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Tárgy : A Krzysztof MacKowski, lengyel állampolgár által az „Agencja Informacji i 
Ochrony Środowiska” környezetvédelmi egyesület nevében benyújtott, 
0952/2006. számú petíció az Oroszország és Németország között tervezett balti-
tengeri gázvezeték környezeti hatásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója aggályosnak tartja annak a balti-tengeri gázvezetéknek a lefektetését, 
amely a tervek szerint Oroszországot és Németországot fogja összekötni. Véleménye szerint 
ez az orosz–német vállalkozás el fogja pusztítani a veszélyeztetett tengeri ökoszisztémákat a 
lengyel partok mentén, és kétségesnek ítéli a nemzeti és nemzetközi környezetvédelmi 
előírások betartását. Előadja továbbá, hogy a beruházásról még nem készült környezeti 
hatásvizsgálat, ezért azzal a kéréssel fordul a Parlamenthez, hogy annak elkészítésében 
biztosítsa a Bizottság részvételét.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2007. április 4. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2007. október 19.

A petíció

A petíció benyújtói 2007. március 27-én ismertették petíciójukat az Európai Parlament 
Petíciós Bizottsága előtt. Legfőbb aggodalmuk a Balti-tengeren keresztül Oroszországot és 
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Németországot összekötő gázvezeték megépítése eredményeképpen felmerülő 
környezetvédelmi megfontolásokkal kapcsolatos. A petíció benyújtóinak aggályaiban 
bizonyos tagállamok is osztoznak – például Lengyelország és Litvánia –, amelyek képviselői 
szintén jelen voltak a bizottság szóban forgó ülésén. A Bizottság annak idején nem fűzött 
konkrét megjegyzéseket a kérdéshez. A Bizottság arról tájékoztatta a Petíciós Bizottságot, 
hogy a szóban forgó projektet belefoglalták a transzeurópai energiahálózatokra vonatkozó 
iránymutatások megállapításáról szóló 1364/2006/EK európai parlamenti és tanácsi 
határozatba. Az I. melléklet (Transzeurópai energiahálózatok) gázhálózatokról szóló 
bekezdése tulajdonképpen magában foglalja az észak-európai gázvezetéket, amely valójában 
nem más, mint a szóban forgó projekt, azaz a Nord Stream, amelyet a 2006 októberében 
alapított orosz–német Nord Stream vállalatról neveztek el. A Bizottság arra is rámutatott, 
hogy nincs információja a gázvezetékkel kapcsolatos fejleményekről, a fent említett határozat 
13. cikke azonban kimondja: „Ez a határozat nem érinti a projektekről, tervekről vagy 
programokról készítendő környezeti hatásvizsgálatok eredményeit, amelyek e projektek 
későbbi engedélyezési keretét adják. Amennyiben a vonatkozó közösségi jogszabályok alapján 
ilyen hatásvizsgálatot kell készíteni, annak eredményeit figyelembe kell venni, mielőtt a 
vonatkozó közösségi jogszabályok szerint a projekt végrehajtásáról tényleges határozat 
születik”. A Bizottság azt is hozzátette, hogy a nyilvánosság számára a projekt hivatalos 
honlapján nyújtott általános jellegű tájékoztatásban az áll, hogy folyamatban van egy teljes 
körű környezetvédelmi hatásvizsgálat (KHV) az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági 
Bizottságának az országhatáron átterjedő környezeti hatások vizsgálatáról szóló 
egyezményében (Espoo-i Egyezmény) foglalt előírásoknak megfelelően.

A Bizottság megjegyzései a petícióhoz

Az Európai Parlamentben tartott, fent említett meghallgatást követően a Bizottság szolgálatai 
megvizsgálták a szóban forgó ügyet, jóllehet a projekttel kapcsolatban nem nyújtottak be 
közösségi társfinanszírozásra irányuló kérelmet és az egy magánszektorbeli energetikai 
befektetési projektnek minősül, amelynek ugyanakkor összhangban kell állnia a vonatkozó 
uniós jogszabályokkal – ideértve a környezetvédelmi jogszabályokat is –, valamint adott 
esetben a nemzetközi környezetvédelmi egyezményekkel. A vizsgálat keretében 2007. május 
11-én a Nord Stream munkatársai ismertették a projektet a Bizottság szolgálataival.

A KHV-t illetően kifejtették, hogy a Nord Stream vállalat teljes körű környezeti 
hatásvizsgálatot végzett az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottságának Espoo-i 
Egyezménye értelmében – amelynek mind a kilenc érdekelt tagállam részes fele, míg az 
Orosz Föderáció aláírója, nem pedig részes állama –, annak érdekében, hogy lezárják az 
engedélyezési eljárást és teljesítsék annak követelményeit, valamint hogy megszerezzék az 
összes szükséges engedélyt. A szóban forgó eljárás jelenleg is folyik, befejezése pedig 2008-
ban várható egy 2007 őszére előirányzott környezetvédelmi zárójelentést követően.

A Nord Stream által nyújtott előzetes tájékoztatás szerint az a határozat született, hogy először 
is a gázvezetéket a tengerfenéken helyezik el, jobbára olyan mélységekben, ahol a 
környezetvédelmi problémák a leginkább korlátozhatók, míg a szárazföldi gázvezetéknek 
olyan érzékeny területeken kell áthaladnia, mint például erdők, folyók, mezők, falvak és 
magántulajdonban lévő területek stb. A javasolt útvonal kiválasztására a műszaki, 
környezetvédelmi és gazdasági kritériumok együttes értékelését követően került sor, és a 
részletek véglegesítése a KHV, valamint további tanulmányok elvégzése után várható az 
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optimális megoldás biztosítása érdekében.

A projektről szóló hivatalos értesítést – az Espoo-i Egyezményben foglaltak alapján – 2006. 
november 14-én, azaz az engedélyezési eljárás kezdetekor nyújtották be valamennyi érintett 
balti-tengeri államhoz: mind a „kibocsátó felekhez” (az egyezmény azon részes államai, 
amelyek joghatósága alatt tervezik a javasolt tevékenységek megvalósítását, vagyis ez esetben 
Finnország, Svédország, Dánia és Németország abban a kizárólagos gazdasági térségben, 
amelyben a gázvezeték elhelyezkedik), mind pedig az „érintett felekhez” (az egyezmény azon 
részes államai, amelyeket várhatóan érintenek majd a javasolt tevékenység határokon átnyúló 
hatásai, vagyis ez esetben Észtország, Lettország, Litvánia és Lengyelország). Ugyanakkor a 
tájékoztató jellegű ülések és a megbeszélések már korábban megkezdődtek.

