинтересованите държави-членки с цел 
получаване на разрешително за осъществяване на този проект в техните териториални 
води/изключителна икономическа зона.

ЕКОЛОГИЧНИ ПРОБЛЕМИ  

а) Процедурата за ОВОС

Това е първият път, при който толкова комплексен трансграничен инфраструктурен 
проект е подложен на процедурите за ОВОС в Европа. От края на 2006 г. за 
инвеститора са изготвени многобройни проучвания със стотици страници технически 
доклади от специализирани фирми, които са внимателно изследвани, анализирани и 
оспорени от компетентните публични органи и обществеността, включително от 
неправителствени организации. Отделна процедура за ОВОС е проведена за всяка от 
страните, която е трябвало да издаде екологично разрешително/разрешение за 
осъществяване на проекта, т.е. за Швеция, Дания, Финландия, Германия и Русия, като 
също така е изготвен и общ доклад съгласно Конвенцията от Еспоо. Цялата съответна 
информация беше направена обществено достояние, като и днес по-голямата част от 
нея може да бъде открита на уебстраницата на инвеститора, www.nord-stream.com. 

За германската процедура за ОВОС например са изготвени следните документи въз 
                                               
1  OВ L 262, 22.9.2006 г., стp. 1.
2  OВ L 175, 5.7.1985 г., стp. 40.
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основа на изискванията на Директивата за ОВОС:

 Технически доклад по ОВОС от 1406 страници;
 Нетехническо резюме, 48 страници;
 Специален доклад за природата въз основа на член 6, параграф 3 от Директивата 

за местообитанията 92/43/ЕИО1, който се състои от 720 страници, плюс 250 
страници технически приложения;

 Допълнителен доклад от 20 страници относно околната среда, след искане от 
страна на компетентните органи ;

 Специален том техническа информация от 348 страници;
 Нетехническо резюме за доклада съгласно Конвенцията от Еспоо от 54 

страници.

Всички горепосочени документи са направени обществено достояние и са подложени 
на многобройни обсъждания и дебати. Подобно е положението и в другите страни.

В рамките на Конвенцията от Еспоо беше създадена координационна група, в която 
всички заинтересовани страни бяха поканени да участват. Такива са „страните на 
произход“ (страните, на територията на които ще бъде осъществен проектът и които 
следователно следва да издадат екологично разрешително) и „засегнатите страни“ 
(страните, които следва да участват в процеса по ОВОС поради възможното 
въздействие върху околната среда на тяхната собствена територия), в този случай 
Литва, Латвия, Естония и Полша. За да се подчертае сложността, трябва да се отбележи 
също така, че дори „страните на произход“ бяха засегнати от трансгранични 
въздействия (например Швеция по отношение на частта от проекта, която е планирана 
в изключителната икономическа зона на Финландия). Въз основа на това беше 
установена сложна система от консултации с компетентните органи и обществеността.

Накрая, след дълъг период на технически оценки, дискусии, анализи и публични 
дискусии и след като са представени окончателен доклад за ОВОС и допълнителната 
информация, поискана от няколко държави-членки, „NORDSTREAM AG“ се сдоби с 
всички необходими разрешителни от всички заинтересовани държави и органи: едно 
разрешително от Дания (на 20.10.2009 г.), Швеция (5.11.2009 г.), Русия (18.12.2009 г.), 
две разрешителни от Германия (21 и 28.12.2009 г.) и две разрешителни от Финландия 
(5.11.2009 г.  и 12.02.2010 г.). Всички разрешителни са дадени след приключването 
както на националните, така и на трансграничните процеси на консултация, въз основа 
на документацията за ОВОС, предоставена от „“, която е изготвена от специализирани 
фирми като ERM (Обединеното кралство), Rambøll (Дания) and IfAÖ (Германия). 
Следва да се отбележи, че беше възможно тези разрешителни да бъдат оспорени в 
националните съдилища, а до Комисията беше възможно да бъдат подадени жалби за 
неспазването на правото на ЕС.

