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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Obiect: Petiția nr. 0614/2007, adresată de Radvile Morkunaite, de naționalitate lituaniană, 
în numele Tinerei Ligi Conservatoare, însoțită de 19726 semnături, privind 
impactul de mediu al proiectului de gazoduct din Marea Baltică, care leagă Rusia 
și Germania

1. Rezumatul petiției

Petiționarul își exprimă îngrijorarea privind proiectul de gazoduct din Marea Baltică ce leagă 
Rusia de Germania, susținând că această asociație ruso-germană va distruge ecosistemele 
marine vulnerabile de-a lungul coastei lituaniene și își exprimă îndoielile privind respectarea 
standardelor de mediu naționale și internaționale. Acesta mai menționează că nu s-a 
desfășurat încă o investigare detaliată a impactului de mediu al proiectului și, în consecință, 
solicită Parlamentului European să asigure implicarea Comisiei, instituția europeană direct 
implicată în aceste aspecte, în investigația necesară. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 5 noiembrie 2007. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
(articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură.

3. Răspunsul Comisiei, primit la 7 martie 2008.

Decizia nr. 1364/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a orientărilor 
pentru rețelele energetice transeuropene a inclus în anexele I și III Gazoductul nord-european 
(NEGP)
ca „proiect de interes european” (PEI). În conformitate cu această decizie, PEI „sunt 
compatibile cu dezvoltarea durabilă”, în vreme ce „Rezultatele evaluărilor impactului asupra 
mediului, în cazul în care o astfel de evaluare este solicitată în conformitate cu legislația 
comunitară relevantă, se iau în considerare înaintea adoptării efective a deciziei privind 
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realizarea proiectelor, în conformitate cu legislația comunitară relevantă”.

Nord Stream AG, un consorțiu germano-rus format din aceste trei companii majore (OAO 
Gazprom, Wintershall AG/BASF AG și E.ON Rurhgras AG/E.ON AG), a fost creat pentru 
desfășurarea proiectului NEGP sau „Nordstream”, denumirea comercială. În esență, este un 
gazoduct de gaze naturale de proporții și submarin format din două conducte cu o capacitate 
individuală de 25,5 miliarde metri cubi (55 miliarde metri cubi/an în total), o lungime de 1 
200 km care leagă Rusia de Uniunea Europeană (Germania) prin Marea Baltică.

În noiembrie 2006, a fost inițiată o procedură de admitere/autorizare. Ca urmare a 
caracteristicilor sale [o conductă care traversează apele sau zonele teritoriale de interes 
economic exclusiv al multor state membre (Finlanda, Suedia, Danemarca, Germania) și al 
Rusiei] a fost desfășurată o evaluare a impactului asupra mediului (EIA) în conformitate cu 
Convenția din 1991 privind EIA în context transfrontalier, cunoscută sub numele de 
Convenția de la Espoo. Această procedură de EIA, similară procedurii stipulate de Directiva 
privind EIA (Directiva 85/337/CEE1, modificată) include pregătirea „documentației relevante 
privind evaluarea impactului asupra mediului”, precum și consultări la scară largă atât cu 
autoritățile competente (inclusiv serviciile în domeniul mediului), cât și cu publicul interesat. 
Aspecte precum alternative posibile, impactul potențial asupra mediului al activității propuse, 
măsuri de temperare și acolo unde este cazul, liniile generale pentru programele de 
monitorizare și gestionare și orice planuri pentru analiză post-proiect, sunt incluse în 
„documentația privind evaluarea impactului asupra mediului”, astfel cum este prevăzut în 
Convenția de la Espoo. Toate statele membre interesate și UE sunt părți ale Convenției. Cu 
toate acestea, Rusia, în calitate de semnatar, nu a ratificat încă Convenția de la Espoo; totuși, a 
acceptat să respecte toate dispozițiile legate de proiectul de mai sus.

Conform informațiilor aflate în posesia Comisiei și disponibile publicului, prin intermediul 
site-ului internet „Nordstream” www.nord-stream.com, au avut și încă au loc consultări, cu 
mai mult de 20 de audieri publice – inclusiv audierea Parlamentului European din 29 ianuarie 
2008 – și 100 de reuniuni cu autoritățile din mai multe țări, inclusiv Lituania. Nordstream AG 
a primit deja numeroase observații de care trebuie să țină seama în raportul final privind EIA.

- Programul pentru EIA în cazul proiectului Nordstream este următorul:

- Finalizarea raportului EIA – primăvara lui 2008; 
- Observații suplimentare și modificări conform observațiilor primite din partea 
autorităților relevante – trei luni;

- Consultări publice suplimentare – trei luni; 
- Revizuirea și evaluarea observațiilor – două luni;
- Aprobarea finală a EIA și autorizarea ulterioară (decizii de autorizare) din partea statelor 
membre interesate pentru desfășurarea proiectului.

                                               
1 JO L 175, 5.7.1985, p. 40; JO L 73, 14.3.1997, p.5 JO L 156, 25.6.2003, p.17.
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- Petiționarii își exprimă îngrijorarea cu privire la impactul asupra mediului al proiectului de 
gazoduct Nordstream care leagă Rusia de Germania. Petiționarii solicită „guvernelor statelor 
membre ale Uniunii Europene și Comisiei Europene să ia toate măsurile politice și financiare 
și să desfășoare o evaluare a impactului asupra mediului (EIA) a gazoductului nord-european 
(NEGP) care să fie complet independentă de companiile și guvernele interesate în construcția 
conductei de gaze și care să ofere răspunsuri obiective și complete la toate aspectele 
îngrijorătoare, oferind o evaluare obiectivă a impactului proiectului asupra ecosistemului din 
Marea Baltică, a zonelor sale Natura 2000 și a statelor de coastă”. 