A Nord Stream szerint több mint 20 nyilvános meghallgatásra és 100 hatósági ülésre került 
sor a Balti-tenger térségében fekvő országokban, miközben 129 nyilatkozat érkezett a 
nemzetközi konzultációs eljárás során. Valamennyi nyilatkozatot elemzésnek vetették alá, 
lefordították angolra és a tervek szerint közzé is teszik a Nord Stream honlapján. Továbbá 
rendszeresen tartanak tájékoztató jellegű üléseket és megbeszéléseket is az illetékes 
hatóságokkal fenntartott munkakapcsolatokon és a velük való találkozókon felül. A kapott 
ajánlások alapján további tanulmányok készülnek majd, ideértve a tervezett útvonal 
optimalizálására irányuló vizsgálatokat is.

A Nord Stream munkatársaival folytatott megbeszélésen két meghatározott kérdés is 
megvitatásra került: a régi elsüllyedt hadianyagok ügye és a természetvédelemhez kapcsolódó 
kérdések.

Ami az elsőt illeti, a Nord Stream szerint a gázvezeték teljes vonalán elvégzik majd a lőszerek 
vizsgálatát. Először a rendelkezésre álló feljegyzéseket tanulmányozzák, majd pedig sor kerül 
a – mind vegyi, mind pedig hagyományos – lőszerek helyszíni azonosítására. Erre a célra 
különleges felszerelést és korszerű technológiát alkalmaznak majd, amely arra is képes, hogy 
mindössze pár centiméternyi nagyságú fémes tárgyakat felismerjen. Mindez egyértelműen 
kiemelt fontosságú, mivel a biztonsági szempont elengedhetetlen a gázvezeték megfelelő 
működéséhez. Ezenkívül az EU tengeri stratégiája, amelyet a Bizottság 2005-ben azzal a 
céllal fogadott el, hogy 2021-re helyreállítsa az európai tengerek állapotát, szintén figyelembe 
veszi a tengerbe lerakott lőszereket. A javasolt, tengeri stratégiáról szóló irányelv – amelyet 
jelenleg tárgyal az Európai Parlament és a Miniszterek Tanácsa – konkrétan hivatkozik a 
tengerbe lerakott lőszerekre/elsüllyedt hadianyagokra (II. melléklet). A tengerbe lerakott 
lőszereket azon elemek egyikeként említik, amelyeket figyelembe kell venni a tengeri 
környezet állapotának értékelésekor, amely alapján a későbbiekben intézkedési programok 
kidolgozására kerül sor.

Ami a természetvédelmet illeti, a részletek ismertetésére sort kell keríteni, amikor a KHV 
befejeztével határozat születik a végleges útvonalról. A Bizottság szolgálatai különleges 
találkozót kértek, amely az uniós természetvédelmi irányelvek alapján kizárólag a 
természetvédelmi kérdésekre koncentrálna, és amelyre a tervek szerint az év egy későbbi 
időpontjában kerülne sor. A Nord Stream beleegyezését adta.

Ezenfelül a Nord Stream a KHV csoport 2007. május 21–23-án Genfben rendezett 10. 
ülésének résztvevőit is tájékoztatta a projekttel kapcsolatban, amely ülés megerősítette a fent 
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említetteket és az érintett felektől érkezett nyilatkozatok számát 140-re növelte.

További tájékoztató jellegű üléseket is rendeztek, ideértve a finn–orosz polgári fórum, az EU–
Oroszország Központ (EU-Russia Centre, EU-RC), a WWF, az Európai Parlamentben 
működő Zöldek/az Európai Szabad Szövetség Képviselőcsoportja és a finn Zöldek Pártja által 
szervezett ülést, amelyre 2007. június 18-án a finn parlamentben került sor, míg a nemzeti 
KHV és SKV (stratégiai környezeti vizsgálat) szakértők 2007. június 21–22-i berlini hivatalos 
találkozója során egy különleges tájékoztatót tartottak.

Következtetések

A fent említettek alapján a Bizottság gondos figyelemmel kíséri a szóban forgó projekt 
további fejleményeit az Espoo-i Egyezmény keretében – amelynek az Európai Közösség és 
annak tagállamai is részes felei –, annak érdekében, hogy biztosítsa a vonatkozó nemzetközi 
kötelezettségek, valamint az uniós jogszabályok betartását. Tekintettel a folyamatban lévő 
munka léptékére és az érintett felek jelentős számára (mind a kilenc balti állam 
környezetvédelmi minisztériumának szolgálatai, a lakosság és a nem kormányzati 
szervezetek), a Bizottság ezen a ponton nem tart szükségesnek további intézkedéseket a 
szóban forgó ügyben.

4. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz: 2010. december 9.

ELŐZMÉNYEK

A Nord Stream projektként ismert balti-tengeri gázvezetékre vonatkozóan az Európai 
Parlamenthez benyújtott petíciók és írásbeli választ igénylő kérdések nyomán a 2008. júliusi 
plenáris ülésen elfogadott állásfoglalás javarészt a környezeti hatásokra összpontosított, 
jóllehet egyéb szakpolitikai területekhez fűződő szempontokat is érintett. Az említett 
állásfoglalás szerint a legfőbb kérdés annak szükségessége, hogy a Bizottság gondoskodjon 
egy független környezeti hatásvizsgálat/hatástanulmány elvégzéséről, amelyet valamennyi 
érdekelt féllel megvitatnak. 

A Bizottság mind a 2008. januári meghallgatás, mind pedig a 2008. júliusi plenáris ülés során 
hangsúlyozta, hogy nem rendelkezik hatáskörrel és felhatalmazással arra, hogy ilyen jellegű 
projektek esetében elvégezze a környezeti kérdések teljes körű vizsgálatát a tagállamok 
helyett, amelyek elsődlegesen felelősek az uniós követelmények végrehajtásáért. Emellett az 
Európai Parlament által a 2008. júliusi ülésszakán elfogadott vélemények és állásfoglalások 
nyomon követéséről szóló közleményében a Bizottság kifejtette, hogy nem kíván tovább 
foglalkozni az üggyel (SP(2008)4891, Brüsszel, 2008.8.27.)