б) Ролята на Комисията

Комисията е спазила процедурата за ОВОС, тъй като въпросът е сведен до нейното 
внимание от ЕП в началото на 2007 г., въпреки че, както е обяснено тук, тя самата не 
                                               
1 OВ L 206, 22.7.1992 г., стp. 7.
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участва в изготвянето на и не извършва ОВОС по проекти. Проектът „Северен поток“ 
беше предмет на открити дискусии по време на провеждащите се на всеки две години 
срещи на работната група на експертите на държавите-членки от ЕС по въпросите на 
ОВОС и СЕО – групата за ОВОС/СЕО.  Тези срещи се председателстват от Комисията, 
но дневният им ред се уговаря предварително с всички държави-членки.  От 2007 г.1
редовно се предоставя актуална информация за развитието на процедурата за ОВОС 
относно проекта „Северен поток“. Участващите държави-членки споделяха 
информация относно текущото състояние на трансграничната процедура за ОВОС.  
Тези срещи също така бяха полезни за обръщане на внимание върху трудностите, 
открити при прилагането на съответните разпоредби на Директивата за ОВОС и 
Конвенцията от Еспоо.  Държавите-членки, които бяха засегнати страни, но не участват 
в проекта (Полша, Естония, Латвия и Литва), не се възпротивиха на договореностите и 
процедурата, прилагана за ОВОС за проекта „Северен поток“.

Проектът „Северен поток“ също така беше представен по време на заседанието от 21 до 
23 май 2007 г. на работната група (РГ) за ОВОС съгласно Конвенцията от Еспоо, 
проведено в Женева2.  Презентации по проекта направиха от Германия, Руската 
федерация и Швеция, както и от представител на „Nordstream“.  РГ приветства 
решението на Руската федерация, която е подписала, но не е страна по Конвенцията от 
Еспоо, да играе ролята на страна на произход съгласно Конвенцията и де факто да 
спазва нейните изисквания по отношение на проекта „Северен поток“.
В това отношение следва да се припомни, че позицията на Комисията е, че 
Конвенцията от Еспоо е най-подходящият инструмент за оценка на въздействието 
върху околната среда за този вид трансгранични проекти и че нейната ратификация от 
трети страни следва да бъде поощрявана. Във връзка с това Комисията използва всички 
удобни случаи, за да напомни на Руската федерация своето становище, че официалното 
ратифициране на Конвенцията от Еспоо би била конструктивна стъпка към по-
нататъшна обща отговорност за защита на околната среда на чувствителното Балтийско 
море3. В този конкретен случай Русия се съгласи да спазва правилата на Конвенцията 
от Еспоо и беше извършена пълна оценка на въздействието върху околната среда, 
задоволяваща изискванията на конвенцията, след което заинтересованите държави 
издадоха необходимите разрешителни. За този отделен случай това всъщност означава, 
че е без значение, че Русия не е ратифицирала Конвенцията от Еспоо.

След проявения интерес и въпросите, повдигнати по отношение на осъществяването на 

                                               
1 Полугодишните срещи, на които Северен поток е бил точка от дневния ред, са 
проведени в, както следва: 2007 г. – Лисабон; 2008 г.: Любляна и Париж; 2009 г.: Прага 
и Упсала и 2010 г.: Мадрид.
2 ДОКЛАД НА РАБОТНАТА ГРУПА ЗА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА 
СРЕДА ОТ НЕЙНОТО ДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ –
http://www.unece.org/env/documents/2007/eia/wg.1/ece.mp.eia.wg.1.2007.2.e.pdf (вижте точки 21–22)
3 ЕС например покани Русия да ратифицира Конвенцията от Еспоо на последното 
заседание на Съвета за постоянно партньорство за околната среда между ЕС и Русия 
през ноември 2009 г. На последното заседание на съпредседателите на Работната група 
за диалог по въпросите на околната среда между ЕС и Русия през юни 2010 г., ЕС също 
покани Русия да приложи Конвенцията от Еспоо по отношение на проекта за атомна 
електроцентрала в Калининград.
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мащабни трансгранични проекти и прилагането на достиженията на правото на ЕС по 
време на Четвъртата среща на страните по Конвенцията от Еспоо през 2008 г., 
Комисията предложи точка в работния план на Конвенцията за организиране на 
семинар по мащабни трансгранични проекти1. 

Съгласно това решение Комисията, с подкрепата на Секретариата на Конвенцията от 
Еспоо, организира и председателства еднодневен семинар в Женева.  Семинарът беше 
проведен по време на заседанието на работната група по ОВОС, което беше проведено 
на 12 май 2009 г., със сутрешното заседание, посветено на газопровода „Северен 
поток“, планиран в Балтийско море (оратори от Дания, Финландия, Германия, Швеция, 
„Gaz-System S.A.“ и „Nord Stream AG“).  Следобедното заседание разгледа опита и 
добрите практики, свързани с други широкомащабни трансгранични проекти (оратори 
от Дания, Швеция, ЕБВР, Университета на Лапландия и „Gaz-System S.A.“).  