- Aceștia solicită, de asemenea, „să nu se permită începerea niciunei lucrări de construcție în 
Marea Baltică până la dezvăluirea completă a impactului posibil al acestui proiect fără 
precedent, prin desfășurarea unei EIA independente și până când experților naționali și 
cetățenilor din statele de coastă nu le sunt prezentate rezultatele acestei evaluări și concluziile 
sale.”

- Mai mult, petiționarii solicită „să se ia în seamă toate preocupările exprimate de public, toate 
alternativele posibile – inclusiv cele terestre – ale unei noi rute de tranzit din Rusia către 
Europa să fie comparate și analizate în mod corespunzător de către compania care pune în 
aplicare proiectul”.

- În final, petiționarii fac apel la Parlamentul European și la Comisie „să nu acorde asistență 
financiară din bugetul UE proiectului NEGP, până la desfășurarea unei EIA independente”.

Comisia consideră că este corect ca proiectul să fie supus în totalitatea sa unei EIA în 
conformitate cu Convenția de la Espoo, deoarece, prin această procedură, se pot garanta 
obiectivitatea, transparența și caracterul exhaustiv al evaluării. Într-adevăr, este dificil de 
înțeles cum nu ar fi posibil acest lucru având în vedere faptul că autoritățile competente din 
toate statele membre, precum și publicul sunt informați în legătură cu proiectul propus și cu 
„documentația privind impactul asupra mediului” elaborată în timpul procedurii EIA. Trebuie 
observat faptul că proiectul poate fi desfășurat într-un stat membru numai dacă acesta 
primește autorizațiile corespunzătoare (decizii de autorizare) din partea autorităților 
competente după finalizarea procesului de EIA. 

Comisia nu poate desfășura o noua EIA completă. Într-adevăr, Comisia nu deține autoritatea 
instituțională de a desfășura EIA în conformitate cu Directiva privind EIA, deoarece aceasta 
este responsabilitatea statelor membre. Comisia poate asigura numai că legislația CE este pe 
deplin respectată, inclusiv legislația privind EIA (Convenția de la Espoo este inclusă în 
acquis-ul comunitar, deoarece UE este parte contractantă), apa și natura. 

Mai mult, Comisia nu intenționează să desfășoare un studiu separat sau o altă formă de 
evaluare, având în vedere activitatea cuprinzătoare care va fi întreprinsă în timpul EIA aflate 
în desfășurare (documentația privind evaluarea asupra mediului, observații și comentarii ale 
autorităților competente în legătură cu mediul, inclusiv natura, calitatea apelor, riscul, etc, 
precum și observațiile publicului interesat, inclusiv ONG-urile din domeniu etc.).

În legătură cu posibila cofinanțare, până în prezent Comisia nu a primit nicio astfel de 
solicitare, proiectul fiind în totalitate finanțat de sectorul public. În orice caz, orice asistență 
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financiară conform normelor CE existente care acoperă toate posibilele mecanisme de 
finanțare sau împrumuturi ale CE este condiționată de respectarea legislației CE, inclusiv a 
legislației în domeniul mediului. Prin urmare, este clar faptul că finalizarea EIA cu 
respectarea normelor CE este o condiție esențială pentru susținerea de orice fel pe care 
Comisia o poate acorda, eventual, proiectului Nordstream. 

Comisia va urmări îndeaproape toate aspectele legate de EIA a proiectului Nordstream în 
cadrul Convenției de la Espoo. Comunitatea Europeană și statele sale membre sunt părți 
contractante ale acestei convenții, iar rolul Comisiei este de a asigura respectarea obligațiilor 
internaționale relevante și a legislației CE. Comisia încurajează în continuare toate părțile 
interesate (autoritățile naționale sau regionale competente și publicul, în general, precum și 
semnatarii prezentei petiții) să participe în mod activ la consultările prezente și viitoare, 
pentru a face cunoscute observațiile lor autorităților competente responsabile cu emiterea 
autorizațiilor finale (decizii de autorizare). Trebuie observat faptul că, în conformitate cu 
Convenția de la Espoo, părțile contractante trebuie să garanteze că, în cadrul deciziei finale 
privind activitățile propuse, se acordă o atenție specială rezultatului EIA și „documentației 
relevante privind evaluarea impactului asupra mediului”, precum și observațiilor primite din 
partea autorităților competente și a publicului, cărora trebuie să li se acorde posibilitatea de a 
face asemenea observații sau obiecții privind activitatea propusă.  

Având în vedere activitatea prezentă și numărul mare de părți implicate (autorități 
competente, inclusiv serviciile ministerelor de mediu din opt state membre, publicul general, 
inclusiv ONG-urile, etc), momentan, Comisia nu consideră necesară întreprinderea unor 
acțiuni suplimentare în acest sens. Comisia va interveni, dacă este cazul, numai în cazul în 
care există o probă privind încălcarea legislației CE.

4. Răspunsul Comisiei, primit la 9 decembrie 2010

CONTEXT

Rezoluția adoptată în plen în iulie 2008 ca urmare a petițiilor și întrebărilor cu solicitare de 
răspuns scris din PE privind conducta de gaze din Marea Baltică, cunoscută sub numele de 
„Nordstream”, s-a concentrat, în principal, pe impactul asupra mediului, deși au fost supuse 
discuțiilor și aspecte ținând de alte domenii politice. Potrivit acestei rezoluții, principala 
problemă a fost necesitatea unei evaluări/unui studiu de impact asupra mediului independent 
efectuat de Comisie, care să fie discutat cu toate părțile interesate.

Atât în cadrul audierii din ianuarie 2008, cât și în sesiunea plenară din iulie 2008, Comisia a 
subliniat faptul că nu avea competența și responsabilitatea de a întreprinde o analiză completă 
a problemelor de mediu presupuse de un astfel de proiect, neputându-se substitui statelor 
membre cărora le revine responsabilitatea de a aplica cerințele UE. În plus, în comunicările 
sale care au rezultat în urma avizelor și rezoluțiilor adoptate de PE în sesiunea din iulie 2008, 
Comisia a precizat că nu va continua cercetările în acest caz (SP(2008)4891, Brussels 27 
august 2008).