A szóban forgó projektet lényegében felvették a transzeurópai energiahálózatokra vonatkozó
iránymutatások megállapításáról szóló 1364/2006/EK1 európai parlamenti és tanácsi 
határozatban foglalt TEN-E prioritást élvező projektek körébe. Ugyanakkor a határozatban 
nem szerepel olyan egyedi rendelkezés, amely az abban felsorolt egyes projektek vagy
projektcsoportok vonatkozásában nagyobb szerepet szánna a Bizottságnak a tanulmányok, 
vizsgálatok, értékelések stb. terén. A környezet kérdésével az ilyen határozatoknál megszokott 

                                               
1  HL L 262., 2006.9.22., 1. o.
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módon foglalkoznak, ismertetve azon jogi követelményeket, amelyeknek minden esetben 
eleget kell tenni. A 13. cikk (Korlátozások) (2) bekezdése csakugyan kimondja, hogy „Ez a 
határozat nem érinti a projektekről, tervekről vagy programokról készítendő környezeti 
hatásvizsgálatok eredményeit, amelyek e projektek későbbi engedélyezési keretét adják. 
Amennyiben a vonatkozó közösségi jogszabályok alapján ilyen hatásvizsgálatot kell készíteni, 
annak eredményeit figyelembe kell venni, mielőtt a vonatkozó közösségi jogszabályok szerint 
a projekt végrehajtásáról tényleges határozat születik.” A vonatkozó uniós jogszabály ez 
esetben a környezeti hatásvizsgálatról (KHV) szóló, módosított 85/337/EGK irányelv1, 
valamint az országhatáron átterjedő környezeti hatások vizsgálatáról szóló ENSZ/EGB 
egyezmény (Espoo-i Egyezmény). 

A környezetet érintő egyéb kérdéseket – mint például a természetvédelemhez kapcsolódókat 
stb. – általában a KHV-eljárás során azonosítják és kezelik, és azok elemzését a későbbiekben 
egyedi tanulmányok keretében, a hatályos természetvédelmi jogszabályok alapján és az 
érintett tagállamok illetékes hatóságainak hatáskörében külön végzik el.

Ennek alapján egy magánfejlesztő társaság, a Nord Stream AG 2006 végén benyújtotta a 
szükséges dokumentumokat az érintett tagállamok illetékes hatóságaihoz, annak érdekében, 
hogy engedélyezzék a szóban forgó projekt végrehajtását saját felségvizeik/kizárólagos 
gazdasági övezeteik területén. 

KÖRNYEZETVÉDELMI KÉRDÉSEK  

a) A KHV-eljárás

Európában most első alkalommal vetettek alá a fent említett KHV-eljárásoknak egy ilyen 
összetett, határokon átnyúló infrastrukturális projektet. 2006 vége óta számos, több ezer 
oldalnyi technikai jelentéssel ellátott tanulmányt készítettek erre szakosodott cégek a 
projektgazda számára, amelyeket mind az illetékes hatóságok, mind pedig a lakosság – a nem 
kormányzati szervezeteket is ideértve – gondos vizsgálatnak és elemzésnek vetett alá, 
valamint azok megvitatására is sor került. Külön KHV-eljárást végeztek minden egyes olyan 
ország – azaz Svédország, Dánia, Finnország, Németország és Oroszország – esetében, ahol 
környezetvédelmi engedélyért/fejlesztési engedélyért kellett folyamodni, míg a teljes 
projektre vonatkozóan is sor került egy, az Espoo-i Egyezmény szerinti átfogó jelentés 
kidolgozására. Az összes vonatkozó információt elérhetővé tették a nyilvánosság számára, és 
az információk nagy része mind a mai napig fellelhető a projektgazda weboldalán: 
www.nord-stream.com. 

Példaképpen a németországi KHV keretében az alábbi dokumentumok kidolgozására került 
sor a KHV-irányelv követelményei alapján:

 1046 oldal terjedelmű KHV technikai jelentés; 
 48 oldalas nem technikai jellegű összefoglalás (NTS);
 a természeti hatásokról szóló, 720 oldalas különjelentés a 92/43/EK2 élőhelyvédelmi 

irányelv 6. cikkének (3) bekezdése alapján, 250 oldalnyi technikai melléklettel;   
                                               
1  HL L 175., 1985.7.5., 40. o.
2 HL L 206., 1992.7.22., 7. o.
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 további 20 oldalas jelentés az illetékes természetvédelmi hatóságok felkérésére; 
 műszaki információkat tartalmazó, 348 oldal terjedelmű külön dokumentum;
 az Espoo-i Egyezmény szerinti jelentés nem technikai jellegű összefoglalása 54 oldal 

terjedelemben.

Minden fent említett dokumentumot nyilvánosan elérhetővé tettek, és azok számos 
megbeszélés és vita tárgyát képezték. A többi érintett országban is hasonlóképpen jártak el. 

Az Espoo-i Egyezmény alapján egy koordinációs csoportot is létrehoztak, és minden érintett 
felet felkértek az abban vállalt részvételre. Ez magában foglalja a „kibocsátó feleket” (azon 
országokat, amelyek területén a projektet a jövőben megvalósítják, így azoknak 
környezetvédelmi engedélyt kell kiadniuk), valamint az „érintett feleket” (azon országokat, 
amelyeknek ajánlatos részt venniük a KHV-eljárásban a saját területüket érintő lehetséges 
környezeti hatások miatt), amelyek körébe ez esetben Litvániát, Lettországot, Észtországot és 
Lengyelországot sorolhatjuk. A kérdés összetettségét hangsúlyozandó egyúttal meg kell 
említeni, hogy még a „kibocsátó felek” is aggódtak a határokon átnyúló hatások miatt (mint 
például Svédország a projekt azon részével kapcsolatban, amelyet Finnország kizárólagos 
gazdasági övezetében terveztek megvalósítani). Ennek alapján kialakították az illetékes 
hatóságokkal és a lakossággal folytatott konzultációk átfogó rendszerét.

Végül a műszaki értékelések, megbeszélések, elemzések és nyilvános viták hosszú szakaszát 
követően a Nord Stream AG – miután benyújtotta a végleges KHV-jelentést és a több 
tagállam által is igényelt kiegészítő tájékoztatást – minden szükséges engedélyt megszerzett 
valamennyi érintett országtól és hatóságtól: egy engedélyt Dániától (2009. október 20.), 
Svédországtól (2009. november 5.), Oroszországtól (2009. december 18.), két engedélyt 
Németországtól (2009. december 21. és 28.), valamint két engedélyt Finnországtól (2009. 
november 5. és 2010. február 12.). Valamennyi engedélyt azt követően ítélték oda, hogy 
lezárultak a Nord Stream által rendelkezésre bocsátott KHV-dokumentáció alapján folytatott 
nemzeti szintű és a határokon átnyúló konzultációs folyamatok; e dokumentáció 
kidolgozásában olyan, erre szakosodott cégek vettek részt, mint az ERM (Egyesült 
Királyság), a Rambøll (Dánia) és az IfAÖ (Németország). Meg kell jegyezni, hogy az említett 
engedélyek megtámadhatók a nemzeti bíróságok előtt, míg hivatalos panaszok is benyújthatók 
a Bizottsághoz az uniós jog tiszteletben tartásának elmulasztása miatt.

