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DIRECŢIA GENERALĂ POLITICI INTERNE
Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral nr. 14/6/2007 adresată de Boguslaw Sonik

În conformitate cu articolul 187 din Regualmentul de procedură, vă transmitem o 
întrebare cu solicitare de răspuns oral, adresată Comisiei.

Subiect: Ameninţare ecologică pentru Marea Baltică

În anul 2003, proiectului de construcţie a Conductei de gaz nord-europene 
(cunoscută sub numele de Conducta baltică) i s-a acordat statutul de Reţea energetică 
transeuropeană, fiind considerat un proiect de interes comun pentru Uniunea Europeană. 
Segmentul submarin va avea o lungime de 1 189 de km, constând din două conducte 
paralele situate pe fundul Mării Baltice.

Trebuie avut în vedere faptul că Marea Baltică este o mare puţin adâncă, ce 
beneficiază de un aport redus de apă proaspătă, ceea ce favorizează acumularea de 
substanţe nocive. Datorită ecosistemului său unic şi extrem de sensibil, a fost recunoscută 
de Organizaţia Maritimă Internaţională drept „o zonă marină deosebit de sensibilă”. Pe 
solul marin se află deja mii de tone de metal provenit de la navele scufundate în Cel de-al 
doilea război mondial, precum şi arme chimice. Pe lângă toate acestea, construcţia 
conductei va creşte nivelul emisiilor de CO2 în regiunea Mării Baltice.

Ce măsuri va lua Comisia pentru protecţia mediului în această regiune?

Cum intenţionează să împiedice producerea unui dezastru ecologic, care ar putea 
fi declanşat de orice perturbare a stocurilor de arme chimice de pe solul Mării Baltice?

Care este poziţia sa faţă de refuzul consorţiului Nord Stream de a examina rute 
alternative pentru construcţia conductei, inclusiv rute care sunt mult mai sigure din punct 
de vedere ecologic şi mai profitabile din punct de vedere economic, ca de exemplu prin 
ţările scandinave sau prin statele baltice şi Polonia (drumul chihlimbarului)?
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