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Przedmiot:Sprawozdanie w sprawie Gazociągu Północnego

Szanowny Panie!

W odpowiedzi na pismo, które wystosował Pan do przewodniczącego Parlamentu 
Europejskiego profesora Jerzego Buzka w dniu 1 lutego 2010 r., Komisja Petycji 
dyskutowała na posiedzeniu w dniu 4 maja 2010 r. na temat działań podjętych w 
następstwie zaleceń przyjętych przez Parlament Europejski dnia 8 lipca, zawartych w 
sprawozdaniu w sprawie wpływu na środowisko naturalne planowanej budowy 
Gazociągu Północnego na dnie Morza Bałtyckiego, łączącego Rosję i Niemcy, dla 
którego był Pan sprawozdawcą. Temat ten został zgłoszony przez Lidię Joannę 
Geringer de Oedenberg.

W odpowiedzi przedstawiciel Komisji zwrócił uwagę, że projekt Gazociągu 
Północnego od początku wzbudzał szereg wątpliwości i obaw dotyczących 
środowiska naturalnego z uwagi na szczególną sytuację w basenie Morza 
Bałtyckiego, co zostało przedstawione w decyzji nr 1364/2006/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 6 września 2006 r. ustanawiającej wytyczne dla 
transeuropejskich sieci energetycznych jako priorytetowy projekt w dziedzinie 
energii. 

Odnosząc się do zgłoszonej uwagi, że Komisja Europejska powinna przeprowadzić 
niezależną ocenę oddziaływania na środowisko, by zapewnić obiektywne 
uwzględnienie wszystkich właściwych kwestii przed wydaniem zezwolenia na 
realizację projektu, przedstawiciel Komisji podkreślił, że jest to projekt prywatny, 
niefinansowany ze środków unijnych, w przypadku którego wykonawca musi ubiegać 
się o zezwolenia w państwach członkowskich, do których należą wody terytorialne 
lub w wyłącznej strefie ekonomicznej, w której planowana jest realizacja projektu. 
Przypomniał też, że Komisja przy wielu okazjach, w tym podczas wysłuchania ze 
stycznia 2008 r. oraz posiedzenia plenarnego z lipca 2008 r., oświadczała, iż nie 
posiada uprawnień pozwalających jej zastąpić państwa członkowskie w wypełnianiu 
obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, która jest 
wymagana na mocy prawa unijnego i międzynarodowego. Taka ocena została 
przeprowadzona zgodnie z art. 13 ust. 2 wspomnianej wyżej decyzji, zaś 
odpowiedzialność za nią ponoszą zainteresowane państwa członkowskie zgodnie z 
postanowieniami dyrektywy w sprawie oceny oddziaływania na środowisko 



(85/337/EWG) oraz konwencji EKG ONZ z Espoo w sprawie oceny oddziaływania 
na środowisko w kontekście transgranicznym.   

Przedstawiciel Komisji stwierdził ponadto, że na tej podstawie wykonawca sporządził 
liczne analizy i dokumenty techniczne w celu należytego poinformowania 
właściwych organów lub w odpowiedzi na ich wnioski, zarówno na szczeblu 
krajowym, jak i transgranicznym (konwencja z Espoo). Jako przykład podał, że 
zgodnie z niemieckimi wymogami dotyczącymi oceny oddziaływania na środowisko, 
zostało przedstawione liczące 1046 stron badanie wpływu na środowisko, zawierające 
48 stron streszczania o charakterze nietechnicznym, jak wymagają tego przepisy 
dotyczące oceny oddziaływania na środowisko. Dodatkowo przedłożono specjalne 
badanie, zgodnie z art. 6 ust. 3 dyrektywy siedliskowej (92/43/WE), liczące 720 stron 
i 250 stron załączników, a także 20 dodatkowych stron zawierających informacje 
uzupełniające, o których przedstawienie prosiły organy ds. ochrony środowiska, 348 
stron informacji technicznych oraz 54 strony streszczenia o charakterze 
nietechnicznym oceny oddziaływania na środowisko zgodnie z konwencją z Espoo.

Od samego początku Komisja prowadziła tę procedurę we współpracy z sekretariatem 
konwencji z Espoo, a także w ramach odbywających się dwa razy w roku spotkań z 
grupą ekspercką ds. oceny oddziaływania na środowisko złożoną z ekspertów 
administracji krajowych zajmujących się analizą ocen. Projekt Gazociągu Północnego 
znajdował się w programie posiedzeń tej grupy od drugiej połowy 2007 r.

