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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0614/2007, którą złożyła Radvile Morkunaite (Litwa) w imieniu 
Konserwatywnej Ligi Młodych, z 19726 podpisami, w sprawie oddziaływania na 
środowisko naturalne planowanego gazociągu na dnie Morza Bałtyckiego, który 
ma połączyć Rosję i Niemcy

1. Streszczenie petycji

Składający petycję wyraża zaniepokojenie w związku z planowanym gazociągiem na dnie 
Morza Bałtyckiego, który ma połączyć Rosję i Niemcy, twierdząc, że to wspólne 
przedsięwzięcie rosyjsko-niemieckie zniszczy wrażliwe ekosystemy morskie wzdłuż 
wybrzeża Litwy, i wątpiąc w zgodność z krajowymi i międzynarodowymi normami 
środowiskowymi. Podkreśla również, że nie zbadano jeszcze dokładnie oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko naturalne, apeluje zatem do Parlamentu Europejskiego o 
zapewnienie zaangażowania Komisji, jako instytucji unijnej odpowiedzialnej bezpośrednio za 
tego rodzaju sprawy, w niezbędne badanie.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 5 listopada 2007 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 7 marca 2008 r.

W załącznikach nr I i III do decyzji nr 1364/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 
ustanawiającej wytyczne dla transeuropejskich sieci energetycznych gazociąg 
północnoeuropejski (NEGP) znalazł się na liście projektów leżących w interesie Europy 
(PEI). Zgodnie z tą decyzją, projekty leżące w interesie Europy „są zgodne z zasadą 
zrównoważonego rozwoju”, przy czym „wyniki oceny oddziaływania na środowisko, 
w przypadkach, gdy taka ocena jest wymagana zgodnie z właściwymi przepisami 
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wspólnotowymi, są brane pod uwagę przed podjęciem decyzji o realizacji projektów, zgodnie 
z właściwymi przepisami wspólnotowymi.”

W celu realizacji projektu NEGP lub „Nord Stream” (nazwa komercyjna) utworzone zostało 
Nord Stream AG, niemiecko-rosyjskie konsorcjum trzech wielkich firm (OAO Gazprom, 
Wintershall AG/BASF AG i E.ON Rurhgras AG/E.ON AG). W skrócie, projekt dotyczy 
budowy wielkiego podmorskiego gazociągu złożonego z dwóch nitek o zdolności 
przesyłowej 25,5 miliarda metrów sześciennych gazu rocznie każda (łącznie 55 bcm/rok), 
o długości 1200 km, łączących Rosję z Unią Europejską (Niemcy) przez Morze Bałtyckie.

W listopadzie 2006 rozpoczęta została procedura udzielania zezwoleń. Z uwagi na charakter 
projektu (gazociąg ma przechodzić przez wody terytorialne lub strefy wyłącznych interesów 
gospodarczych wielu państw członkowskich (Finlandii, Szwecji, Danii i Niemiec) oraz Rosji)
zainicjowana została ocena oddziaływania na środowisko (OOŚ), na mocy konwencji 
o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, zwanej również 
konwencją z Espoo. Ta procedura oceny oddziaływania na środowisko, podobna do 
procedury wymaganej przez dyrektywę OOŚ (dyrektywa 85/337/EWG w sprawie oceny 
skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko 
naturalne1, ze zmianami), obejmuje przygotowanie odpowiedniej „dokumentacji oceny 
oddziaływania na środowisko” oraz szerokich konsultacji zarówno z właściwymi władzami 
(w tym służbami ochrony środowiska), jak i zainteresowanymi przedstawicielami opinii 
publicznej. Treść wymaganej przez konwencję z Espoo „dokumentacji oceny oddziaływania 
na środowisko” stanowią takie zagadnienia, jak możliwe rozwiązania alternatywne, 
potencjalne oddziaływanie na środowisko, działania na rzecz minimalizacji wpływu i, tam 
gdzie to właściwe, szkic programów monitoringu i zarządzania oraz wszelkie plany analiz 
dotyczących fazy po realizacji projektu. Stronami tej konwencji są wszystkie państwa 
członkowskie oraz UE. Rosja jest wprawdzie sygnatariuszem konwencji z Espoo, ale jeszcze 
jej nie ratyfikowała. Zgodziła się niemniej przestrzegać wszystkich jej wymogów 
w odniesieniu do omawianego projektu.

Zgodnie z informacjami posiadanymi przez Komisję i dostępnymi dla opinii publicznej na 
stronie internetowej projektu „Nord Stream” www.nord-stream.com, konsultacje zostały 
rozpoczęte i trwają, w ich ramach odbyło się ponad 20 debat publicznych – w tym debata 
w Parlamencie Europejskim w dn. 29 stycznia 2008 – oraz 100 spotkań z władzami kilku 
krajów, w tym Litwy. Konsorcjum Nord Stream AG otrzymało już wiele uwag, które zostały 
uwzględnione w przygotowanym przez nie sprawozdaniu końcowym OOŚ.

Harmonogram działań OOŚ dla projektu Nord Stream jest następujący:

- zakończenie przygotowania sprawozdania OOŚ – wiosna 2008; 
- dodatkowe komentarze i dostosowania uwzględniające uwagi zgłoszone przez 

właściwe władze – trzy miesiące;
- dodatkowe konsultacje publiczne – trzy miesiące; 
- przegląd i ocena uwag – dwa miesiące;
- ostateczne zatwierdzenie OOŚ oraz późniejsze zezwolenie (pozwolenia na budowę) na 

                                               
1 Dz.U. L 175 z dn. 05.07.1985, str. 40; Dz.U. L 73 z dn. 14.03.97, str.5; Dz.U. L 156 z dn. 25.06.03, str.17
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realizację projektu od tych państw członkowskich, których to dotyczy.

- Składający petycję wyrażają zaniepokojenie w związku z planowanym gazociągiem Nord 
Stream na dnie Morza Bałtyckiego, który ma połączyć Rosję i Niemcy. Składający petycję
wnioskują „do rządów państw członkowskich Unii Europejskiej i Komisji Europejskiej 
o podjęcie wszelkich działań politycznych i finansowych na rzecz rozpoczęcia 
i przeprowadzenia takiej oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ) gazociągu 
północnoeuropejskiego (NEGP), która będzie w pełni niezależna od firm i rządów 
zainteresowanych budową gazociągu i która będzie mogła udzielić obiektywnej 
i wyczerpującej odpowiedzi na wszelkie budzące niepokój pytania oraz dostarczyć 
obiektywnych informacji dotyczących oddziaływania na ekosystem Morza Bałtyckiego, 
położone na nim obszary Natura 2000 oraz leżące nad brzegami tego morza państwa”.