b) A Bizottság szerepe

A Bizottság nyomon követte a KHV-eljárást, amióta az EP 2007 elején az ügyet a figyelmébe 
ajánlotta, annak ellenére, hogy ő maga nem végez a projektekkel kapcsolatos környezeti 
hatásvizsgálatokat, illetve azokban nem vesz részt, amint azt jelen dokumentum is kifejti. A 
Nord Stream projekt nyílt viták tárgyát képezte az uniós tagállamok KHV- és SKV-
szakértőiből álló munkacsoport – a KHV/SKV csoport – évente kétszer megrendezett ülései 
során. Ezeken az üléseken a Bizottság elnököl, azok napirendjéről azonban előzetesen 
valamennyi tagállammal megállapodnak. 2007 óta1 rendszeresen frissített információkat 
bocsátottak rendelkezésre a Nord Stream projekttel kapcsolatos KHV-eljárás fejleményeiről. 
                                               
1 Azon évente kétszer megrendezett ülésekre, amelyek napirendjén a Nord Stream is 
szerepelt, az alábbiak szerint került sor:  2007 – Lisszabon; 2008 – Ljubljana és Párizs; 2009 –
Prága és Uppsala; valamint 2010 – Madrid.
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A részes tagállamok ismertették a határokon átnyúló KHV-eljárás aktuális állását. Ezek az 
ülések egyúttal olyan szempontból is hasznosnak bizonyultak, hogy rávilágítottak a KHV-
irányelv és az Espoo-i Egyezmény vonatkozó rendelkezéseinek alkalmazása terén jelentkező 
nehézségekre. Azon tagállamok, amelyek ugyan érintett felek, de nem a projekt részesei 
(Lengyelország, Észtország, Lettország és Litvánia), nem tiltakoztak azon rendelkezésekkel 
és eljárásokkal szemben, amelyeket a Nord Stream projekthez kapcsolódó KHV-re 
vonatkozóan alkalmaztak.

Emellett a Nord Stream projektet az Espoo-i Egyezmény alapján létrehozott környezeti 
hatásvizsgálati munkacsoport 2007. május 21–23-i genfi ülésén is ismertették1.  A projektről 
Németország, az Orosz Föderáció és Svédország, valamint a Nord Stream egy képviselője 
tartott előadást. A munkacsoport üdvözölte az Orosz Föderáció – mint az Espoo-i Egyezmény 
aláírója, nem pedig részes fele – által hozott határozatot, hogy az egyezmény értelmében 
kibocsátó félként jár el, és ténylegesen teljesíti annak a Nord Stream projekttel kapcsolatos 
követelményeit.

E tekintetben érdemes feleleveníteni a Bizottság álláspontját, miszerint az Espoo-i 
Egyezmény a legmegfelelőbb eszköz az ilyen jellegű, határokon átnyúló projektek környezeti 
hatásainak felmérésére, valamint hogy ösztönözni kell az egyezménynek a harmadik félként 
eljáró országok általi ratifikálását. Ebből adódóan a Bizottság – amikor arra megfelelő helyzet 
kínálkozott – emlékeztette az Orosz Föderációt azon véleményére, hogy az Espoo-i 
Egyezmény hivatalos ratifikálása konstruktív előrelépést jelentene a Balti-tenger – mint 
sérülékeny terület – környezetvédelme iránt vállalt közös felelősség további megerősítésének 
útján2. Ebben a konkrét esetben Oroszország beleegyezett abba, hogy tiszteletben tartja az 
Espoo-i Egyezményben foglalt szabályokat, és egy teljes körű KHV elvégzésére került sor, 
amely eleget tett az egyezmény kívánalmainak, amelyet követően az érintett államok 
hatóságai megadták a szükséges engedélyeket. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy ebben a 
meghatározott esetben nem befolyásolta a helyzetet, hogy Oroszország még nem ratifikálta az 
Espoo-i Egyezményt. 

Miután az Espoo-i Egyezmény részes feleinek 2008-ban megrendezett negyedik ülése során 
érdeklődést tanúsítottak és kérdéseket tettek fel a nagy léptékű, határokon átnyúló projektek 
végrehajtásával, valamint a vonatkozó uniós vívmányok alkalmazásával kapcsolatban, a 
Bizottság az egyezményhez rendelt munkaterv egyik pontjában javaslatot tett egy 
munkaértekezlet megszervezésére a nagy léptékű, határokon átnyúló projektek tárgyában3.  

E határozat értelmében a Bizottság az Espoo-i Egyezmény titkárságának közreműködésével 

                                               
1 A KÖRNYEZETI HATÁSVIZSGÁLATI MUNKACSOPORT TIZEDIK ÜLÉSÉRŐL SZÓLÓ JELENTÉSE 
– http://www.unece.org/env/documents/2007/eia/wg.1/ece.mp.eia.wg.1.2007.2.e.pdf (lásd a 21–22. pontot)
2 Például az EU–Oroszország Állandó Partnerségi Tanács környezeti kérdésekkel foglalkozó, 
2009 novemberében Moszkvában megrendezett legutóbbi ülésén az EU felhívta 
Oroszországot arra, hogy ratifikálja az Espoo-i Egyezményt. Az EU és Oroszország közötti 
környezetvédelmi párbeszéddel foglalkozó munkacsoport társelnökeinek legutóbbi, 2010. 
júniusi ülésén az EU egyúttal felhívta Oroszországot arra, hogy alkalmazza az Espoo-i 
Egyezményt a kalinyingrádi atomerőmű-projektre vonatkozóan. 
3 A IV/7. sz. határozat: http://www.unece.org/env/documents/2008/eia/ece.mp.eia.10.e.pdf  
[136. o.].
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egynapos szemináriumot rendezett Genfben, amelyen egyúttal elnökölt is. A szemináriumot a 
környezeti hatásvizsgálati munkacsoport 2009. május 12-i ülése során rendezték meg, amikor 
is a délelőtti szekciót a Nord Stream által tervezett balti-tengeri gázvezeték témájának 
szentelték (Dániából, Finnországból, Németországból, Svédországból, a Gaz-System S.A. és a 
Nord Stream AG társaságoktól is érkeztek felszólalók). A délutáni szekcióban az egyéb nagy 
léptékű, határokon átnyúló projektekhez kapcsolódó tapasztalatokat és bevált gyakorlatokat 
vizsgálták (felszólalók érkeztek Dániából, Svédországból, az EBRD-től, a Lappföldi 
Egyetemről és a Gaz-System S.A. társaságtól). 