Секретариатът на Конвенцията от Еспоо представи своя документ относно прилагането 
на Конвенцията за комплексни дейности, включително широкомащабни трансгранични 
проекти (ECE/MP.EIA/WG.1/2009/4)2.  Този документ е съставен с помощта на 
службите на Комисията.  Работната група приветства документа и направените в него 
препоръки.

В заключение, Комисията поел инициативата да изготви Ръководен/Тълкувателен 
документ относно широкомащабни трансгранични проекти и прие предизвикателството 
за прилагане на процедурата за ОВОС съгласно Директивата за ОВОС и Конвенцията 
от Еспоо. Групата за ОВОС/СЕО обсъди първоначален проект на документа на своята 
среща, провеждана на всеки две години, в Мадрид през април 2010 г., като целта е да се 
изготви първата версия на проекта преди края на годината. 

в) Факти относно процедурата за ОВОС, извършена за „Северен поток“

Въз основа на информацията, с която Комисията разполага, процедурата за ОВОС за 
„Северен поток“ е извършена по сходен начин във всички страни. Определени 
елементи са подчертани по-долу, за да се покаже не само сложността на този процес, но 
също така и неговият обхват, включващ голям брой институционални заинтересовани 
страни, като например административни служби, организации и независими органи, 
включително НПО и отделни граждани. 

- Примерът с ОВОС в Швеция:

Описание на процеса от първото нотифициране до даването на разрешителното е 
дадено по-долу за Швеция. Сходни процедури бяха приложени във всички други 
държави-членки на ЕС. 

- Първоначалното нотифициране беше подадено през ноември 2006 г.;
- Първата документация по ОВОС беше подадена през декември 2007 г.;
                                               
1 Решение IV/7: http://www.unece.org/env/documents/2008/eia/ece.mp.eia.10.e.pdf
[Страница 136].
2 http://www.unece.org/env/documents/2009/eia/wg.1/ece.mp.eia.wg.1.2009.4.e.pdf
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- Шведските органи поискаха допълнителна информация през февруари 2008 г.;
- Допълнителната информация беше предоставена от „Nordstream“ през май 2008 г.;
- Цялата информация беше изпратена на компетентни национални органи и институции
   като част от административния процес на препращане, например на:  

 Шведския административен орган по енергетика;
 Националния съвет по рибарство
 Морската администрация;
 Въоръжените сили на Швеция;
 Шведската брегова охрана;
 Националния съвет по жилищна политика ,  строителство и 

благоустройство;
 Шведския институт по метеорология и хидрология (SMHI);
 Геоложки проучвания на Швеция (SGU);
 Шведските национални морски музеи;
 Агенцията за защита на околната среда.

- Коментари и становища бяха поискани от националните органи и институции през   
  юни 2008 г. с краен срок 20 ноември 2008 г., след което от „Nordstream“ беше 
поискано
  да предостави по-нататъшни разяснения;
- Повече от 60 институции, публични служби и НПО участваха в тази консултация 
  и много безпокойства и въпроси бяха засегнати въз основа на допълнителна 
документация;
- Накрая разрешителното беше издадено на 5.11.2009 г.

Шведският министър на околната среда, Andreas Carlgren, коментира решението, както 
следва: „Правителството беше заложило трудни условия, за да предпази от риск 
чувствителната околна среда на Балтийско море. Ние предприехме изключително 
обширно проучване на въздействието върху околната среда на тези тръбопроводи. 
Ние изискахме от дружеството да направи няколко допълнителни проучвания, и то се 
съобрази стъпка по стъпка със становищата на органите по препращане. Мога да 
потвърдя, че нито една агенция на централното правителство впоследствие не се е 
противопоставила на проекта като цяло. Поради това одобрението на заявлението е 
единственото възможно решение“. (http://www.sweden.gov.se/sb/d/586/a/134864 )

- Случаят с боеприпасите:

От самото начало беше изразено сериозно безпокойство относно боеприпаси, 
изхвърлени на няколко места в Балтийско море. Произходът на тези боеприпаси не 
винаги е известен, но това до голяма степен представляват боеприпаси, конфискувани 
от съюзниците от Германия и потопени в Балтийско море, тъй като по това време това 
се е считало за най-безопасния начин на изхвърляне. Впоследствие там са изхвърляни 
боеприпаси за химически оръжия от някои балтийски държави, включително Източна 
Германия в началото на 60-те години. Счита се, че са изхвърлени повече от 100 000 
броя боеприпаси. Остатъчният брой във Финландския залив след екстензивни дейности 
по разчистване се оценява на приблизително 35 000. Дейности по разчистване се 
извършват редовно в Балтийско море, често по време на съвместни операции на 
военните сили на много държави. Голям брой мини например бяха разчистени в 
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операция под името „Балтийско прочистване и операция открит дух“, в която участваха 
всички балтийски държави с 16 военни кораба от 10 държави.

Налице беше ясна необходимост да бъдат идентифицирани всички боеприпаси, които 
биха представлявали заплаха за тръбопровода. „Северен поток“ проведе няколко 
подробни проучвания със специализирани кораби и оборудване, като например 
дистанционно управлявани превозни средства, многолъчеви ехолоти, сонари за 
странично сканиране с висока резолюция, поддънни профилографи и магнитометри с 
механизъм за влачене. Всички данни бяха предоставени на съответните органи, често 
военни сили, тъй като прочистването на боеприпаси в повечето случаи трябва да бъде 
извършено под военно наблюдение. Съгласно информацията, предоставена на 
разположение на обществеността от „Nordstream“, е трябвало да бъдат разчистени общо 
около 80 конвенционални муниции (35 във финландската, 7 в шведската изключителна 
икономическа зона и 30 в руски води). По време на първата кампания от 6 до 18 
декември 2009 г. успешно бяха разминирани пет мини във финландската изключителна 
икономическа зона. Поради лоши атмосферни условия дейностите по разминирането 
бяха преустановени на 18 декември 2009 г. и възобновени след оттеглянето на леда 
през март 2010 г. По време на втората кампания бяха разчистени 22 броя муниции от 
шведските и финландски води, като дейностите по разчистването по план трябваше да 
бъдат завършени до края на май 2010 г. Всички дейности по разчистването се 
подчиняват на специални технически и екологични стандарти (например преди каквито 
и да било операции по разчистване се използват устройства за изплашване на риба и 
друго оборудване под наблюдението на квалифицирани наблюдатели на морските 
бозайници с цел да бъдат преместени рибата и морските бозайници) в близко 
сътрудничество с компетентните национални органи.

- Опазване на природата:

Въпросите, свързани с опазването на природата, са от първостепенно значение във 
всеки ОВОС, тъй като трябва да бъде оценено въздействието на определен проект. 
Освен това Директивата за местообитанията (член 6, параграф 3) изисква да се извърши 
специална оценка, в случай че даден проект има значително въздействие върху 
защитени територии. Комисията обърна внимание на всички заинтересовани страни, на 
органите на държавите-членки и на инвеститора още през 2007 г .  върху 
необходимостта от спазване на горепосочените разпоредби. „“ подаде необходимата 
документация, която беше оценена от компетентните органи.

Случаят на Германия, където са засегнати няколко защитени територии, заслужава 
специално да бъде споменат. Както е посочено по-горе, „“  представи специален доклад 
по член 6, параграф 3. Германското разрешително включваше условия, които трябваше 
да бъдат спазени по време на осъществяването на проекта, включително условия, 
засягащи опазването на природата. Две екологични групи, WWF Germany и Friends of 
the Earth Germany (BUND Mecklenburg Vorpommern), обжалваха предоставеното 
разрешително в съда с твърдението, че органите не са изискали достатъчни 
компенсации за причинените на природата вреди. В резултат на преговори, 
организирани от компетентните германски органи, двете групи постигнаха 
споразумение с инвеститора за по-нататъшни мерки, които да защитят Балтийско море 
и природните територии. Например, намерено беше приемливо решение за 
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дългосрочното съхраняване на изкопните материали от строителните работи на сушата 
и за екологичен мониторинг по време на строителството. Също така за следващата 
година е беше уговорен допълнителен „период на защита“ от десет дни за опазване на 
херингата.
(http://wwf.panda.org/wwf_news/?uNewsID=193011 )
В резултат от горепосоченото споразумение, двете НПО оттеглиха своята жалба, факт, 
който показва потенциала и позитивните елементи на оценките, извършвани на 
национално равнище. 