- Wnoszą oni również, aby „nie udzielać pozwolenia na rozpoczęcie jakichkolwiek prac na 
Morzu Bałtyckim, do czasu pełnego ujawnienia możliwych skutków tego bezprecedensowego 
projektu poprzez niezależną ocenę oddziaływania na środowisko (OOŚ) oraz do czasu 
podania do wiadomości rządowych ekspertów krajów nadbałtyckich i obywateli wyników 
oceny i wyciągnięcia wniosków.”

- Dalej, domagają się, aby „biorąc pod uwagę przedstawione obawy o wymiarze publicznym, 
firma realizująca projekt w odpowiedni sposób porównała i przeanalizowała wszelkie 
alternatywne trasy – w tym lądowe – nowego rosyjskiego gazociągu tranzytowego, 
biegnącego do Europy”.

- Na koniec, zwracają się do Parlamentu Europejskiego i Komisji z apelem, aby „nie udzielać 
wsparcia finansowego dla projektu NEGP z budżetu UE do momentu przeprowadzenia 
niezależnej oceny oddziaływania na środowisko”. 

Komisja uznaje, że przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko w odniesieniu do 
całości projektu na mocy konwencji z Espoo jest właściwe, ponieważ dzięki tej procedurze 
możliwe jest zapewnienie obiektywności, przejrzystości i dokładności oceny. Oczywiście, 
trudno jest zrozumieć, w jaki sposób nie mogłoby do tego dojść, skoro właściwe władze 
wszystkich państw członkowskich oraz opinia publiczna są wyczerpująco informowane 
o proponowanym projekcie oraz „dokumentacji oceny oddziaływania na środowisko”, 
przygotowanej w trakcie procedury OOŚ. Należy zauważyć, że projekt ten może być 
zrealizowany w państwie członkowskim tylko wówczas, gdy uzyska wszelkie odpowiednie 
zezwolenia (pozwolenia na budowę) od właściwych władz po zakończeniu procesu OOŚ. 

Komisja nie może przeprowadzić nowej, pełnej oceny oddziaływania na środowisko. Komisja 
nie posiada oczywiście, zgodnie z dyrektywą OOŚ, żadnych kompetencji instytucjonalnych 
do prowadzenia OOŚ, ponieważ leży to w zakresie odpowiedzialności państw członkowskich. 
Komisja może tylko zapewnić pełne przestrzeganie prawodawstwa UE, w tym prawodawstwa 
w zakresie OOŚ w ochronie wód i środowiska naturalnego (konwencja z Espoo jest częścią 
wspólnotowego dorobku prawnego (acquis), ponieważ UE jest stroną umawiającą się). 

Dodatkowo, Komisja nie zamierza prowadzić odrębnego studium, ani żadnej innej formy 
oceny, uwzględniając fakt, że całokształt pracy zostanie wykonany w trakcie bieżącej oceny 
oddziaływania na środowisko (dokumentacja oceny oddziaływania na środowisko, uwagi 
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i komentarze ze strony właściwych władz odnośnie do środowiska, w tym przyrody, jakości 
wód, zagrożeń itp. oraz uwag ze strony zainteresowanych przedstawicieli opinii publicznej, 
w tym wyspecjalizowanych organizacji pozarządowych itp.). 

Jeśli chodzi o możliwe współfinansowanie, Komisja nie otrzymała, jak dotychczas, żadnego 
wniosku w tej sprawie, ponieważ projekt finansowany jest w całości przez sektor prywatny. 
W każdym razie, udzielenie wsparcia finansowego na mocy obowiązujących przepisów UE, 
w tym wszelkich możliwych mechanizmów finansowych czy pożyczek, uzależnione jest od 
pełnego przestrzegania prawodawstwa UE, w tym prawodawstwa dotyczącego ochrony 
środowiska. Dlatego też oczywiste jest, że ukończenie OOŚ w sposób zgodny z wymogami 
prawa UE stanowi warunek wstępny dla udzielenia projektowi Nord Stream wsparcia przez 
Komisję w jakiejkolwiek formie. 

Komisja będzie wnikliwie śledzić wszystkie wydarzenia związane z OOŚ projektu Nord
Stream na mocy konwencji z Espoo. Wspólnota Europejska i jej państwa członkowskie są 
stronami umawiającymi się tej konwencji i rolą Komisji jest zagwarantowanie przestrzegania 
odpowiednich międzynarodowych zobowiązań i prawodawstwa WE. Dalej, Komisja zachęca 
wszelkie zainteresowane strony (właściwe władze krajowe lub regionalne oraz całą opinię 
publiczną, taką jak na przykład sygnatariusze niniejszej petycji) do aktywnego udziału 
w bieżących i przyszłych konsultacjach, co będzie miało na celu podanie ich uwag do 
wiadomości właściwych organów, odpowiedzialnych za wydanie wiążących zezwoleń 
(pozwoleń na budowę). Należy również zauważyć, ze zgodnie z konwencją z Espoo, 
umawiające się strony muszą zapewnić, że w decyzji końcowej w sprawie projektowanych 
działań w odpowiedni sposób uwzględnione będą wyniki OOŚ oraz związana z nią 
„dokumentacja oceny oddziaływania na środowisko”, jak również uwagi otrzymane od 
właściwych władz i opinii publicznej, którym należy umożliwić zgłaszanie uwag i zastrzeżeń 
dotyczących projektowanych działań.

Ze względu na trwające prace, w których uczestniczy bardzo wiele stron (właściwe władze, 
w tym służby ministerstw ochrony środowiska ośmiu państw członkowskich, opinia 
publiczna, w tym organizacje pozarządowe itp.), Komisja nie uważa na obecnym etapie za 
niezbędne podejmowanie jakichkolwiek dodatkowych działań w związku z tą sprawą. 
Komisja dokona odpowiedniej interwencji tylko w przypadku, gdy pojawią się dowody na 
nieprzestrzeganie prawodawstwa UE.

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 9 grudnia 2010 r.

KONTEKST

Rezolucja przyjęta na posiedzeniu plenarnym w lipcu 2008 r. w następstwie petycji i pytań 
pisemnych skierowanych do PE, dotycząca poprowadzenia po dnie Morza Bałtyckiego 
gazociągu o nazwie Nord Stream, koncentrowała się przede wszystkim na oddziaływaniu na 
środowisko, ale zawierała również uwagi na temat aspektów dotyczących innych obszarów 
polityki. Zgodnie z przedmiotową rezolucją najważniejszą kwestię stanowiła konieczność 
omówienia przez Komisję niezależnej oceny/badania oddziaływania na środowisko ze 
wszystkimi zainteresowanymi stronami. 
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Zarówno podczas przesłuchania w styczniu 2008 r., jak i na posiedzeniu plenarnym w lipcu 
2008 r. Komisja podkreśliła, że nie ma uprawnień ani obowiązku przeprowadzenia pełnej 
analizy kwestii środowiskowych dotyczących rzeczonego przedsięwzięcia w zastępstwie 
państw członkowskich, które w pierwszej kolejności odpowiadają za wdrożenie wymogów 
UE. Ponadto w swoim komunikacie w sprawie działań następczych związanych z opiniami i 
rezolucjami przyjętymi przez PE podczas sesji w lipcu 2008 r. Komisja oświadczyła, że pełna 
analiza nie doprowadzi do dalszego rozwoju przedmiotowej sprawy (SP(2008)4891, 
Bruksela, 27 sierpnia 2008 r.).