Az Espoo-i Egyezmény titkársága ismertette feljegyzését az egyezmény összetett 
tevékenységekre, köztük nagy léptékű, határokon átnyúló projektekre történő alkalmazásáról 
(ECE/MP.EIA/WG.1/2009/4)1.  E feljegyzés kidolgozására a Bizottság szolgálatainak 
segítségével került sor. A munkacsoport üdvözölte a feljegyzést és az abban foglalt 
ajánlásokat.

Végezetül a Bizottság megragadta a kezdeményezést, hogy útmutató/magyarázó 
dokumentumot készítsen a nagy léptékű, határokon átnyúló projektekről, valamint a KHV-
eljárásnak a KHV-irányelv és az Espoo-i Egyezmény szerinti alkalmazásához fűződő 
kihívásairól. Ennek első vázlatát a KHV/SKV csoport 2010 áprilisában Madridban 
megrendezett féléves ülésén vitatták meg azzal a céllal, hogy még az év vége előtt elkészüljön 
a dokumentum első változata.  

c) Tények a Nord Stream esetében elvégzett KHV-eljárásról

A Bizottság rendelkezésére álló információk alapján a Nord Stream projekttel kapcsolatos 
KHV-eljárás lebonyolítására valamennyi országban hasonlóképpen került sor. Bizonyos 
elemeket az alábbiakban kiemelünk majd annak érdekében, hogy érzékeltessük nemcsak az 
említett folyamat összetettségét, hanem széles spektrumát is, hiszen az nagyszámú intézményi 
érdekelt fél bevonásával valósult meg, amilyenek például a közigazgatási szolgálatok, 
szervezetek és független testületek, ideértve a nem kormányzati szervezeteket és az egyes 
polgárokat is. 

- A KHV svédországi példája:

Az alábbiakban felvázoljuk a Svédországban végbement folyamatot az első értesítéstől az 
engedély odaítéléséig. Valamennyi uniós tagállamban hasonló eljárásokat alkalmaztak.  

- Az első értesítést 2006 novemberében nyújtották be; 
- Az első KHV-dokumentációt 2007 decemberében bocsátották rendelkezésre;
- A svéd hatóságok 2008 februárjában kiegészítő tájékoztatást kértek;
- A Nord Stream 2008 májusában nyújtott kiegészítő tájékoztatást;
- Az előirányzott közigazgatási ajánlások folyamatának keretében minden információt 
megküldtek az illetékes nemzeti hatóságoknak és testületeknek, mint például az alábbiaknak: 

 Svéd Energiaügyi Igazgatási Hatóság;
 Országos Halászati Testület;
 Tengeri Igazgatási Hatóság; 

                                               
1 http://www.unece.org/env/documents/2009/eia/wg.1/ece.mp.eia.wg.1.2009.4.e.pdf
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 Svéd Katonai Erők;
 Svéd Parti Őrség;
 Országos Lakhatási, Építésügyi és Tervezési Testület; 
 Svéd Meteorológiai Intézet (SMHI);
 Svéd Földtani Hivatal (SGU); 
 Svéd Nemzeti Tengeri Múzeumok;
 Környezetvédelmi Ügynökség;

- A nemzeti hatóságokat és testületeket 2008 júniusában kérték fel észrevételeik és 
véleményük ismertetésére 2008. november 20-i határidővel, amelyet követően a Nord Stream 
társaságtól kiegészítő tájékoztatást kértek;
- Több mint 60 intézmény, közigazgatási szolgálat és nem kormányzati szervezet vett részt az 
említett konzultációban, és a kiegészítő dokumentumok alapján számos aggályra és kérdésre 
sikerült kitérni; 
- Az engedély odaítélésére végül 2009. november 5-én került sor. 

A svéd környezetvédelmi miniszter, Andreas Carlgren az alábbi megjegyzést fűzte a 
határozathoz: „A kormány szigorú feltételeket szabott annak biztosítása érdekében, hogy a 
Balti-tenger sérülékeny környezete ne kerüljön veszélybe. Rendkívül gondosan 
tanulmányoztuk a szóban forgó csővezeték környezeti hatásait.   A társaságot arra köteleztük, 
hogy több kiegészítő tanulmányt is végezzen, és az lépésről lépésre teljesítette az illetékes 
szervek álláspontjában foglaltakat. Azt tudom mondani, hogy ezt követően egyetlen központi 
kormányzati ügynökség sem ellenezte a projektet annak teljességében. Ezért a kérelem 
jóváhagyása az egyetlen lehetséges döntés.”  (http://www.sweden.gov.se/sb/d/586/a/134864 )

- A lőszerek kérdése:

Kezdettől fogva súlyos aggályok merültek fel a Balti-tenger különböző részein lerakott 
lőszerekkel kapcsolatban. Ezek eredete nem mindig ismert, azonban javarészt olyan 
lőszerekről van szó, amelyeket a szövetséges erők koboztak el Németországtól és a Balti-
tengerben helyeztek el, mivel annakidején ezt tartották ártalmatlanításuk legbiztonságosabb 
módszerének. Ehhez a későbbiekben még hozzáadódott a vegyi hadviselésben használt 
hadianyagok ártalmatlanítása egyes balti államok, köztük Kelet-Németország részéről az 
1960-as évek elején. A Balti-tenger állítólag több mint 100 000 darab lőszer lerakatául 
szolgált, és a kiterjedt terület-megtisztítási műveleteket követően a becslések szerint mára 
mintegy 35 000 maradt belőlük a Finn-öbölben. A Balti-tengerben rendszeres időközönként 
végeznek terület-megtisztítási műveleteket, gyakran számos ország katonai szolgálatainak 
együttes közreműködésével. Például a „Baltic Sweep and Operation Open Spirit” elnevezésű 
művelet keretében – amelyben valamennyi balti-tengeri ország részt vett 10 ország 16 
hadihajójának bevonásával – számos aknától sikerült megtisztítani a területet az elmúlt évek 
során.