- Въпросът с неограничения достъп до полски пристанища:

След разрешителното, дадено на 21 декември 2009 г. от службата по въпросите на 
минното дело в Щралзунд в Германия, и като се имат предвид видовете строителни 
работи на германска територия, съществуваха страхове, че ще бъде ограничен достъпът 
до полските пристанища Świnoujścei и Szczecin. Това е подчертано и в жалбата на 
„Polski Plus“ до Председателя на ЕП, Jerzy Buzek, за прилагането на позицията на ЕП 
относно газопровода „Северен поток“ от 8.7.2008 г., изпратена от Marcin Libicki, член 
на Изпълнителния комитет на „Polski Plus“ и председател на комисията по петиции на 
ЕП, 2004–2009 г. (включена в документация на комисията по петиции от 4 май 2010 г. –
PE439.068v01-00).

Съгласно информацията, с която разполага Комисията, службата по въпросите на 
минното дело в Щралзунд е включила в своето разрешително, издадено на 
21.12.2009 г., изискването „Nordstream“ да изготви ревизиран анализ на риска за 
отсечка от тръбопровода на германска територия с цел осигуряване на подходите към 
пристанищата на Świnoujścei и Szczecin, тъй като на този етап са били представени 
планове от полска страна за приспособяване на тези пристанища за кораби с по-голяма 
водоизместимост. В резултат от този анализ тръбопроводът ще бъде положен на 
морското дъно с покритие от половин метър в продължение на около 20 километра. 
Маршрутът в германската изключителна икономическа зона също е бил разгледан в 
горепосочения анализ на риска, като същият е променен в отсечка от 12 километра. 
Окончателното разрешително е дадено от Федералната агенция за морско 
корабоплаване и хидрография на 26 февруари 2010 г.

Съгласно германските органи и инвеститора и двете мерки, посочени по-горе, са взети 
с цел осигуряване на неограничен достъп до горепосочените полски пристанища след 
построяването на тръбопровода „Северен поток“.

- Публични изслушвания:

Всички примери, посочени по-горе, са само малка част от цялата процедура и 
поетапния подход, установен както въз основа на националната ОВОС, така и въз 
основа на ОВОС съгласно Конвенцията от Еспоо. Важен елемент, който не е развит 
подробно по-горе, е въпросът за публичните изслушвания, които бяха проведени като 
част от ОВОС съгласно Конвенцията от Еспоо, и особено финалният екологичен 
доклад, представен през март 2009 г. на деветте езика на всички заинтересовани 
държави. От първото нотифициране през 2006 г .  са организирани многобройни 
публични изслушвания на различни равнища като част от отговорността на 
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компетентните национални органи за тяхната заинтересована общественост. Например 
във Финландия на 18 юни 2008 г. беше проведен семинар под надслов: „Балтийският 
газопровод – предизвикателство пред ЕС и регионалното сътрудничество в района на 
Балтийско море“ от следните организатори: Фински/Руски граждански форум, Център 
ЕС-Русия, WWF, Групата на Зелените/Европейски свободен алианс в Европейския 
парламент и парламентарната група на Зелените. Семинарът беше проведен в 
Парламента на Финландия с участието на представители на НПО от Германия, 
Финландия и Естония, органите по ОВОС на Финландия, членове на ЕП (г-жа Satu 
Hassi) и „“, който е представил наличната към този момент информация за обсъждане.
В други държави бяха организирани сходни семинари/информационни 
кампании/дискусионни заседания.

Що се отнася до официалните консултации по Конвенцията от Еспоо, съгласно 
информацията, която е на разположение на Комисията от 2006 г. насам, са проведени 
шест срещи с участието на представители на „страните на произход“ и дванадесет 
срещи с участието на представители както на „страните на произход“, така и на 
„засегнатите страни“.

В заключение, освен всички други консултации на национално равнище и официалните 
консултативни срещи между „страните на произход“ и „засегнатите страни“ от 2006 до 
2009 г., в периода между март и юни 2009 г .  са били проведени пет публични 
изслушвания в няколко града във Финландия (Helsinki, Turku, Hanko, Mariehamn, 
Kotka), един в Дания (Ronne-Bornholm), един в Швеция (Visby-Gotland), един в Литва 
(Вилнюс), един в Естония (Талин), един в Латвия (Рига), един в Германия (от 22 юни до 
3 юли в Щралзунд) и един в Русия (Виборг) със заинтересованата общественост в тези 
държави съгласно процедурата на Конвенцията от Еспоо.