W związku z tym przedmiotowe przedsięwzięcie zostało włączone do projektów 
priorytetowych TEN-E przewidzianych w decyzji nr 1364/2006/WE1Parlamentu 
Europejskiego i Rady ustanawiającej wytyczne dla transeuropejskich sieci energetycznych. 
Nie przewidziano żadnego konkretnego postanowienia dla projektów indywidualnych ani 
grup projektów wymienionych w przedmiotowej decyzji w związku z istotną rolą Komisji w 
odniesieniu do badań, ocen, kontroli itp. Kwestię środowiska naturalnego potraktowano w 
sposób typowy dla tego typu decyzji, odzwierciedlający wymogi prawne, które muszą zostać 
spełnione we wszystkich przypadkach. Zgodnie z art. 13 („Ograniczenia”) ust. 2: Niniejsza 
decyzja pozostaje bez uszczerbku dla wyników oceny oddziaływania na środowisko projektów 
oraz planów lub programów, które określają przyszłe ramy udzielania pozwoleń dla takich 
projektów. Wyniki oceny oddziaływania na środowisko, w przypadkach gdy taka ocena jest 
wymagana zgodnie z właściwymi przepisami wspólnotowymi, są brane pod uwagę przed 
podjęciem decyzji o realizacji projektów, zgodnie z właściwymi przepisami wspólnotowymi. 
Właściwym prawodawstwem UE jest w tym przypadku zmieniona dyrektywa 85/337/EWG2w 
sprawie oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ) oraz konwencja EKG ONZ z Espoo w 
sprawie oceny oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym.

Inne kwestie środowiskowe, takie jak ochrona środowiska naturalnego itp., są zazwyczaj 
ustalane i rozpatrywane w ramach procedury OOŚ, a następnie oddzielnie analizowane w 
kontekście konkretnych badań na podstawie obowiązującego prawodawstwa w dziedzinie 
ochrony środowiska w ramach odpowiedzialności właściwych władz zainteresowanych 
państw członkowskich.

Na tej podstawie prywatny inwestor, tj. Nord Stream AG, przedłożył pod koniec 2006 r. 
właściwym władzom zainteresowanych państw członkowskich niezbędne dokumenty, tak aby 
wydały one zezwolenie na realizację rzeczonego przedsięwzięcia na ich wodach 
terytorialnych/w wyłącznej strefie ekonomicznej. 

ZAGADNIENIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO

a) Procedura OOŚ

To, że tak kompleksowe transgraniczne przedsięwzięcie infrastrukturalne podlega wyżej 
wymienionym procedurom OOŚ, jest pierwszym tego typu przypadkiem w Europie. Od 
końca 2006 r. specjalistyczne firmy przeprowadziły na zlecenie organizatora liczne badania, 
którym towarzyszyły tysiące stron raportów technicznych; raporty te zostały szczegółowo 

                                               
1 Dz.U. L 262 z 22.9.2006, s. 1.
2 Dz.U. L 175 z 5.7.1985, s. 40.
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sprawdzone, przeanalizowane i zakwestionowane przez właściwe władze publiczne i opinię 
publiczną, w tym organizacje pozarządowe. Oddzielne procedury OOŚ zostały 
przeprowadzone w odniesieniu do poszczególnych państw, które musiały dostarczyć decyzję 
o środowiskowych uwarunkowaniach/zezwolenie na inwestycję, a mianowicie w odniesieniu 
do Szwecji, Danii, Finlandii, Niemiec i Rosji; w tym samym czasie przygotowano również 
ogólne sprawozdanie „Espoo” dotyczące całego przedsięwzięcia. Wszystkie odnośne 
informacje zostały podane do wiadomości publicznej i większość tych informacji jeszcze dziś 
można znaleźć na stronie internetowej organizatora, www.nord-stream.com. 

Na przykład jeśli chodzi o niemiecką OOŚ, przygotowano na podstawie wymogów 
przewidzianych w dyrektywie OOŚ następujące dokumenty:

 raport techniczny w sprawie OOŚ (1046 stron);
 podsumowanie w języku nietechnicznym (48 stron);
 specjalne sprawozdanie w sprawie środowiska naturalnego na podstawie art. 6 ust. 3

dyrektywy siedliskowej 92/43/WE1(720 stron) oraz dodatkowo 250 stron załączników 
technicznych;

 dodatkowe sprawozdanie na wniosek organów odpowiedzialnych za środowisko 
naturalne (20 stron);

 specjalny tom informacji technicznych (348 stron);
 podsumowanie w języku nietechnicznym sprawozdania „Espoo” (54 strony).

Wszystkie wymienione dokumenty zostały upublicznione i były przedmiotem licznych 
dyskusji i debat. Podobnie stało się w innych państwach.

W ramach konwencji z Espoo utworzono grupę koordynacyjną, do udziału w której zostały 
zaproszone wszystkie strony zainteresowane, a zatem zarówno „strony pierwotne” (państwa, 
na których terytorium ma być realizowane przedsięwzięcie i które w związku z tym muszą 
wydać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach), jak i „strony zainteresowane” 
(państwa, które powinny uczestniczyć w procesie OOŚ ze względu na możliwe 
oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko na ich własnym terytorium), w tym przypadku 
Litwa, Łotwa, Estonia i Polska. Aby podkreślić, jak bardzo złożone jest to przedsięwzięcie, 
należy również zauważyć, że nawet „strony pierwotne” były zaniepokojone oddziaływaniem 
transgranicznym (na przykład Szwecja w związku z częścią projektu zaplanowaną w 
wyłącznej strefie gospodarczej Finlandii). W związku z tym opracowano kompleksowy 
system konsultacji z właściwymi władzami i opinią publiczną.