Egyértelműen felmerült annak igénye, hogy azonosítsák a csővezetékre veszélyt jelentő 
valamennyi lőszert. A Nord Stream több részletes felderítést is folytatott speciális hajókkal és 
berendezésekkel, így például távirányítású eszközökkel, többsugaras akusztikus 
mélységmérőkkel, nagy felbontású oldalpásztázó hangradarokkal, tengeri üledékben pásztázó 
szonárokkal és vontatott magnetométerekkel. Minden adatot továbbítottak az illetékes 
hatóságokhoz – gyakran katonai szolgálatokhoz –, mivel a területek lőszerektől való 
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megtisztítását az esetek többségében katonai felügyelet alatt kell végezni. A Nord Stream által 
közzétett információk alapján összességében mintegy 80 hagyományos lőszert kellett 
eltávolítani (35-öt finn felségvizeken, 7-et a svéd kizárólagos gazdasági övezetben, 30-at 
pedig orosz felségvizeken). Az első művelet során – amely 2009. december 6. és 18. között 
zajlott – öt aknától sikerült megtisztítani a finn kizárólagos gazdasági övezetet. A rossz 
időjárási viszonyok miatt a terület-megtisztítási tevékenységeket 2009. december 18-án 
leállították, majd 2010 márciusában, a jég olvadását követően folytatták. A második művelet 
során 22 hadianyagtól tisztították meg a svéd és finn felségvizeket, miközben a terület-
megtisztítási tevékenységek befejezési időpontjaként 2010. május végét jelölték meg. 
Valamennyi terület-megtisztítási tevékenység folyamán egyedi műszaki és környezetvédelmi 
előírásokat érvényesítenek (például a terület-megtisztítási műveleteket megelőzően a tengeri 
emlősök megfigyelésével foglalkozó szakemberek felügyelete alatt halriasztó tölteteket és 
egyéb felszereléseket alkalmaznak a halak és tengeri emlősök áthelyezésére) az illetékes 
nemzeti hatóságokkal folytatott szoros együttműködésben. 

- Természetvédelem:

A természetvédelmi kérdések kiemelt fontossággal bírnak minden KHV során, mivel fel kell 
mérni a projektek hatásait. Ezen felül az élőhelyvédelmi irányelv (6. cikkének (3) bekezdése) 
egy konkrét vizsgálat végrehajtását írja elő abban az esetben, ha a projekt várhatóan jelentős 
hatást gyakorol a védett területekre. A Bizottság már 2007-ben felhívta valamennyi érintett 
fél, tagállami hatóság és maga a projektgazda figyelmét is a fenti rendelkezések tiszteletben 
tartásának szükségességére. A Nord Stream pedig összeállította a szükséges dokumentációt, 
amelyet az illetékes hatóságok értékeltek. 

Németország esete – ahol több védett terület is érintett – külön figyelmet érdemel. Amint azt a 
fentiekben is kifejtettük, a Nord Stream különjelentést nyújtott be a 6. cikk (3) bekezdése 
alapján. A németországi engedély szabályokat és feltételeket tartalmazott, amelyeket a projekt 
végrehajtása során tiszteletben kell tartani, ideértve a természetvédelemre vonatkozó 
szabályokat és feltételeket is. Két környezetvédelmi csoport – a WWF Deutschland és a 
Földbarátok Németországi Szövetsége (BUND, Mecklenburg–Elő-Pomeránia) – jogi 
kifogással élt a kiadott engedéllyel szemben, azt állítva, hogy a hatóságok nem követeltek 
elegendő kártérítést a természettel kapcsolatban okozott károkért. Az illetékes német 
hatóságok által szervezett tárgyalások eredményeként a két csoport megállapodásra jutott a 
projektgazdával a Balti-tenger és a természeti területek védelmét célzó további 
intézkedésekről. Például sikerült elfogadható megoldást találni a part menti építési munkák 
során felgyülemlő kotrási anyag hosszú távú tárolására, valamint az építkezés idején folytatott 
környezetvédelmi megfigyelésre. Emellett arról is megállapodtak, hogy a következő évben 
egy további tíznapos „védelmi időszakot” vezetnek be a heringek megóvása érdekében. 
(http://wwf.panda.org/wwf_news/?uNewsID=193011 ).
A fenti megállapodás eredményeként a két nem kormányzati szervezet visszavonta jogi 
panaszát, ami érzékelteti a nemzeti szinten végzett értékelésekben rejlő lehetőségeket és 
pozitív elemeket.   

- A lengyel kikötők korlátlan hozzáférhetőségének kérdése:

Miután Németországban a stralsundi bányászati hatóság 2009. december 21-én megadta az 
engedélyt, valamint a Németország területén tervezett munkák jellegéből adódóan egyesek 
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attól tartottak, hogy korlátozottá válik a świnoujścei és a szczecini lengyel kikötők 
hozzáférhetősége. Ezt hangsúlyozza a „Polski Plus” párt Jerzy Buzek elnökhöz intézett, az EP 
északi gázvezetékről szóló 2008. július 8-i állásfoglalásának végrehajtására vonatkozó 
felhívása is. A felhívást Marcin Libicki továbbította, aki a „Polski Plus” végrehajtó 
bizottságának tagja, valamint a 2004–2009 közötti időszakban az EP Petíciós Bizottságának 
elnöke volt (a felhívás szerepel a Petíciós Bizottság 2010. május 4-én nyilvántartásba vett 
dokumentumainak körében – PE439.068v01-00). 

A Bizottság számára rendelkezésre álló információk alapján a stralsundi bányászati hatóság 
által 2009. december 21-én kiadott engedély arra kötelezi a Nord Stream társaságot, hogy a 
csővezeték egyik németországi szakaszára vonatkozóan készítsen felülvizsgált 
kockázatelemzést annak érdekében, hogy biztosítsák a świnoujścei és a szczecini kikötők 
megközelíthetőségét, mivel a folyamat e szakaszában a lengyel fél ismertette azzal 
kapcsolatos terveit, hogy az említett kikötőket átalakítja oly módon, hogy azok a mélyebb 
merülésű hajók számára is hozzáférhetővé váljanak. A szóban forgó elemzés eredményeként a 
csővezetéket mintegy 20 kilométeres szakaszon félméteres burkolattal borítva helyezik el a 
tengerfenéken. A fent említett kockázatelemzés keretében a németországi kizárólagos 
gazdasági övezeten át vezető útvonalat is megvizsgálták, és egy 12 kilométeres szakaszon a
nyomvonal módosítása mellett döntöttek. A végleges engedélyt a Szövetségi Hajózási és 
Vízrajzi Hivatal bocsátotta ki 2010. február 26-án. 

A német hatóságok és a projektgazda szerint mindkét fent említett intézkedés végrehajtására 
azzal a céllal kerül sor, hogy biztosítsák a szóban forgó lengyel kikötők korlátlan 
hozzáférhetőségét a Nord Stream csővezeték megépítését követően. 