Într-adevăr, acest proiect a fost inclus în proiectele prioritare TEN-E cuprinse în Decizia nr. 
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1364/2006/CE1 a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a orientărilor pentru 
rețelele transeuropene. Nu a fost inclusă însă nicio dispoziție specifică pentru niciunul dintre 
proiectele sau grupurile de proiecte enumerate în decizie, prin care să i se confere Comisiei un 
rol sporit în ceea ce privește studiile, evaluările, analizele etc. Problema mediului a fost tratată 
în modul caracteristic acestor decizii, reflectând cerințele legale care trebuie respectate în 
toate cazurile. Într-adevăr, la articolul 13, (Restricții) punctul (2) se prevede că: „Prezenta 
decizie nu aduce atingere rezultatelor evaluării impactului asupra mediului al proiectelor, al 
planurilor sau al programelor care definesc viitorul cadru de autorizare pentru asemenea 
proiecte. Rezultatele evaluărilor impactului asupra mediului, în cazul în care o astfel de 
evaluare este solicitată în conformitate cu legislația comunitară relevantă, se iau în 
considerare înaintea adoptării efective a deciziei privind realizarea proiectelor, în 
conformitate cu legislația comunitară relevantă.” În acest caz, legislația UE avută în vedere 
este Directiva 85/337/CEE 2 privind evaluarea impactului asupra mediului (EIM), astfel cum a 
fost modificată, și Convenția UNECE „Espoo” privind evaluarea impactului asupra mediului 
în context transfrontalier.

Alte aspecte care țin de mediu, cum ar fi, de pildă, aspecte legate de protecția naturii etc., 
sunt, în mod obișnuit, identificate și tratate în decursul procedurii de EIM, fiind în cele din 
urmă analizate separat prin studii specifice pe baza legislației în vigoare în materie de 
protecție a naturii, sub responsabilitatea autorităților competente ale statelor membre în cauză.

În acest context, la sfârșitul lui 2006, un întreprinzător privat, „Nordstream AG”, a înaintat 
documentele necesare autorităților competente ale statelor membre în cauză, în scopul de a 
obține autorizația de a derula acest proiect în apele lor teritoriale/zona economică exclusivă.

ASPECTE LEGATE DE MEDIU

a) Procedura de EIM

Este prima dată în Europa când un proiect de infrastructură transfrontalieră atât de complex 
face obiectul procedurii de EIM menționate anterior. De la sfârșitul lui 2006, numeroase 
studii de mii de pagini conținând rapoarte tehnice au fost elaborate pentru întreprinzător de 
către firme specializate, studii care au fost atent controlate, analizate și confruntate de 
autoritățile publice competente, opinia publică și ONG-uri. O procedură de EIM separată a 
fost efectuată pentru fiecare țară care a trebuit să elibereze o autorizație de mediu/decizie de 
autorizare, adică Suedia, Danemarca, Finlanda, Germania și Rusia, fiind elaborat în același 
timp și un raport „Espoo” general pentru întregul proiect. Toate informațiile relevante au fost 
făcute publice și majoritatea informațiilor sunt încă disponibile pe pagina de internet a 
întreprinzătorului, www.nord-stream.com.

De exemplu, în temeiul cerințelor Directivei EIM, următoarele documente au fost elaborate 
pentru EIM din Germania:

Un raport EIM de 1046 pagini;
                                               
1  JO L 262, 22.9.2006, p. 1.
2  JO L 175, 5.7.1985, p. 40.
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Un rezumat netehnic (NTS) de 48 de pagini;
Un raport special privind natura în conformitate cu articolul 6 alineatul (3) din Directiva 

Habitate 92/43/CE1, de 720 de pagini, la care se adaugă anexe tehnice de 250 de pagini;
Un raport suplimentar, solicitat de autoritățile responsabile de protecția naturii de 20 de 

pagini;
Un volum special conținând informații tehnice de 348 de pagini;
Un rezumat netehnic pentru raportul „Espoo” de 54 de pagini.

Toate documentele de mai sus au fost făcute publice și au făcut obiectul unor numeroase 
discuții și dezbateri. Situații similare s-au întâlnit și în alte țări.
.
În cadrul Convenției „Espoo” s-a stabilit un grup de coordonare, la care au fost invitate să 
participe toate părțile interesate. Printre acestea se disting „părțile de origine” (țările pe 
teritoriul cărora urmează să fie executat proiectul și care, în consecință, trebuie să elibereze o 
autorizație de mediu) și „părțile afectate” (acele țări care trebuie să participe la procesul de 
EIM din cauza posibilului impact asupra mediului pe teritoriul lor), în acest caz Lituania, 
Letonia, Estonia și Polonia. Pentru a sublinia complexitatea procesului, trebuie remarcat 
faptul că inclusiv „părțile de origine” au fost preocupate de impactul transfrontalier (precum, 
de pildă, Suedia, în ceea ce privește acea parte a proiectului planificată pentru zona 
economică exclusivă a Finlandei). Pe această bază a fost stabilit un sistem complex de 
consultări cu autoritățile competente și opinia publică.