Po długim okresie ocen technicznych i analiz oraz dyskusji i debat publicznych, a także po 
przedłożeniu końcowego sprawozdania w sprawie OOŚ oraz dodatkowych informacji 
wymaganych przez niektóre państwa członkowskie, Nord Stream AG udało się uzyskać od 
wszystkich państw i organów zainteresowanych wszelkie konieczne pozwolenia: po jednym 
pozwoleniu od Danii (20.10.2009 r.), Szwecji (5.11.2009 r.) i Rosji (18.12.2009 r.) oraz po 
dwa pozwolenia od Niemiec (21 i 28.12.2009 r.) i Finlandii (5.11.2009 r. i 12.02.2010 r.). 
Wszystkie pozwolenia zostały wydane po zakończeniu zarówno krajowych, jak i 
transgranicznych procesów konsultacji na podstawie dokumentacji OOŚ przedłożonej przez 
przedsiębiorstwo Nord Stream; przedmiotowa dokumentacja została przygotowana przez 
                                               
1 Dz.U. L 206 z 22.7.1992, s. 7.
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specjalistyczne firmy, takie jak ERM (Wielka Brytania), Rambøll (Dania) i IfAÖ (Niemcy). 
Należy zauważyć, że pozwolenia te można było kwestionować w sądach krajowych, podczas 
gdy skargi formalne w związku z naruszeniem prawa UE można było zgłaszać Komisji.

b) Rola Komisji

Komisja postępuje zgodnie z procedurą OOŚ od początku 2007 r., czyli od momentu, gdy 
została poinformowana o przedmiotowej sprawie przez PE, mimo że – jak zostało tutaj 
wyjaśnione – Komisja nie uczestniczy w OOŚ ani też nie przeprowadza OOŚ odnoszących się 
do samych przedsięwzięć. Przedsięwzięcie Nord Stream jest przedmiotem otwartych dyskusji 
podczas odbywających się dwa razy w roku obrad grupy roboczej z udziałem ekspertów 
pochodzących z państw członkowskich UE i należących do grupy OOŚ/SEA. Obradom tym 
przewodniczy Komisja, ale ich porządek dzienny jest ustalany wcześniej ze wszystkimi 
państwami członkowskimi. Począwszy od 2007 r.1, procedura OOŚ dotycząca 
przedsięwzięcia Nord Stream jest regularnie aktualizowana. Zaangażowane państwa 
członkowskie dzielą się informacjami na temat aktualnego stanu prac związanych z 
transgraniczną procedurą OOŚ. Ponadto obrady te służą uwydatnieniu trudności 
napotykanych podczas stosowania odnośnych postanowień dyrektywy OOŚ i konwencji z 
Espoo. Państwa członkowskie, które co prawda są stronami zainteresowanymi, ale nie 
uczestniczą w realizacji przedsięwzięcia (Polska, Estonia, Łotwa i Litwa), nie sprzeciwiły się 
ustaleniom ani procedurze stosowanej w odniesieniu do oceny oddziaływania na środowisko 
przedsięwzięcia Nord Stream.

Co więcej, przedsięwzięcie Nord Stream zostało przedstawione na posiedzeniu grupy 
roboczej ds. OOŚ w ramach konwencji z Espoo, które odbyło się w Genewie w dniach 21–23 
maja 2007 r.2. Przedstawiciele Niemiec, Federacji Rosyjskiej, Szwecji i przedsiębiorstwa 
Nord Stream przedstawili prezentacje dotyczące przedmiotowego przedsięwzięcia. Grupa 
robocza z zadowoleniem przyjęła decyzję Federacji Rosyjskiej (jako sygnatariusza, ale nie 
strony konwencji z Espoo) dotyczącą działania jako strona pierwotna zgodnie z konwencją z 
Espoo oraz faktycznej zgodności z wymogami tej konwencji w odniesieniu do 
przedsięwzięcia Nord Stream.

W tym kontekście należy przypomnieć, że według Komisji konwencja z Espoo jest 
najwłaściwszym instrumentem służącym ocenie oddziaływania na środowisko tego typu 
przedsięwzięć transgranicznych. Komisja jest również zdania, że państwa trzecie należy 
zachęcać do ratyfikacji konwencji z Espoo. Komisja wielokrotnie przypominała Federacji 
Rosyjskiej, że formalna ratyfikacja konwencji z Espoo przez Rosję byłaby konstruktywnym 
krokiem na rzecz dalszego zwiększania wspólnej odpowiedzialności za ochronę wrażliwego 
środowiska Morza Bałtyckiego3. W tym konkretnym przypadku Rosja zgodziła się na 

                                               
1 Odbywające się dwa razy w roku obrady, podczas których sprawa konsorcjum Nord Stream stanowiła jeden z 
punktów porządku dziennego, organizowane były w następujących miastach: Lizbona (2007 r.); Lublana i Paryż 
(2008 r.); Praga i Uppsala (2009 r.); Madryt (2010 r.).
2 SPRAWOZDANIE GRUPY ROBOCZEJ W SPRAWIE OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 
PRZEDŁOŻONE NA 10. POSIEDZENIU –
http://www.unece.org/env/documents/2007/eia/wg.1/ece.mp.eia.wg.1.2007.2.e.pdf (zob. pkt 21–22).
3 UE zachęcała na przykład Rosję do ratyfikowania konwencji z Espoo na ostatnim posiedzeniu Stałej Rady 
Partnerstwa UE–Rosja ds. Środowiska, które odbyło się w listopadzie 2009 r. w Moskwie. Na ostatnim 
posiedzeniu współprzewodniczących grupy roboczej ds. dialogu środowiskowego UE–Rosja, które odbyło się w 
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przestrzeganie zasad konwencji z Espoo; zgodnie z wymogami konwencji przeprowadzona 
została ponadto całościowa ocena oddziaływania na środowisko, na podstawie której władze 
zainteresowanych państw wydały niezbędne pozwolenia. Oznacza to w skrócie, że w tym 
konkretnym przypadku nie miało znaczenia to, iż Rosja nie ratyfikowała konwencji z Espoo.

Biorąc pod uwagę zainteresowanie i pytania zadawane podczas czwartego spotkania stron 
konwencji z Espoo w 2008 r. w związku z realizacją zakrojonych na szeroką skalę 
przedsięwzięć transgranicznych oraz ze stosowaniem właściwego dorobku prawnego UE, 
Komisja zaproponowała jako jeden z punktów planu prac w ramach konwencji organizację 
warsztatów dotyczących zakrojonych na szeroką skalę przedsięwzięć transgranicznych1. 

Zgodnie z przedmiotową decyzją Komisja, wspierana przez sekretariat konwencji z Espoo, 
zorganizowała w Genewie jednodniowe seminarium i przewodniczyła mu. Seminarium 
odbyło się podczas posiedzenia grupy roboczej ds. OOŚ w dniu 12 maja 2009 r.; sesja 
poranna była poświęcona planowanemu gazociągowi poprowadzonemu po dnie Morza 
Bałtyckiego (głos zabrali przedstawiciele Danii, Finlandii, Niemiec, Szwecji, Gaz-System 
S.A. oraz Nord Stream AG). Na sesji popołudniowej omówiono doświadczenia i dobre 
praktyki związane z innymi zakrojonymi na szeroką skalę przedsięwzięciami 
transgranicznymi (głos zabrali przedstawiciele Danii, Szwecji, EBRD, Uniwersytetu 
Lapońskiego i Gaz-System S.A.).