- Nyilvános meghallgatások:

A fenti példák csupán apró részei a teljes folyamatnak, valamint annak a lépésről lépésre 
kialakított megközelítésnek, amely a nemzeti és az Espoo-i Egyezmény szerinti KHV 
keretében egyaránt létrejött. Az egyik fontos tényező, amelyről a fentiekben még nem esett 
szó részletesen, a nyilvános meghallgatások kérdése, amelyeket az Espoo-i Egyezmény 
szerinti KHV keretében rendeztek, különösen az összes érintett ország kilenc nyelvén 2009 
márciusában közzétett végleges környezeti jelentés kapcsán. A 2006-ban megküldött első 
értesítés óta az illetékes nemzeti hatóságok hatáskörében számos nyilvános meghallgatást 
szerveztek különböző szinteken az érdeklődő lakosság számára. Például Finnországban 2008. 
június 18-án „A balti-tengeri gázvezeték – az EU számára jelentett kihívás és a balti-tengeri 
térségben folytatott regionális együttműködés” címmel szemináriumot rendeztek az alábbi 
szervezők: Finn–Orosz Polgári Fórum, EU–Oroszország Központ, WWF, Zöldek/az Európai 
Szabad Szövetség Képviselőcsoportja az Európai Parlamentben, valamint a finn Zöld Párt. A 
szemináriumra a finn parlamentben került sor német, finn, észt nem kormányzati szervezetek 
és a finn KHV-hatóságok képviselőinek, továbbá európai parlamenti képviselőknek (Satu 
Hassi) és a Nord Stream képviselőinek részvételével, akik a kérdés megvitatása céljából 
ismertették az aktuálisan rendelkezésre álló információkat. Más országokban szintén 
rendeztek hasonló szemináriumokat, illetve tájékoztató és tanácskozó jellegű 
összejöveteleket.  

Ami az Espoo-i Egyezményben előírt hivatalos konzultációkat illeti, a Bizottság számára 
2006 óta rendelkezésre álló információk alapján hat találkozóra került sor a „kibocsátó 
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feleknek” minősülő országok képviselőinek részvételével, valamint tizenkét olyan 
találkozóra, amelyen a „kibocsátó felek” és az „érintett felek” képviselői egyaránt részt 
vettek.

Végezetül a nemzeti szinten folytatott minden egyéb konzultáción, valamint a „kibocsátó 
felek” és az „érintett felek” körében a 2006–2009. közötti időszakban megrendezett hivatalos 
konzultációs találkozókon felül, 2009 márciusa és júniusa között öt nyilvános meghallgatást 
szerveztek több finn városban is (Helsinki, Turku, Hanko, Mariehamn, Kotka), egyet 
Dániában (Ronne-Bornholm), egyet Svédországban (Visby-Gotland), egyet Litvániában 
(Vilnius), egyet Észtországban (Tallinn), egyet Lettországban (Riga), egyet Németországban 
(június 22. és július 3. között Stralsundban) és egyet Oroszországban (Viborg) az adott 
országokban érintett lakosság körében, az Espoo-i Egyezményben előírt eljárás keretében.

- A környezeti felelősséghez és a biztonsághoz kapcsolódó kérdések:  

Azon környezeti károk vonatkozásában, amelyek a csővezeték építése vagy üzemeltetése 
során keletkezhetnek, a 2004/35/EK1 irányelv alkalmazandó. Az említett irányelv a 
„szennyező fizet” elv alapján létrehozza a környezeti felelősség keretét a környezeti károk 
megelőzése és orvoslása érdekében.

A Bizottság hangsúlyozni kívánja, hogy a Nord Stream csővezeték esete nem hasonlítható a 
Mexikói-öbölben bekövetkezett olajszivárgás okozta katasztrófához vezető kockázatokhoz (a 
BP olajszennyezést okozó balesete), mivel a csővezeték földgázt hivatott szállítani, nem pedig 
nyersolajat vagy finomított kőolajat. A földgázellátás rendkívül könnyen szabályozható az 
ellátási forrásnál. Így vészhelyzetben – például a csővezeték kilyukadása esetén – a 
szolgáltató azonnal leállíthatja a gázellátást. Következésképpen a környezeti kockázatok nem 
hasonlíthatók a mélytengeri olajfúrást kísérő kockázatokhoz. A projektgazda szerint a Nord 
Stream rendelkezik katasztrófa-elhárítási tervvel, amelyet a parti államok koordinálnak, 
valamint egy olyan katasztrófa-elhárítási tervvel is, amelyet az építési szakaszra dolgoztak ki. 
A Bizottság nem rendelkezik információkkal a magánfejlesztők által tervezett és javasolt 
projektek esetében előírt válságkezelési eljárásokról, ami a szóban forgó földgázvezeték 
esetében is elmondható. Ez az érintett tagállamok hatáskörébe tartozik. Ugyanakkor a 
Bizottság ösztönzi az arra irányuló határozatot, hogy az érintett országok hozzák létre a Nord 
Stream csővezeték közös felügyeleti rendszerét, amint arra 2010 májusában is javaslatot tettek 
Finnország és az Orosz Föderáció miniszterelnökeinek közös találkozója során. 

d) Környezeti vonatkozású következtetések

A fentiek szemléltetik az uniós és nemzetközi jog alapján elvégzett KHV-eljárás mélységét és 
összetettségét, amely kizárólag a tagállamok hatáskörébe tartozik, míg a Bizottság 
beavatkozására csupán nyilvánvaló jogsértés esetén kerül sor. Amint azt Dimas biztos 
parlamenti kérdésekre adott válaszai, valamint a 2008-ban rendezett két meghallgatás 
ismételten igazolta, a Bizottság nem vállalhatja át a tagállamoktól a hasonló projektek 
engedélyezéséhez kapcsolódó KHV-hez társuló felelősségi köröket.  

A Nord Stream esetében a Bizottság hangsúlyozni kívánja, hogy az összes érintett nemzeti 
                                               
1 HL 143., 2004.4.30.
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hatósággal – a környezetvédelmi hatóságokat is ideértve –, a nem kormányzati 
szervezetekkel, az érdekelt felekkel és általában véve a lakossággal folytatott nagyszámú 
konzultáció eredményeként a projektet több alkalommal is kiigazították olyan új tényezők 
fényében, amelyek tanulmányok és műszaki információk, vagy konkrét kérések nyomán 
merültek fel. Például a Bornholmtól keleti és déli irányban húzódó végleges nyomvonalról – a 
szigettől északra tervezett eredeti útvonal helyett – azt követően született döntés, hogy 
kiterjedt megbeszéléseket folytattak a dán hatóságokkal azzal a céllal, hogy figyelembe 
vegyék a különböző érdekeket és mérsékeljék a lehetséges környezeti hatásokat. A KHV-
eljárás során egyúttal arról is döntés született, hogy nem építik meg az eredetileg tervezett 
platformokat, ami esetleg súlyosabb hatást gyakorolt volna a környezetre. Végezetül annak 
példái, hogy a hatóságok és a nem kormányzati szervezetek közötti konzultációkat követően 
további természetvédelmi intézkedéseket hoztak, valamint a csővezeték német felségvizekben 
történő elhelyezését módosították annak érdekében, hogy biztosítsák az esetlegesen érintett, 
fent említett lengyel kikötők korlátlan hozzáférhetőségét, mind azt mutatják, hogy az 
elvégzett KHV-eljárás elősegítette a projekt fokozatos előkészítését és megtervezését, és a 
hatóságok számára lehetővé tette a szükséges engedélyek odaítélését. 