În cele din urmă, la sfârșitul unei lungi perioade de evaluări tehnice, discuții, analize și 
dezbateri publice și după ce a înaintat în prealabil un raport final privind EIM și informațiile 
suplimentare solicitate de diferite state membre, „NORDSTREAM AG” a obținut toate 
autorizațiile necesare de la toate țările și autoritățile în cauză: o autorizație din Danemarca (la 
20.10.2009), Suedia (5.11.2009), Rusia (18.12.2009), două autorizații din Germania, (la 21 și 
28.12.2009), precum și două autorizații din Finlanda (5.11.2009 și 12.2.2010). Toate 
autorizațiile au fost eliberate după finalizarea proceselor de consultări naționale și 
transfrontaliere pe baza documentației privind EIM oferite de „Nordstream” și care a fost 
elaborată de firme specializate, precum ERM (Marea Britanie), Rambøll (Danemarca) și IfAÖ 
(Germania). Trebuie remarcat faptul că aceste autorizații pot fi contestate în instanțele 
naționale, după cum plângerile oficiale pot fi înaintate Comisiei în cazul încălcării legislației 
UE.

b) Rolul Comisiei

Comisia a urmărit îndeaproape procedura de EIM din momentul în care chestiunea i-a fost 
adusă în atenție de către PE la începutul lui 2007, în ciuda faptului că, așa cum s-a arătat aici, 
nu participă și nici nu efectuează evaluări ale impactului asupra mediului legate de proiect în 
sine. Proiectul „Nordstream” a făcut obiectul discuțiilor deschise în timpul reuniunilor 
bianuale ale grupului de lucru al statelor membre ale UE în materie de EIM și al experților 
ESM (evaluare strategică de mediu) – grupul EIM/ESM. Aceste reuniuni sunt prezidate de 
Comisie, însă calendarul lor este stabilit în prealabil de comun acord cu toate statele membre.

                                               
1 JO L 206, 22.7.1992, p. 7.
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Din 20071, au fost furnizate în mod periodic actualizări referitoare la evoluția procedurii de 
EIM în cazul proiectului „Nordstream”. Statele membre implicate au discutat situația actuală 
a procedurii de EIM în context transfontalier. În plus, aceste reuniuni au fost utile pentru a 
evidenția dificultățile întâlnite în aplicarea dispozițiilor respective ale Directivei EIM și ale 
Convenției „Espoo”. Statele membre care au avut calitatea de părți afectate, dar nu au fost 
implicate în proiect (Polonia, Estonia, Letonia și Lituania) nu au ridicat obiecții cu privire la 
prevederile și la procedura aplicată pentru EIM în cazul proiectului „Nordstream”.

În plus, proiectul „Nordstream” a fost prezentat în cadrul Grupului de lucru (GL) al EIM în 
temeiul Convenției Espoo, în decursul reuniunii sale din 21-23 mai 2007, de la Geneva2.
Germania, Federația Rusă și Suedia, precum și un reprezentant al „Nordstream” au făcut 
prezentări ale proiectului. Grupul de lucru a salutat decizia Federației Ruse, în calitate de 
semnatară, dar nu și de parte la Convenția „Espoo”, de a acționa ca parte de origine în temeiul 
Convenției și de a respecta de facto cerințele acesteia în ceea ce privește proiectul 
„Nordstream”.

În această privință, trebuie reamintit faptul că poziția Comisiei afirmă Convenția „Espoo” ca 
fiind cel mai adecvat instrument de evaluare a impactului asupra mediului pentru acest tip de 
proiect transfrontalier și că trebuie încurajată ratificarea acesteia de țări terțe. Astfel, atunci 
când situația s-a dovedit adecvată, Comisia a reamintit Federației Ruse că ratificarea oficială 
a Convenției „Epsoo” ar reprezenta un pas constructiv în direcția consolidării unei 
responsabilități comune în ceea ce privește protecția mediului în regiunea sensibilă a Mării 
Baltice3. În cazul de față, Rusia a acceptat să se supună normelor Convenției „Espoo” și, 
astfel, a fost efectuată o EIM completă ce respectă cerințele Convenției, în urma căreia au fost 
eliberate toate autorizațiile de către autoritățile statelor în cauză. Prin urmare, în acest caz 
special, faptul că Rusia nu a ratificat Convenția Espoo nu a avut practic nicio relevanță.

Ca urmare a interesului și a problemelor ridicate în privința aplicării proiectelor 
transfrontaliere la scară largă, precum și a aplicării acquis-ului comunitar relevant în decursul 
celei de-a patra reuniuni a părților la Convenția „Espoo” din 2008, Comisia a propus ca 
planul de lucru al Convenției să includă un punct referitor la organizarea unui atelier privind 
proiectele transfrontaliere la scară largă4.

                                               
1 Reuniunile bianuale în cadrul cărora proiectul Nordstream s-a aflat pe lista discuțiilor au 
avut loc după cum urmează: 2007 – Lisabona; 2008: Liubliana și Paris; 2009: Praga și 
Uppsala și 2010: Madrid.
2 RAPORTUL GRUPULUI DE LUCRU PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI CU 
OCAZIA CELEI DE-A ZECEA REUNIUNI -
http://www.unece.org/env/documents/2007/eia/wg.1/ece.mp.eia.wg.1.2007.2.e.pdf (a se vedea punctele 21 -22)
3 De pildă, UE a invitat Rusia să ratifice Convenția Espoo cu ocazia ultimului Consiliu al 
parteneriatului permanent UE-Rusia privind mediul, desfășurat la Moscova în noiembrie 
2009. La cea mai recentă reuniune din iunie 2010 a Grupului de lucru UE-Rusia pentru un 
dialog asupra mediului, coprezidat de UE și Rusia, UE a invitat, de asemenea, Rusia să aplice 
Convenția Espoo în cazul proiectului de centrală nucleară de la Kaliningrad.
4 Decizia IV/7: http://www.unece.org/env/documents/2008/eia/ece.mp.eia.10.e.pdf [Pagina 
136].
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În urma acestei decizii, cu sprijinul Secretariatului Convenției „Espoo”, Comisia a organizat 
și prezidat un seminar de o zi la Geneva. Seminarul s-a desfășurat în cadrul reuniunii grupului 
de lucru „EIM”, care a avut loc la 12 mai 2009, prima parte a sesiunii fiind dedicată conductei 
de gaz proiectate „Nordstream” din Marea Baltică (au luat cuvântul vorbitori din Danemarca, 
Finlanda, Germania, Suedia, Gaz-System S.A. și Nord Stream AG). În cadrul sesiunii de 
după-amiază au fost analizate experiențele și bunele practici în legătură cu alte proiecte 
transfrontaliere la scară largă (au luat cuvântul vorbitori din Danemarca, Suedia, BERD, 
Universitatea Lapland și Gaz-System S.A.).