Sekretariat konwencji z Espoo przedstawił swój komunikat dotyczący stosowania konwencji 
w odniesieniu do działań kompleksowych, w tym do zakrojonych na szeroką skalę 
przedsięwzięć transgranicznych (ECE/MP.EIA/WG.1/2009/4)2. Komunikat ten został 
sporządzony z pomocą służb Komisji. Grupa robocza z zadowoleniem przyjęła przedmiotowy 
komunikat oraz zawarte w nim zalecenia.

Komisja wystąpiła z inicjatywą przygotowania dokumentu zawierającego 
wytyczne/interpretacje dotyczące zakrojonych na szeroką skalę przedsięwzięć 
transgranicznych oraz podjęła wyzwanie w zakresie stosowania procedury OOŚ na mocy 
dyrektywy OOŚ oraz konwencji z Espoo. Pierwszy szkic został omówiony na odbywającym 
się dwa razy w roku spotkaniu grupy OOŚ/SEA, które zostało zorganizowane w kwietniu 
2010 r. w Madrycie; pierwsza wersja projektu miała być gotowa do końca roku. 

c) Informacje dotyczące procedury OOŚ przeprowadzonej w odniesieniu do przedsięwzięcia 
Nord Stream

Na podstawie informacji udostępnionych Komisji stwierdza się, że procedura oceny 
oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia Nord Stream została przeprowadzona podobnie 
we wszystkich państwach. Poniżej przedstawiono niektóre elementy, aby ukazać nie tylko 
złożoność przedmiotowego procesu, lecz także jego zasięg, w tym dużą liczbę podmiotów 
instytucjonalnych, takich jak na przykład służby administracyjne, organizacje i organy 
niezależne, w tym organizacje pozarządowe i pojedynczy obywatele. 

                                                                                                                                                  
czerwcu 2010 r., UE zachęcała także Rosję do stosowania konwencji z Espoo w odniesieniu do projektu budowy 
elektrowni w Kaliningradzie.
1 Decyzja IV/7: http://www.unece.org/env/documents/2008/eia/ece.mp.eia.10.e.pdf (strona 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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– Przykład OOŚ w Szwecji:

Poniżej opisano proces OOŚ w Szwecji, począwszy od pierwszego powiadomienia do 
uzyskania pozwolenia. Podobne procedury były stosowane w pozostałych państwach 
członkowskich UE. 

– Pierwsze powiadomienie zostało dostarczone w listopadzie 2006 r.
– Pierwsza dokumentacja OOŚ została przedłożona w grudniu 2007 r.
– Władze szwedzkie zwróciły się o przekazanie dodatkowych informacji w lutym 2008 r.
– Przedsiębiorstwo Nord Stream przekazało dodatkowe informacje w maju 2008 r.
– Wszystkie informacje zostały przesłane w ramach administracyjnej procedury 
konsultacyjnej do władz i organów krajowych, takich jak:

 szwedzki organ administracyjny ds. energii;
 Krajowa Rada ds. Rybołówstwa;
 Administracja Morska;
 Szwedzkie Siły Zbrojne;
 Szwedzka Straż Przybrzeżna;
 Krajowy Urząd Mieszkalnictwa, Budownictwa i Planowania;
 Szwedzki Instytut Pogody (SMHI);
 Szwedzki Instytut Geologiczny (SGU);
 Narodowe Muzeum Morskie w Szwecji;
 Agencja Ochrony Środowiska.

– W czerwcu 2008 r. zwrócono się do władz i organów krajowych o przekazanie do 20 
listopada 2008 r. odnośnych uwag i opinii; na ich podstawie zwrócono się następnie do 
przedsiębiorstwa Nord Stream o udzielenie dalszych wyjaśnień.
– W konsultacjach tych uczestniczyło ponad 60 instytucji, służb publicznych i organizacji 
pozarządowych; na podstawie dodatkowej dokumentacji omówiono wiele problemów i pytań.
– 5 listopada 2009 r. wydano pozwolenie.

Szwedzki minister środowiska, Andreas Carlgren, skomentował tę decyzję następująco: Rząd 
ustalił twarde warunki, aby zyskać pewność, że wrażliwe środowisko Morza Bałtyckiego 
będzie wolne od zagrożeń. Przeprowadziliśmy niezwykle kompleksową analizę oddziaływania 
na środowisko przedmiotowych gazociągów. Zwrócono się do przedsiębiorstwa o 
przeprowadzenie kilku dodatkowych analiz oraz stopniowe zapewnianie zgodności z opiniami 
wydanymi przez organy konsultacyjne. Mogę powiedzieć, że żadna agencja rządowa nie 
sprzeciwiła się przedsięwzięciu jako całości. Zatwierdzenie przedmiotowego wniosku jest 
zatem jedyną możliwą decyzją (http://www.sweden.gov.se/sb/d/586/a/134864).

– Kwestie amunicji:

Od samego początku wyrażano poważne obawy co do amunicji zatopionej na różnych 
obszarach Morza Bałtyckiego. Pochodzenie tej amunicji nie zawsze jest znane, jednak w 
większości przypadków została ona skonfiskowana przez sojuszników niemieckich i 
zatopiona w Morzu Bałtyckim, co w owym czasie uznawano za najbezpieczniejszy sposób 
niszczenia amunicji. Ponadto na początku lat 60. XX wieku niektóre kraje bałtyckie, w tym 
Niemcy Wschodnie, właśnie w ten sposób niszczyły także wojenną broń chemiczną. Sądzi 
się, że podczas zakrojonych na szeroką skalę działań mających na celu usuwanie min 
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zatopionych zostało ponad 100 000 sztuk amunicji; według szacunków około 35 000 sztuk 
amunicji nadal znajduje się w Zatoce Fińskiej. W odminowywaniu, które jest regularnie 
prowadzone na obszarze Morza Bałtyckiego, często uczestniczą służby wojskowe wielu 
państw. Na przykład w ramach akcji „Baltic Sweep” oraz operacji „Open Spirit”, w których 
uczestniczyły wszystkie kraje bałtyckie, w tym również 16 okrętów wojennych z dziesięciu 
krajów, udało się w ostatnich latach usunąć dużą liczbę min.