Oprócz informacji i badań technicznych poddanych ocenie właściwych służb 
procedura ta obejmowała konsultacje ze społeczeństwem, w tym z obywatelami 
krajów, których ta sprawa dotyczy - w tym przypadku Litwy, Łotwy, Estonii i Polski.

Ostatecznie, zgodnie z informacjami posiadanymi przez Komisję, 
upoważnienia/zezwolenia środowiskowe zostały wydane pod koniec 2009 i na 
początku 2010 r. 

Przedstawiciel Komisji podał następujące przykłady przebiegu procedury:

Ocena oddziaływania na środowisko w Szwecji

Przeprowadzone zostały następujące działania:
 pierwsze dokumenty wykonawca przedstawił w grudniu 2007 r.
 władze poprosiły o dodatkowe informacje w lutym i maju 2008 r.
 wykonawca odpowiedział w październiku 2008 r.
 udzielona została odpowiedź na dalsze wnioski władz
 do dnia 30 września 2009 r. przeprowadzono konsultacje z blisko 60 

kompetentnymi organami i ze społeczeństwem
 zezwolenie zostało wydane dnia 5 listopada 2009 r.

Amunicja

Stara amunicja spoczywająca na dnie Morza Bałtyckiego stanowiła poważny 
problem. Jednak po przeprowadzeniu pogłębionych badań i dokonaniu rzetelnej  
oceny wykonawca otrzymał zgodę na oczyszczenie terenu, które powinno odbywać 
się pod nadzorem właściwych sił marynarki. Należy zauważyć, że nałożono bardzo 



surowe wymogi, gdyż często operacje oczyszczania terenu są przeprowadzane przez 
siły zbrojne danego kraju.

Kwestie środowiskowe

Istniały również obawy związane z ochroną obszarów przyrodniczych objętych 
zakresem dyrektywy siedliskowej, szczególnie na terenie Niemiec. Pomimo 
szczegółowych środków i warunków nałożonych przez właściwe organy niemieckie, 
dwie organizacje pozarządowe, WWF i BUND zakwestionowały podstawność 
wydania zezwolenia w sądach krajowych, argumentując, że nie przyjęto 
wystarczających środków ochronnych. W wyniku dyskusji z wykonawcą, służbami 
odpowiedzialnymi za ochronę przyrody i organizacjami pozarządowymi osiągnięto 
porozumienie co do dodatkowych środków, w związku z czym organizacje te 
wycofały skargę.

Dostęp do polskich portów

Odwołując się do Pana pisma i wyjaśnień, w świetle których projekt w planowanej 
formie stwarza problemy w dostępie statków do dwóch polskich portów, w 
Świnoujściu i w Szczecinie, przedstawiciel Komisji stwierdził, że właściwe organy 
niemieckie, poinformowane o polskich planach umożliwienia większym statkom 
korzystania z tych portów, zwróciły się do wykonawcy o podjęcie działań 
umożliwiających wolny dostęp do tych portów. W następstwie wykonawca zmienił 
przebieg gazociągu na kilku kilometrach i postanowił umieścić go na głębokości pół 
metra pod dnem morskim, na przestrzeni blisko 20 kilometrów. Władze niemieckie 
zatwierdziły te środki, uznając, że zapewniają one nieograniczony dostęp do 
wspomnianych wyżej portów polskich i wydały zezwolenie uwzględniające nowe 
warunki.

Przedstawiciel Komisji stwierdził także, że proces przeprowadzony w oparciu o 
przepisy unijne i międzynarodowe gwarantuje, że wszystkimi zagadnieniami i 
kwestiami technicznymi zajmie się wykonawca, a przed wydaniem zezwoleń i 
upoważnień zostaną one ocenione przez właściwe władze krajowe i zainteresowane 
strony. 

W następstwie dyskusji komisja postanowiła zwrócić się do Komisji Europejskiej o 
przedstawienie dokumentacji dotyczącej wniosków z ocen oddziaływania na 
środowisko przeprowadzonych dla tego projektu, w oparciu o które odbędzie się 
dyskusja na następnym posiedzeniu.

Oczywiście będę informowała Pana o wszelkich dalszych działaniach podjętych w tej 
sprawie.

Z poważaniem

           Erminia Mazzoni
Przewodnicząca Komisji Petycji