Secretariatul „Espoo” și-a prezentat nota referitoare la aplicarea convenției în cazul 
activităților complexe, inclusiv al proiectelor transfrontaliere la scară largă 
(ECE/MP.EIA/WG.1/2009/4)1  Această notă a fost redactată cu ajutorul serviciilor Comisiei.
Grupul de lucru a salutat nota și recomandările conținute de aceasta.

În cele din urmă, Comisia a luat inițiativa de a elabora un document de orientare/interpretare 
referitor la proiectele transfrontaliere la scară largă și a lansat provocarea de a aplica 
procedura de EIM în conformitate cu Directiva EIM și Convenția „Espoo”. O primă schiță a 
fost discutată în cadrul grupului EIM/ESM cu ocazia reuniunii sale bianuale din aprilie 2010 
de la Madrid, în vederea realizării unei prime versiuni a proiectului până la sfârșitul anului.

c) Date referitoare la procedura de EIM efectuată pentru „Nordstream”

Potrivit informațiilor de care dispune Comisia, procedura de EIM pentru „Nordstream” s-a 
efectuat în mod similar în toate țările. Mai jos vom evidenția anumite elemente pentru a arăta 
nu doar complexitatea acestui proces, ci și amploarea lui, având în vedere că implică un 
număr mare de actori instituționali, cum ar fi, de pildă, servicii administrative, organizații și 
organisme independente, precum și ONG-uri și cetățeni.

- Exemplul EIM efectuată de Suedia:

În cele ce urmează oferim o descriere a procesului în cazul Suediei, de la prima notificare 
până la acordarea autorizației. Proceduri similare au fost utilizate în toate celelalte state 
membre ale UE.

- Notificarea inițială a fost înaintată în noiembrie 2006;
- Prima documentație referitoare la EIM a fost înaintată în decembrie 2007;
- Autoritățile suedeze au solicitat informații suplimentare în februarie 2008;
- Informațiile suplimentare au fost furnizate de către „Nordstream” în mai 2008;
- Toate informațiile au fost transmise autorităților și organismelor naționale competente în 
cadrul procesului administrativ de sesizare prevăzut, după cum urmează:  

Administrația națională suedeză a energiei;
Direcția națională pentru pescuit;
Administrația maritimă;
Forțele armate suedeze;
Garda suedeză de coastă;
Consiliul național pentru locuințe, construcții și planificare;

                                               
1 http://www.unece.org/env/documents/2009/eia/wg.1/ece.mp.eia.wg.1.2009.4.e.pdf
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Institutul suedez de meteorologie (SMHI);
Serviciul de cercetare geologică din Suedia (SGU);
Muzeele naționale  ale marinei din Suedia;
Agenția de protecție a mediului;

- în iunie 2008 au fost solicitate comentarii și avize de la autoritățile și organismele naționale,
  termenul de furnizare a acestora fiind 20 noiembrie 2008, în urma cărora a fost formulată o 
solicitare către „Nordstream” de a oferi clarificări suplimentare;
- La consultări au participat peste 60 de instituții, servicii publice și ONG-uri și, pe baza 
documentației suplimentare, au fost abordate multe întrebări și preocupări;
- În cele din urmă, autorizația a fost acordată la 5 noiembrie 2009.

Ministrul suedez al mediul, Andreas Carlgren, a comentat decizia astfel: „Guvernul a stabilit 
condiții stricte pentru a garanta faptul că mediul sensibil din Marea Baltică nu este pus în 
pericol. Am efectuat un studiu extrem de amplu al impactului asupra mediului al acestor 
conducte. Companiei i s-a solicitat să efectueze diferite studii suplimentare, aceasta 
respectând, în fiecare etapă, punctele de vedere ale organismelor de sesizare. Sunt în măsură 
să afirm că, ulterior, nicio agenție guvernamentală centrală nu s-a opus proiectului ca întreg.
Prin urmare, singura decizie posibilă este aprobarea cererii de autorizare”.
(http://www.sweden.gov.se/sb/d/586/a/134864 )

- Problema munițiilor:

De la bun început au fost exprimate îngrijorări serioase cu privire la munițiile depozitate în 
diferite locuri din Marea Baltică. Originea acestor muniții nu este întotdeauna cunoscută, însă 
într-o mare măsură este vorba de muniții confiscate de aliați din Germania și depozitate în 
Marea Baltică, la acea vreme această soluție fiind considerată ca cel mai sigur mod de 
depozitare. În plus, într-un moment ulterior, la începutul anilor 1960, unele state baltice, 
inclusiv Germania de Est, au depozitat acolo muniții chimice folosite în situații de război. Se 
apreciază că peste 100 000 de elemente au fost imersate, iar după ample operațiuni de 
deminare se estimează că aproximativ 35 000 încă mai rămân în Golful Finlandei. În Marea 
Baltică au loc în mod regulat operațiuni de deminare, acestea desfășurându-se adesea sub 
forma unor operațiuni comune ale serviciilor militare din multe țări. De pildă, sub titulatura 
„Baltic Sweep and Operation Open Spirit” (Deminarea din Marea Baltică și operațiunea 
„Spirite deschise”) la care au participat toate țările din regiunea Mării Baltice cu 16 nave de 
război din 10 țări, în ultimii ani a fost îndepărtat un număr foarte mare de mine.