Oczywiście konieczne było zidentyfikowanie amunicji, która mogłaby stanowić zagrożenie
dla gazociągu. Przedsiębiorstwo Nord Stream przeprowadziło kilka inspekcji przy użyciu 
specjalistycznych statków i specjalistycznego sprzętu, na przykład zdalnie sterowanych 
robotów podwodnych, wielowiązkowych echosond, bocznych sonarów skanujących wysokiej 
rozdzielczości, urządzeń do badania struktury dna i holowanych magnetometrów. Wszystkie 
dane zostały przekazane właściwym władzom, często służbom wojskowym, ponieważ 
usuwanie amunicji w większości przypadków musi się odbywać pod nadzorem wojskowym. 
Według informacji udostępnionych przez przedsiębiorstwo Nord Stream łącznie usunięto 
około 80 sztuk broni tradycyjnej (35 w fińskiej wyłącznej strefie ekonomicznej, 7 w 
szwedzkiej wyłącznej strefie ekonomicznej i 20 w wodach rosyjskich). Podczas pierwszej 
kampanii, która trwała od 6 do 18 grudnia 2009 r., udało się skutecznie usunąć pięć min w 
fińskiej wyłącznej strefie ekonomicznej. Ze względu na niekorzystne warunki pogodowe 
działania te wstrzymano w dniu 18 grudnia 2009 r., a następnie wznowiono po ustąpieniu 
lodu w marcu 2010 r. Podczas drugiej kampanii wydobyto z wód fińskich i szwedzkich 22 
sztuki amunicji; planowo działania te miały zostać zakończone do końca maja 2010 r. 
Podczas wszystkich działań mających na celu usuwanie min wdrażane są specjalne normy
techniczne i środowiskowe (na przykład przed rozpoczęciem odnośnych działań stosuje się 
pod nadzorem wykwalifikowanych obserwatorów ssaków morskich urządzenia do 
odstraszania ryb i inne urządzenia w celu zmiany miejsca przebywania ryb i ssaków 
morskich) w ścisłej współpracy z właściwymi władzami krajowymi.

– Ochrona przyrody:

Kwestie ochrony przyrody mają zasadnicze znaczenie w przypadku każdej oceny 
oddziaływania na środowisko, ponieważ konieczne jest przeprowadzenie oceny wpływu 
danego przedsięwzięcia. Co więcej, zgodnie z art. 6 ust. 3 dyrektywy siedliskowej wymaga 
się przeprowadzenia specjalnej oceny takiego przedsięwzięcia, które może znacznie 
oddziaływać na obszary chronione. Już w 2007 r. Komisja zwróciła uwagę wszystkich 
zainteresowanych stron, władz państw członkowskich i organizatora na konieczność 
przestrzegania wyżej wymienionych przepisów. Przedsiębiorstwo Nord Stream sporządziło 
wymaganą dokumentację, którą następnie oceniły właściwe władze. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na Niemcy, gdzie znajduje się kilka obszarów chronionych. 
Jak już wspomniano powyżej, przedsiębiorstwo Nord Stream przedłożyło na podstawie art. 6 
ust. 3 specjalne sprawozdanie. Pozwolenie wydane przez władze niemieckie obejmowało 
warunki, jakie należało spełnić podczas realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia, w tym 
warunki dotyczące ochrony przyrody. Dwie grupy zajmujące się ochroną środowiska, WWF 
Niemcy i Przyjaciele Ziemi (BUND Meklemburgia-Pomorze Przednie), zgłosiły zastrzeżenie 
prawne odnośnie do udzielonego pozwolenia, wysuwając argument, że władze nie zażądały 
wystarczającego odszkodowania za szkody wyrządzone środowisku naturalnemu. W wyniku 
negocjacji zorganizowanych przez właściwe władze niemieckie grupom tym udało się dojść 
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do porozumienia z inwestorem w kwestii dalszych środków mających na celu ochronę Morza 
Bałtyckiego i obszarów chronionych. Znaleziono między innymi rozwiązanie kwestii 
długoterminowego przechowywania materiałów wydobywanych podczas prac budowlanych 
prowadzonych na brzegu oraz kwestii prowadzenia podczas prac budowlanych monitoringu 
środowiskowego. Ponadto uzgodniono na następny rok dodatkowy dziesięciodniowy okres 
ochronny mający na celu o c h r o n ę  śledzia
(http://wwf.panda.org/wwf_news/?uNewsID=193011).
W wyniku tego porozumienia wymienione dwie organizacje pozarządowe wycofały swoje 
zastrzeżenie prawne, co świadczy o możliwościach i pozytywnych aspektach ocen 
przeprowadzanych na szczeblu krajowym. 

– Kwestia nieograniczonego dostępu do portów polskich:

W związku z pozwoleniem wydanym w dniu 21 grudnia 2009 r. przez niemiecki Urząd 
Górniczy w Stralsundzie oraz z rodzajami prac prowadzonych na terytorium Niemiec 
pojawiły się obawy, że dostęp do polskich portów w Świnoujściu i Szczecinie może zostać 
ograniczony. Podkreślono to również w apelu ugrupowania Polska Plus do przewodniczącego 
Jerzego Buzka o wdrożenie stanowiska PE w sprawie gazociągu północnego z dnia 8 lipca 
2008 r., przesłanego przez Marcina Libickiego, członka komitetu wykonawczego Polski Plus 
i przewodniczącego Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego w latach 2004–2009 
(postanowienie to zostało zawarte w dokumentacji Komisji Petycji z dnia 4 maja 2010 r.: 
PE439.068v01-00).

Zgodnie z informacjami udostępnionymi Komisji Urząd Górniczy w Stralsundzie uwzględnił 
w swoim pozwoleniu wydanym w dniu 21 grudnia 2009 r. wymóg, aby przedsiębiorstwo 
Nord Stream przygotowało zrewidowaną analizę ryzyka odcinka gazociągu przebiegającego 
przez terytorium Niemiec z uwzględnieniem zapewnienia dostępu do portów w Świnoujściu i 
Szczecinie; na tym etapie strona polska przedstawiła również plany przystosowania tych 
portów do przyjmowania statków o większym zanurzeniu. Na podstawie wyników tej analizy 
na odcinku około 20 km gazociąg zostanie poprowadzony pół metra pod dnem morza. 
Ponadto w przedmiotowej analizie uwzględniono również odcinek przebiegający przez 
niemiecką wyłączną strefę ekonomiczna. Podjęto też decyzję o zmianie przebiegu gazociągu 
na odcinku 12 km. Ostateczne pozwolenie zostało wydane przez Federalny Urząd Żeglugi i 
Hydrografii w dniu 26 lutego 2010 r.

Według władz niemieckich i inwestora obydwa powyżej wymienione działania mają na celu 
zapewnienie nieograniczonego dostępu do portów w Świnoujściu i Szczecinie po 
wybudowaniu gazociągu północnego.