- Въпроси, свързани с екологичната отговорност и сигурността:

Що се отнася до вредите за околната среда, които може да настъпят по време на 
строителството или работата на тръбопровода, се прилага Директива 2004/35/ЕО1.
Директивата създава рамка за екологична отговорност, основаваща се на принципа 
„замърсителят плаща“, за предотвратяване и отстраняване на екологичните щети.

Комисията би искала да подчертае, че случаят с тръбопровода „Северен поток“ не може 
да се сравнява с рисковете, които доведоха до катастрофалния разлив на нефт в 
Мексиканския залив (инцидента с петролния разлив на BP), тъй като тръбопроводът ще 
пренася природен газ, а не суров или рафиниран петрол. Доставките на природен газ 
могат да бъдат контролирани много лесно от източника на доставка. По тази причина в 
случай на авария, като например пробив на тръбопровода , доставките на газ могат да 
бъдат спрени незабавно от доставчика. Следователно рисковете за околната среда не са 
същите като рисковете, свързани с дълбоководния добив на нефт. Според инвеститора 
„Nordstream“ разполага с „план за реагиране при спешни ситуации“, който е предмет на 
координиране с крайбрежните държави, и с план за реагиране при спешни ситуации за 
фазата на изграждане. Комисията не е информирана за наличието на процедури за 
управление на кризи, предвидени в случай на проекти, планирани и предложени от 
                                               
1 ОВ 143, 30.4.2004 г.
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частни инвеститори, какъвто е случаят с този газопровод. Това е отговорност на 
заинтересованите държави-членки. Въпреки това Комисията поощрява решението за 
създаване на съвместна система за мониторинг на газопровода „Северен поток“ от 
заинтересованите държави, както беше предложено през май 2010 г. по време на среща 
между министър-председателите на Финландия и Руската федерация. 

г) Заключение за околната среда

Горепосоченото илюстрира дълбочината и сложността на процедурата за ОВОС 
съгласно правото на ЕС и международното право, която е отговорност единствено на 
държавите-членки, като Комисията се намесва единствено при наличие на явно 
нарушение. Комисията, както многократно се потвърждава и от отговорите на 
парламентарни въпроси на члена на Комисията Dimas по време на двете изслушвания 
през 2008 г., не може да замести държавите-членки в техните отговорности по 
отношение на ОВОС, свързана с разрешителното за осъществяване на сходни проекти.

В случая със „Северен поток“ Комисията подчертава, че в резултат на многобройните 
консултации с всички компетентни национални органи, включително в областта на 
околната среда, НПО, заинтересовани страни и широката общественост, проектът е 
изменян многократно в резултат на нови елементи, добавяни в резултат на проучвания 
и техническа информация или по специално искане. Например последният маршрут на 
изток и юг от Bornholm, вместо оригиналния маршрут на север от острова, е определен 
след пространни обсъждания с датските органи с цел да се задоволят различни 
интереси и да се смекчи потенциалното въздействие върху околната среда. Също така 
по време на процедурата за ОВОС е решено да не бъдат построени първоначално 
планираните платформи, които биха могли да окажат по-голямо въздействие върху 
околната среда. Накрая, примерите за допълнителни мерки за опазване на природата 
след консултации между органите и НПО и промените при полагането на тръбопровода 
в германски води с цел осигуряване на неограничен достъп до горепосочените 
потенциално засегнати полски пристанища показват, че процедурата за ОВОС, която е 
проведена, е позволила поетапна подготовка и планиране на проекта и е дала 
възможност на органите да дадат необходимите одобрения.