A existat, în mod evident, necesitatea de a identifica toate munițiile care ar putea constitui un 
pericol în contextual amplasării conductelor. „Nordstream” a realizat mai multe analize 
detaliate cu nave și echipamente specializate, cum ar fi vehicule controlate de la distanță, 
sonde acustice cu brațe multiple, sonare de scanare laterală de înaltă rezoluție, profiluri pentru 
analiza straturilor sedimentare și magnetometri tractați. Toate informațiile au fost transmise 
autorităților relevante, adesea fiind vorba de servicii militare, întrucât eliminarea munițiilor 
trebuie întreprinsă în cele mai multe cazuri sub supraveghere militară. Potrivit informațiilor 
făcute publice de „Nordstream”, au fost eliminate în total 80 de muniții convenționale (35 în 
apele finlandeze, 7 în apele zonei economice exclusive suedeze și 30 în apele rusești). Într-o 
primă campanie, care s-a desfășurat între 6 și 18 decembrie 2009, în zona economică 
exclusivă finlandeză au fost eliminate cinci mine. Din cauza condițiilor meteorologice 
nefavorabile, activitățile de deminare au fost sistate la 18 decembrie 2009 și reluate după 



PE404.405v01-00 10/14 CM\851557RO.doc

RO

topirea gheții în martie 2010. Într-o a doua campanie au fost eliminate 22 de muniții din apele 
suedeze și finlandeze, activitățile de deminare urmând a fi finalizate până la sfârșitul lunii mai 
2010. În cadrul tuturor activităților de deminare sunt aplicate standarde tehnice și de mediu 
speciale, în strânsă cooperare cu autoritățile competente naționale (de pildă, sub 
supravegherea observatorilor calificați, specializați în mamifere marine, înainte de inițierea 
operațiunilor de dragare sunt utilizate dispozitive destinate îndepărtării peștilor și mamiferelor 
marine).

- Protecția naturii:

Problemele legate de protecția naturii sunt de o importanță covârșitoare în orice EIM, 
impactul unui proiect trebuind să fie supus unei evaluări. În plus, Directiva Habitate [articolul 
6 alineatul (3)] prevede efectuarea unei evaluări specifice în cazul proiectelor susceptibile de a 
avea un impact semnificativ asupra siturilor protejate. Încă din 2007, Comisia a atras atenția 
tuturor părților implicate, autorităților statelor membre și întreprinzătorului asupra necesității 
de a respecta dispozițiile menționate anterior. „Nordstream” a elaborat documentația necesară, 
care a fost evaluată ulterior de autoritățile competente.

Cazul Germaniei, unde este vorba de mai multe zone protejate, merită o mențiune specială.
După cum s-a arătat deja mai sus, „Nordstream” a înaintat un raport special în temeiul 
articolului 6 alineatul (3). Autorizația germană cuprinde condiții care trebuie respectate în 
decursul executării proiectului, inclusiv condiții legate de protecția naturii. Două organizații 
ecologiste, WWF Germania și Prietenii Pământului Germania (BUND Mecklenburg Western-
Pomerania) au lansat o contestare în justiție a autorizației acordate, susținând că autoritățile nu 
au solicitat o despăgubire suficientă pentru daunele aduse naturii. Ca urmare a negocierilor 
organizate de autoritățile competente germane, cele două grupuri au ajuns la un acord cu 
întreprinzătorul în ceea ce privește măsurile suplimentare care se vor impune pentru a proteja 
Marea Baltică și zonele naturale. S-a găsit, de pildă, o soluție acceptabilă pentru depozitarea 
pe termen lung a materialului excavat rezultat din lucrările de construcție din apropierea 
uscatului și pentru monitorizarea mediului în timpul construcției. În plus, s-a convenit asupra 
unui „sezon închis” suplimentar de zece zile pentru protecția heringului.
(http://wwf.panda.org/wwf_news/?uNewsID=193011 )
În urma acordului menționat anterior, cele două ONG-uri și-au retras plângerea în justiție, fapt 
ce dovedește potențialul și elementele pozitive ale evaluărilor efectuate la nivel național.

- Chestiunea accesului nerestricționat la porturile poloneze:

Ca urmare a autorizației acordate la 21 decembrie 2009 de către Autoritatea minieră Stralsund 
din Germania și având în vedere tipul de lucrări de pe teritoriul Germaniei, au existat temeri 
că accesul la porturile poloneze Świnoujścei și Szczecin va fi restricționat. Acest fapt este 
evidențiat și în apelul adresat de „Polski Plus” Președintelui Jerzy Buzek pentru aplicarea 
poziției PE privind conducta nordică de gaz din 8 iulie 2008, trimisă de dl Marcin Libicki, 
membru al comitetului executiv al „Polski Plus” și președinte al Comisiei pentru petiții a PE, 
2004-2009 (inclus în documentația Comisiei pentru petiții de la 4 mai 2010--PE439.068v01-
00).

Potrivit informațiilor de care dispune Comisia, Autoritatea minieră Stralsund a inclus în 
autorizația sa, acordată la 21 decembrie 2009, cerința ca „Nordstream” să elaboreze o revizie 
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a analizei riscului în cazul unei secțiuni a conductei de pe teritoriul Germaniei, în scopul de a 
garanta accesul la porturile  Świnoujścei și Szczecin, întrucât, în acea etapă, partea poloneză a 
prezentat planuri de adaptare a acestor porturi pentru nave cu un pescaj mai mare. Ca urmare 
a acestei analize, conducta va fi așezată pe fundul mării având o acoperire de o jumătate de 
metru pe o distanță de aproximativ 20 de kilometri. În plus, traseul din zona economică 
exclusivă a Germaniei a fost, de asemenea, inclus în analiza riscului menționată anterior, fiind 
decisă o redirecționare de-a lungul a 12 kilometri. Autorizația finală a fost acordată de către 
Biroul Federal pentru Navigație și Hidrografie la 26 februarie 2010.

Ambele măsuri amintite anterior sunt luate cu scopul de a asigura accesul nerestricționat la 
porturile poloneze respective după construcția conductei „Nordstream”, potrivit autorităților 
germane și întreprinzătorului.