– Przesłuchania publiczne:

Wszystkie powyższe przykłady obrazują jedynie niewielki fragment całej procedury oraz 
stopniowe podejście ustanowione w ramach krajowej OOŚ oraz konwencji z Espoo w sprawie 
OOŚ. Ważnym aspektem, który nie został szczegółowo omówiony powyżej, jest kwestia 
przesłuchań publicznych, które odbyły się w ramach konwencji z Espoo, a zwłaszcza 
ostatecznego sprawozdania środowiskowego przedstawionego w marcu 2009 r. w dziewięciu 
językach wszystkich zainteresowanych państw. Począwszy od pierwszego powiadomienia w 
2006 r., właściwe władze krajowe zorganizowały dla ogółu zainteresowanych wiele 
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przesłuchań publicznych na różnych szczeblach. Na przykład w Finlandii dnia 18 czerwca 
2008 r. odbyło się seminarium pod tytułem Budowa gazociągu przez Morze Bałtyckie –
wyzwanie dla UE i współpracy regionalnej w obszarze Morza Bałtyckiego, które 
zorganizowały następujące podmioty: Fińsko-Rosyjskie Forum Obywatelskie, Centrum UE-
Rosja, WWF, grupa Verts/ALE w Parlamencie Europejskim, Zielona Grupa Parlamentarna. 
Seminarium to odbyło się w parlamencie fińskim. Uczestniczyli w nim przedstawiciele 
niemieckich, fińskich i estońskich organizacji pozarządowych, władze fińskie odpowiedzialne 
za OOŚ, posłowie do PE (Satu Hassi) i przedstawiciele przedsiębiorstwa Nord Stream, którzy 
przedstawili na potrzeby dyskusji aktualnie dostępne informacje. W innych państwach 
zorganizowano podobne seminaria/sesje informacyjne/dyskusje.

Jeśli chodzi o formalne konsultacje „Espoo”, zgodnie z informacjami udostępnionymi 
Komisji od 2006 r. odbyło się sześć spotkań, w których wzięli udział przedstawiciele państw 
będących „stronami pierwotnymi”, oraz dwanaście spotkań, w których wzięli udział 
przedstawiciele zarówno „stron pierwotnych”, jak i „stron zainteresowanych”.

Ponadto oprócz wszystkich innych konsultacji na szczeblu krajowym i formalnych spotkań 
konsultacyjnych z udziałem „stron pierwotnych” i „stron zainteresowanych”, które odbyły się 
w latach 2006–2009, w ramach procedury konwencji z Espoo zorganizowano od marca do 
czerwca 2009 r. pięć przesłuchań publicznych z udziałem zainteresowanej społeczności w 
kilku miastach fińskich (Helsinki, Turku, Hanko, Mariehamn, Kotka) oraz po jednym 
przesłuchaniu publicznym w Danii (Rønne na Bornholmie), w Szwecji (Visby na Gotlandii), 
na Litwie (Wilno), w Estonii (Tallin), na Łotwie (Ryga), w Niemczech (w dniach 22 czerwca 
– 3 lipca w Stralsundzie) i w Rosji (Wyborg).

– Odpowiedzialność za środowisko i kwestie bezpieczeństwa:

W odniesieniu do szkód środowiskowych, które mogą wystąpić podczas budowy lub 
eksploatacji gazociągu, zastosowanie ma dyrektywa 2004/35/WE1. Celem przedmiotowej 
dyrektywy jest ustalenie ram odpowiedzialności za środowisko w oparciu o zasadę 
„zanieczyszczający płaci” w celu zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym 
środowisku naturalnemu.

Komisja pragnie podkreślić, że sprawy gazociągu północnego nie można porównywać z 
ryzykiem, które doprowadziło do wycieku ropy w Zatoce Meksykańskiej (wycieku ropy po 
katastrofie platformy wiertniczej BP), gdyż gazociąg północny ma transportować gaz ziemny, 
a nie ropę naftową czy rafinowaną. Dostawy gazu ziemnego mogą być łatwo kontrolowane 
u źródła zaopatrzenia. Zatem w przypadku sytuacji kryzysowej, takiej jak przerwanie 
gazociągu, dostawa gazu może być natychmiast odcięta przez dostawcę. W związku z tym 
zagrożenia dla środowiska nie są takie same jak w przypadku głębinowych wierceń 
naftowych. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez inwestora Nord Stream ma 
opracowany plan awaryjny, który jest koordynowany z krajami nadmorskimi i planem działań 
na wypadek awarii podczas prac budowlanych. Komisja nie jest informowana o procedurach 
zarządzania kryzysowego przewidzianych dla projektów planowanych i proponowanych 
przez prywatnych inwestorów, jak w przypadku omawianego gazociągu. Należy to do zakresu 
odpowiedzialności zainteresowanych państw członkowskich. Niemniej jednak Komisja 

                                               
1Dz.U. 143 z 30.4.2004.
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wspiera decyzję o powołaniu wspólnego systemu nadzoru gazociągu Nord Stream przez 
zainteresowane kraje, jak zaproponowano w maju 2010 r. podczas spotkania premierów 
Finlandii i Federacji Rosyjskiej. 

d) Wniosek w sprawie środowiska

Powyższe wyjaśnienia pokazują dogłębność i złożoność procedury OOŚ na mocy prawa UE i 
prawa międzynarodowego; odpowiedzialność za tę procedurę ponoszą wyłącznie państwa 
członkowskie, a Komisja interweniuje wyłącznie w przypadku stwierdzenia wyraźnego 
naruszenia. Komisja nie może brać na siebie odpowiedzialności państw członkowskich za 
OOŚ, jeśli chodzi o udzielanie zezwoleń na realizację podobnych przedsięwzięć, co 
wielokrotnie potwierdzał komisarz Stavros Dimas w odpowiedziach na pytania parlamentarne 
i podczas dwóch przesłuchań w 2008 r.

W przypadku gazociągu Nord Stream Komisja podkreśla, że w wyniku licznych konsultacji 
wszystkich właściwych władz krajowych, w tym organów zajmujących się ochroną 
środowiska, organizacji pozarządowych, podmiotów zainteresowanych i ogółu 
społeczeństwa, przedmiotowe przedsięwzięcie było wielokrotnie zmieniane w świetle nowych 
aspektów, które wynikały z badań i informacji technicznych lub konkretnych wniosków. Na 
przykład ostateczne zaplanowanie przebiegu gazociągu na południowy wschód od Bornholmu 
zamiast pierwotnie planowanego przebiegu na północ od wyspy zostało uzgodnione po 
szeroko zakrojonych rozmowach z władzami duńskimi mających na celu pogodzenie różnych 
interesów i zmniejszenie potencjalnego oddziaływania na środowisko. W ramach procedury 
OOŚ podjęto ponadto decyzję o niewybudowaniu pierwotnie zaplanowanych platform, które 
mogłyby wywierać większy wpływ na środowisko. Przykłady dodatkowych działań mających 
na celu ochronę środowiska naturalnego, uzgodnionych w wyniku konsultacji między 
władzami i organizacjami pozarządowymi, oraz zmiany sposobu ułożenia gazociągu na 
obszarze wód niemieckich w celu zapewnienia nieograniczonego dostępu do portów w 
Świnoujściu i Szczecinie pokazują ponadto, że dzięki przeprowadzonej procedurze OOŚ 
przewidziano stopniowe przygotowania i planowanie przedmiotowego przedsięwzięcia oraz 
umożliwiono władzom wydanie niezbędnych zezwoleń.