ВЪПРОСИ, КОИТО НЕ СА СВЪРЗАНИ С ОКОЛНАТА СРЕДА

а) Енергийната перспектива

Що се отнася до енергийната перспектива, Комисията счита, че развитието на 
енергийната инфраструктура в Балтийския регион е един от първостепенните 
приоритети на ЕС в областта на енергийните доставки. Също така следва да се 
подчертае, че поради очакваното изчерпване на местните газови ресурси на ЕС, 
търсенето на внос на газ в ЕС ще се увеличи през следващото десетилетие. 
Разнообразието на енергийните доставки винаги е било централна цел на европейската 
енергийна политика. Въпреки това, след газовата криза от януари 2009 г. важността на 
разнообразието на източници и маршрути се е увеличила допълнително. От гледна 
точка на ЕС ключова стъпка в развитието на разнообразието е отварянето на южен 
газов коридор, който да създаде нов транспортен маршрут до нови източници на газ, 
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т.е. огромните газови резерви на Близкия Изток и Каспийския регион. Успоредно с това 
новите инфраструктури за доставка на газ от Русия ще играят ключова роля за 
увеличаване на физическото и техническо разнообразие на доставките на ЕС. Русия е 
най-големият доставчик на енергия за ЕС, като осигурява приблизително 40 % от вноса 
на газ. „Северен поток“ ще увеличи допълнително сигурността на енергийните 
доставки за ЕС. Важността на този проект е безспорна. По тази причина 
горепосоченото Решение № 1364/2006/ЕО  квалифицира „Северен поток“ като един от 
„проектите от европейски интерес“ по TEN-E, с най-високия възможен приоритет (т.е. 
същият приоритет като други проекти, например Набуко, ITGI или Ямал II) Комисията 
е била благосклонна към „Северен поток“ от самото начало, при условие че всички 
процедури по ОВОС са спазени, както е обяснено по-горе.

б) Икономически и бюджетни аспекти

По отношение на оценката на икономическите и бюджетни аспекти на „Северен поток“ 
следва да се подчертае, че проектът до този момент е изцяло с търговски характер, без 
обществено финансиране, при който дружествата инвеститори поемат всички рискове, 
свързани със строителството и експлоатацията на тръбопровода, както и с несигурното 
развитие на газовия пазар. Комисията следователно няма компетентност да изисква 
този вид информация от дружествата-инвеститори, освен ако не е налице нарушение на 
конкурентното право на ЕС.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Въз основа на гореизложеното и на съществуващата информация до този момент, 
Комисията няма да извърши отделна ОВОС на проекта „Северен поток“, което 
представлява основното, което се иска в Доклада на ЕП. Следва да се припомни, както 
е посочено по-горе, че това е първият път, при който толкова комплексен 
трансграничен инфраструктурен проект е подложен на процедура за ОВОС. Комисията 
счита за нормално такъв комплексен проект да повдига голям брой нови въпроси и 
безпокойства, свързани както с околната среда, така и с други сфери, като сигурността 
на енергийните доставки и правилата на конкуренцията. Натрупаният опит със 
„Северен поток“ е много важен за всички заинтересовани страни и показва, че с 
прозрачни процедури за ОВОС като тези, предвидени от ЕС и международното право, 
много повдигнати въпроси могат да получат задоволителен отговор. Самата Комисия 
също е натрупала голям опит при оценката на различни аспекти, свързани с проекта. 
Комисията, например, е трябвало да участва с няколко държави-членки в обсъждания 
за това как следва да бъдат третирани широкомащабни трансгранични комплексни 
проекти, тъй като сегашното законодателство за ОВОС е предвидено основно за 
отделни големи проекти, които се реализират в една държава. Действително са налице 
няколко други аспекти, които трябва да бъдат разгледани като например: въздействието 
на работи, свързани с главния проект, за производство, транспорт и съхранение на 
суровини и други материали, които може да засягат няколко държави; видът 
консултации с компетентните органи и заинтересованата общественост; определяне на 
заинтересованата общественост; вида на информацията, която трябва да бъде 
превърната в обществено достояние; рационализиране на националните процедури за 
изготвяне на оценка и издаване на разрешително. Както е посочено по-горе, Комисията 
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също така е трябвало да работи със секретариата на Конвенцията от Еспоо, за да 
облекчи прилагането на процедурата по Конвенцията от Еспоо в сходни случаи в 
бъдещето, особено в енергийните и транспортни сектори, където в момента се 
подготвят още трансгранични проекти.

В заключение, Комисията ще осигури по-нататъшното развитие на натрупания опит не 
само в краткосрочен аспект посредством Ръководния/Тълкувателния документ, които 
се изготвят за приложението на процедурата за ОВОС за широкомащабни 
трансгранични проекти, но също така в средносрочен план, посредством 
преразглеждането на Директивата за ОВОС. Тази процедура, в която ще бъде включен 
и ЕП, вече е започнала и се очаква да бъде извършена през следващите месеци.