- Audieri publice:

Toate exemplele de mai sus sunt doar o mică parte a procedurii și a abordării pas cu pas 
stabilită atât în temeiul EIM naționale, cât și al EIM presupusă de „Espoo”. Un element 
important, care nu a fost dezvoltat pe larg mai sus, este legat de audierile publice care au avut 
loc în cadrul EIM a „Espoo” și în special raportul final de mediu, care a fost prezentat în 
martie 2009 în cele nouă limbi ale țărilor în cauză. De la prima notificare din 2006, 
autoritățile naționale competente au organizat numeroase audieri publice la diferite niveluri, 
destinate publicului lor interesat. De pildă, în Finlanda, la 18 iunie 2008, a fost organizat un 
seminar intitulat „Conducta de gaze din Marea Baltică – o provocare pentru UE și cooperarea 
regională din regiunea Mării Baltice”, printre organizatori numărându-se: Forumul ruso-
finlandez al cetățenilor, Centrul UE-Rusia, WWF, Grupul Verzilor/Alianța Liberă Europeană 
din Parlamentul European, Grupul Parlamentar al Verzilor. Seminarul s-a desfășurat în 
Parlamentul Finlandei cu participarea reprezentanților ONG-urilor din Germania, Finlanda și 
Estonia, a autorităților de EIM din Finlanda, a deputaților în Parlamentul European (dna Satu 
Hassi) și a „Nordstream”, care a prezentat spre discuție informațiile disponibile în acel 
moment. Seminare sau sesiunii similare de informare/discuții au fost organizate și în alte țări.

În ceea ce privește consultările „Espoo” oficiale, potrivit informațiilor de care dispune 
Comisia, începând cu 2006, au avut loc șase reuniuni la care au participat reprezentanți ai 
țărilor constituind „părțile de origine” și douăsprezece reuniuni la care au participat atât 
reprezentanți ai „părților de origine”, cât și ai „părților afectate”.

În cele din urmă, pe lângă toate consultările de la nivel național și reuniunile oficiale de 
consultare dintre „părțile de origine” și „părțile afectate”, desfășurate între 2006 și 2009, între 
martie și iunie 2009, au avut loc și cinci audieri publice în mai multe orașe finlandeze 
(Helsinki, Turku, Hanko, Mariehamn, Kotka), o audiere publică în Danemarca (Ronne-
Bornholm), una în Suedia (Visby-Gotland), una în Lituania (Vilnius), una în Estonia 
(Tallinn), una în Letonia (Riga), una în Germania (la Stralsund, între 22 iunie și 3 iulie) și una 
în Rusia (Vîborg), la care a participat publicul interesat din aceste țări, în conformitate cu 
procedura Convenției „Espoo”.

- Răspunderea pentru mediul înconjurător și aspecte legate de siguranță:

În ceea ce privește daunele aduse mediului care ar putea surveni în timpul construcției sau al 
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funcționării conductei, se aplică Directiva 2004/35/CE1. Directiva stabilește un cadru de 
răspundere pentru daunele aduse mediului, întemeiat pe principiul „poluatorul plătește”, 
pentru a preveni și a remedia daunele aduse mediului.

Comisia consideră oportun să sublinieze faptul că nu se poate face nicio comparație între 
conducta „Nordstream” și riscurile care au condus la dezastrul provocat de deversarea de 
petrol în Golful Mexicului (mareea neagră provocată de accidentul BP), întrucât conducta este 
destinată doar transportului de gaze naturale și nu de petrol brut sau rafinat. Alimentarea cu 
gaze naturale poate fi controlată cu ușurință la sursa de alimentare. Prin urmare, într-o situație 
de urgență, cum ar fi ruperea conductei, alimentarea cu gaze poate fi oprită imediat de către 
furnizor. Riscurile de mediu nu pot fi comparate, așadar, cu cele pe care le implică forajul 
petrolier de mare adâncime. Potrivit întreprinzătorului, „Nordstream” dispune de un „plan de 
intervenție de urgență”, coordonat împreună cu statele de coastă, precum și de un plan de 
intervenție de urgență aplicabil în faza de construcție. În cazul proiectelor planificate și 
propuse de întreprinzători privați, cum este și cazul acestei conducte de gaze, Comisia nu este 
informată cu privire la procedurile de gestionare a crizei prevăzute. Aceasta este 
responsabilitatea statelor membre în cauză. Cu toate acestea, Comisia încurajează decizia de 
instituire a unui sistem comun de monitorizare a conductei „Nordstream” de către țările în 
cauză, astfel cum s-a propus în mai 2010 la reuniunea dintre prim-miniștrii Finlandei și 
Federației Ruse.

d) Concluzii în privința mediului

Mențiunile anterioare ilustrează seriozitatea și complexitatea procedurii de EIM în 
conformitate cu legislația UE și cea internațională, responsabilitatea aplicării acestei proceduri 
revenindu-le exclusiv statelor membre, Comisia intervenind doar în cazul în care se face 
dovada unei încălcări. După cum a fost confirmat în repetate rânduri și de dl comisar Dimas, 
ca răspuns la întrebările parlamentare și în cadrul celor două audieri din 2008, Comisia nu se 
poate substitui statelor membre în responsabilitățile care le incumbă în privința EIM legată de 
deciziile de autorizare a unor proiecte similare.