KWESTIE NIEDOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA

a) Perspektywa energetyczna

Jeśli chodzi o perspektywę energetyczną, Komisja uważa, że rozwój infrastruktury 
energetycznej w regionie bałtyckim jest jednym z priorytetów UE w dziedzinie 
bezpieczeństwa energetycznego. Należy również podkreślić, że ze względu na przewidywane 
wyczerpanie się lokalnych zasobów gazu w UE w następnej dekadzie wzrośnie 
zapotrzebowanie na dostawy gazu do UE. Dywersyfikacja dostaw energii zawsze była 
głównym celem europejskiej polityki energetycznej; jednak po kryzysie gazowym w styczniu 
2009 r. znaczenie dywersyfikacji źródeł i dostaw gazu jeszcze się zwiększyło. Z perspektywy 
UE kluczowym działaniem mającym na celu dywersyfikację jest otwarcie południowego 
korytarza gazowego, co spowoduje utworzenie nowego przejścia prowadzącego do nowych 
zasobów gazu, tj. ogromnych zasobów gazu na Bliskim Wschodzie i w regionie kaspijskim. 
Nowa infrastruktura przesyłu gazu z Rosji będzie jednocześnie odgrywała kluczową rolę w 
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zwiększeniu fizycznej i technicznej dywersyfikacji dostaw UE. Rosja jest największym dostawą 
energii do UE; dostawy z Rosji stanowią około 40% importu gazu. Poprzez budowę 
gazociągu północnego nastąpi dalsze zwiększenie bezpieczeństwa dostaw energii do UE. 
Znaczenie przedmiotowego przedsięwzięcia jest niezaprzeczalne. Z tego względu w wyżej 
wymienionej decyzji nr 1364/2006/WE przedsięwzięcie Nord Stream określono jako jeden z 
projektów w ramach transeuropejskiej sieci energetycznej o największym możliwym znaczeniu 
europejskim (tj. ma ono takie samo znaczenie jak inne projekty, w tym Nabucco, ITGI czy 
Jamał II). Komisja popierała przedsięwzięcie Nord Stream od samego początku, o ile 
przestrzegane były wszystkie wyżej wymienione procedury OOŚ.

b) Aspekty gospodarcze i budżetowe

W odniesieniu do oceny aspektów gospodarczych i budżetowych związanych z gazociągiem 
Nord Stream należy podkreślić, że przedsięwzięcie to jak dotąd ma charakter czysto 
komercyjny i nie jest finansowane ze środków publicznych. Ponadto w ramach tego 
przedsięwzięcia pełne ryzyko związane z budową i eksploatacją gazociągu oraz z niepewnym 
rozwojem rynku gazowego ponoszą firmy pełniące funkcję organizatorów. W związku z tym 
Komisja nie może żądać od firm będących organizatorami tego typu informacji, chyba że 
doszło do naruszenia prawa konkurencji UE.

WNIOSKI

Na podstawie powyższych oraz innych aktualnie dostępnych informacji Komisja nie 
przeprowadzi oddzielnej oceny oddziaływania na środowisko gazociągu Nord Stream, o co 
przede wszystkim wnioskowano w sprawozdaniu PE. Należy przypomnieć, że po raz 
pierwszy tak kompleksowe transgraniczne przedsięwzięcie infrastrukturalne zostało poddane 
procedurze OOŚ. Komisja uważa, iż nie jest niczym nadzwyczajnym to, że tego typu złożone 
przedsięwzięcie wzbudza tak wiele nowych pytań i obaw odnoszących się zarówno do 
ochrony środowiska, jak i innych sektorów polityki, na przykład bezpieczeństwa dostaw 
energii i przepisów w zakresie konkurencji. Doświadczenie zdobyte w związku z 
przedsięwzięciem Nord Stream ma ogromne znaczenie dla wszystkich zainteresowanych 
stron i pokazuje, że poprzez zastosowanie przejrzystych procedur, na przykład tych 
przewidzianych w prawie UE i w prawie międzynarodowym w sprawie OOŚ, można 
zadowalająco odpowiedzieć na wiele podnoszonych kwestii. Komisja również zdobyła 
znaczne doświadczenie w związku z oceną różnych aspektów przedmiotowego 
przedsięwzięcia. Musiała na przykład uczestniczyć w dyskusjach z udziałem państw 
członkowskich na temat tego, w jaki sposób powinno się traktować zakrojone na szeroką 
skalę, transgraniczne, złożone przedsięwzięcia, biorąc pod uwagę to, że obecne przepisy 
dotyczące OOŚ mają zastosowanie przede wszystkim do pojedynczych, dużych 
przedsięwzięć infrastrukturalnych realizowanych w jednym państwie. Ponadto istnieją jeszcze 
inne aspekty, które należy uwzględnić, między innymi: wpływ prac budowlanych związanych 
z realizacją głównego przedsięwzięcia na produkcję, transport i przechowywanie surowców i 
innych materiałów, które mogą oddziaływać na zaangażowane kraje; rodzaj konsultacji z 
właściwymi władzami i zainteresowanym ogółem; zdefiniowanie zainteresowanego ogółu; 
rodzaj upublicznianych informacji; usprawnienie przeprowadzania ocen krajowych i procedur 
zatwierdzania. Jak wskazano powyżej, Komisja musiała również współpracować z 
sekretariatem konwencji z Espoo w celu ułatwienia stosowania procedury „Espoo” w 
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podobnych przypadkach w przyszłości, zwłaszcza w sektorze energetycznym i 
transportowym, w których większość przedsięwzięć o charakterze transgranicznym ma 
związek z budową gazociągu.

Ponadto Komisja zapewni dalsze rozwijanie zdobytego doświadczenia, nie tylko w 
perspektywie krótkoterminowej – poprzez przygotowanie dokumentu zawierającego 
wytyczne/interpretacje w sprawie stosowania procedury OOŚ w odniesieniu do zakrojonych 
na szeroką skalę przedsięwzięć transgranicznych – lecz także w perspektywie 
średnioterminowej – poprzez przegląd dyrektywy OOŚ. Przedmiotowa procedura, do której 
PE również zostanie włączony, została już uruchomiona i przewiduje się, że zostanie 
przeprowadzona w następnych miesiącach.