NEM KÖRNYEZETVÉDELMI VONATKOZÁSÚ KÉRDÉSEK 

a) Az energetikai szempont  

Ami az energetikai szempontot illeti, a Bizottság azon a véleményen van, hogy a balti térség 
energetikai infrastruktúrájának fejlesztése az EU legfőbb energiabiztonsági prioritásainak 
egyike. Azt is hangsúlyozni kell, hogy az EU belföldi gázforrásainak várható elapadása 
folytán az elkövetkező évtizedben növekedni fog a földgázbehozatal iránti kereslet az EU-
ban. Az energiaellátás diverzifikálása mindig is az európai energiapolitika központi 
célkitűzései között szerepelt, azonban a 2009 januárjában bekövetkezett földgázválság után 
még hangsúlyosabbá vált a gázforrások és gázellátási útvonalak diverzifikálásának 
fontossága. Az EU szempontjából a diverzifikáció növelésének kulcsfontosságú lépése lenne 
egy déli földgázfolyosó megnyitása, amellyel új gázforrásokhoz – például a közel-keleti és 
kaszpi-térségbeli jelentős földgázkészletekhez – vezető új szállítási útvonalat hozna létre. 
Ezzel párhuzamosan az Oroszországból származó földgáz szállítására szolgáló új 
infrastruktúrák szintén központi szerepet játszanak majd abban, hogy növekedjen az EU 
gázellátásának fizikai és technikai jellegű diverzifikációja. Oroszország az EU legnagyobb 
földgáz-beszállítója, és az Unió földgázbehozatalának mintegy 40%-át adja. A Nord Stream 
(Északi Áramlat) csővezeték tovább növeli majd az energiaellátás biztonságát az EU-ban. A 
projekt fontosságához nem fér kétség. Ebből adódóan a fent említett 1364/2006/EK határozat 
a TEN-E európai érdekű projektek egyikének nyilvánította a Nord Stream projektet, ami a 
lehető legmagasabb prioritást jelöli (azaz egyéb projektekkel – mint például a Nabucco, az 
ITGI, a Yamal II. – azonos prioritást). A Bizottság kezdettől fogva pozitívan kívánt tekinteni 
a Nord Stream projektre, amennyiben annak kivitelezői eleget tesznek valamennyi KHV-
eljárásnak a fentiekben kifejtettek szerint. 

b) Gazdasági és költségvetési szempontok

A Nord Stream gazdasági és költségvetési szempontjainak értékelésével összefüggésben 
érdemes hangsúlyozni, hogy a projekt egyelőre teljes mértékben üzleti jellegű, nem részesül 
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állami támogatásban, és a projektgazdaként eljáró társaságok viselik a csővezeték 
megépítéséhez és használatához, valamint a földgázpiaci viszonyok bizonytalan alakulásához 
kapcsolódó valamennyi kockázatot. Ezért a Bizottság hatásköre nem terjed ki arra, hogy ilyen 
jellegű információkat kérjen a projektgazdaként eljáró társaságoktól, kivéve, amikor az uniós 
versenyjog megsértésének esete áll fenn.  

KÖVETKEZTETÉS

A fentiek és a tárgynapig rendelkezésre álló információk alapján a Bizottság a jövőben nem 
végez külön KHV-t a Nord Stream projektre vonatkozóan, ami az EP jelentésében foglalt fő 
kérés. Ne feledjük, hogy – amint azt a fentiekben is kifejtettük – ez esetben első alkalommal 
vetettek alá ilyen összetett, határokon átnyúló infrastrukturális projektet KHV-eljárásnak. A 
Bizottság természetesnek tartja, hogy egy ilyen összetett projekt számos új kérdést és aggályt 
vet fel a környezettel és egyéb szakpolitikai ágazatokkal – így például az energiaágazat 
biztonságával és a versenyszabályokkal – kapcsolatban. A Nord Stream esetében szerzett 
tapasztalatok valamennyi érdekelt fél számára rendkívül fontosak, és azt mutatják, hogy 
átlátható eljárásokkal – amelyeket az uniós és nemzetközi jog is rögzít a KHV-re vonatkozóan 
– számos felvetett kérdésre kielégítő válasz adható. Maga a Bizottság is komoly 
tapasztalatokra tett szert a projekt különböző szempontjainak vizsgálata során. A Bizottság 
például több tagállammal együtt részt vett annak megvitatásában, hogy miként kell kezelni a 
nagy léptékű, határokon átnyúló összetett projekteket, mivel a hatályos KHV-jogszabályt 
javarészt úgy alkották meg, hogy az egy országon belül megvalósuló, nagyobb 
infrastrukturális projekteket szabályozzon. Csakugyan létezik több olyan egyéb szempont is, 
amelyet figyelembe kell venni, így például az alábbiak: a fő projekthez kapcsolódó 
munkálatok hatásai a nyersanyagok és egyéb anyagok termelésével, szállításával és 
tárolásával összefüggésben, amelyek több országot is érinthetnek; az illetékes hatóságokkal és 
az érintett lakossággal folytatott konzultációk típusa; az „érintett lakosság” 
fogalommeghatározása; a nyilvánosan közzéteendő információk típusa; a nemzeti értékelési 
és engedélyezési eljárások ésszerűsítése. A Bizottságnak egyúttal az Espoo-i Egyezmény 
titkárságával is együtt kellett működnie – amint azt a fentiekben is kifejtettük – annak 
érdekében, hogy megkönnyítse az Espoo-i Egyezmény szerinti eljárás hasonló esetekben 
történő jövőbeli alkalmazását, különösen az energetikai és a közlekedési ágazatban, ahol több 
határokon átnyúló projekt van készülőben. 

Végezetül a Bizottság a jövőben gondoskodik arról, hogy a megszerzett tapasztalatok tovább 
bővüljenek, nem csupán rövid távon a KHV-eljárás nagy léptékű, határokon átnyúló 
projektekre történő alkalmazásáról kidolgozandó útmutató/magyarázó dokumentum révén, 
hanem középtávon is, a KHV-irányelv felülvizsgálatán keresztül. Ezt az eljárást – amelybe az 
EP-t is bevonják majd – már elindították, és annak lebonyolítására várhatóan az elkövetkező 
hónapokban kerül sor.