În cazul „Nordstream”, Comisia subliniază că, în urma numeroaselor consultări cu toate 
autoritățile naționale relevante, inclusiv cele de mediu, ONG-uri, părți interesate și opinia 
publică în general, proiectul a fost ajustat de mai multe ori, în funcție de noile elemente 
relevate fie de studii și informații tehnice, fie ca urmare a unei solicitări specifice. Ca să 
amintim doar câteva exemple, alinierea finală a traseului la est și sud de Bornholm, care a 
înlocuit traseul inițial din nordul insulei, a fost decisă după discuții ample cu autoritățile 
daneze, în scopul de a găsi un compromis între diferite interese și de a atenua eventualul 
impact asupra mediului. De asemenea, în decursul procedurii de EIM, s-a hotărât să nu se 
construiască platformele planificate inițial, care ar fi putut avea un impact mai mare asupra 
mediului. În cele din urmă, exemplele de măsuri suplimentare adoptate pentru protecția 
naturii ca urmare a consultărilor dintre autorități și ONG-uri, precum și modificările survenite 
în poziționarea conductei în apele germane, în scopul de a permite un acces nerestricționat la 
porturile poloneze susceptibile de a fi afectate și care au fost menționate anterior, indică faptul 
că procedura de EIM efectuată a făcut posibilă o pregătire și planificare pas cu pas a 
proiectului și a permis autorităților să acorde autorizațiile necesare.
                                               
1 JO 143, 30.4.2004.
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ASPECTE CARE NU SUNT LEGATE DE MEDIU

a) Perspectiva energetică

În ceea ce privește perspectiv energetică, Comisia consideră că dezvoltarea infrastructurii în 
sectorul energetic din regiunea Mării Baltice este una dintre principalele priorități ale UE în 
domeniul energiei. Trebuie subliniat, de asemenea, și faptul că cererea de import de gaze în 
UE va crește în următorul deceniu ca urmare a epuizării prevăzute a resurselor autohtone de 
gaze. Diversitatea surselor de aprovizionare cu energie a constituit mereu obiectivul central al 
politicii energetice europene, însă după criza gazelor din ianuarie 2009, importanța surselor și 
a rutelor gazelor a devenit cu atât mai mare. Din perspectiva UE, un pas esențial în 
încurajarea diversității este deschiderea unui coridor sudic al gazelor, care să creeze o nouă 
rută de transport către noi surse de gaze, cele vizate fiind rezervele uriașe de gaze din Orientul 
Mijlociu și regiunile Mării Caspice. În paralel, un rol-cheie în sporirea diversității fizice și 
tehnice a aprovizionării UE îl vor juca noile infrastructuri utilizate pentru furnizarea gazului 
din Rusia. Rusia este cel mai mare furnizor de energie al UE, asigurând aproximativ 40% din 
importurile sale de gaze. Proiectul „Nordstream” va consolida securitatea aprovizionării cu 
energie a UE. Importanța acestui proiect este incontestabilă. Acesta este motivul pentru care 
Decizia nr. 1364/2006/CE menționată anterior a încadrat „Nordstream” în lista TEN-E a 
„Proiectelor de interes european˝,calificându-l astfel cu cel mai înalt grad de prioritate posibil 
(adică același nivel de prioritate ca alte proiecte, precum Nabucco, ITHI sau Yamal II).  
Comisia s-a declarat în favoarea „Nordstream” încă de la început, cu condiția să fie respectate 
toate procedurile de EIM, astfel cum s-a explicat mai sus.

b) Aspecte economice și bugetare

În ceea ce privește evaluarea aspectelor economice și bugetare ale „Nordstream”, trebuie 
subliniat că, până în prezent, proiectul este unul pur comercial, care nu beneficiază de nicio 
finanțare publică și în care întreprinderile promotoare își asumă toate riscurile pe care le 
implică construcția și exploatarea conductei, precum și evoluția nesigură a pieței gazelor. Prin 
urmare, Comisia nu are nicio competență de a solicita întreprinderilor promotoare acest gen 
de informații, cu excepția cazului în care se constată o încălcare a legislației UE în materie de 
concurență.  

CONCLUZIE

Pe baza celor de mai sus și a informațiilor existente până în aceste moment, Comisia nu va 
efectua o EIM separată a proiectului „Nordstream”, acesta fiind principalul punct solicitat în 
raportul PE. Trebuie să reamintim că este prima dată când un proiect de infrastructură 
transfrontalier atât de complex este supus unei proceduri de EIM. Comisia consideră că este 
normal ca un proiect atât de complex să ridice un mare număr de noi întrebări și preocupări 
legate de mediu și de alte sectoare de politică, precum securitatea aprovizionării cu energie și 
normele privind concurența. Experiența câștigată cu proiectul „Nordstream” este foarte 
importantă pentru toate părțile interesate implicate și indică faptul că, prin astfel de proceduri 
transparente, ca cele prevăzute de legislația UE și cea internațională în materie de EIM, se pot 
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găsi răspunsuri satisfăcătoare la multe dintre întrebările ridicate. La rândul său, și Comisia a 
acumulat o experiență bogată din evaluarea diferitelor aspecte legate de proiect. De exemplu, 
împreună cu mai multe state membre, Comisia a trebuit să participe la discuții referitoare la 
modul în care trebuie tratate astfel de proiecte transfrontaliere complexe, la scară largă, având 
în vedere că actuala legislație în materie de EIM este proiectată în principal pentru proiecte de 
infrastructură majore desfășurate într-o singură țară. Într-adevăr, există câteva alte aspecte 
care trebuie avute în vedere, cum ar fi: impactul lucrărilor asociate cu proiectul principal 
pentru producția, transportul și depozitarea materiilor prime și a altor materiale care ar putea 
afecta mai multe țări; tipul de consultări care trebuie purtate cu autoritățile competente și 
publicul în cauză; definirea publicului implicat; tipul de informații care trebuie făcute publice;
accelerarea proceselor de evaluare națională și de acordare a autorizației. După cum s-a 
indicat mai sus, Comisia a colaborat și cu secretariatul Convenției „Espoo” în scopul de a 
facilita în viitor aplicarea procedurii „Espoo” în cazuri similare, în special în sectorul energiei 
și transportului, unde mai multe proiecte transfrontaliere se află pe agenda de lucru.

În cele din urmă, Comisia se va asigura că experiența dobândită va fi consolidată nu doar pe 
termen scurt, prin documentul de orientare/interpretare care urmează a fi elaborat cu privire la 
aplicarea procedurii de EIM la proiecte transfrontaliere la scară largă, ci și pe termen mediu, 
prin revizuirea Directivei EIM. Această procedură, în care va fi implicat și PE, a fost deja 
inițiată și se preconizează a se efectua în lunile următoare.


