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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0952/2007, του Krzysztof MacKowski, πολωνικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος του οργανισμού περιβαλλοντικής προστασίας «Agencja Informacji i 
Ochrony Środowiska», σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του 
σχεδιαζόμενου αγωγού φυσικού αερίου στη Βαλτική Θάλασσα για τη σύνδεση 
Ρωσίας - Γερμανίας

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων εκφράζει ανησυχία σχετικά με τον αγωγό φυσικού αερίου που σχεδιάζεται να 
κατασκευασθεί στη Βαλτική Θάλασσα για τη σύνδεση Ρωσίας - Γερμανίας. Πιστεύει ότι αυτό 
το ρωσογερμανικό εγχείρημα θα καταστρέψει τα ευαίσθητα θαλάσσια οικοσυστήματα κατά 
μήκος των πολωνικών ακτογραμμών και διερωτάται εάν θα τηρηθούν τα εθνικά και διεθνή 
περιβαλλοντικά πρότυπα. Ισχυρίζεται επίσης ότι δεν έχει ακόμα διενεργηθεί μελέτη των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων όσον αφορά το εν λόγω έργο και ζητεί, ως εκ τούτου, από το 
Κοινοβούλιο να διασφαλίσει ότι η Επιτροπή θα συμμετάσχει στη μελέτη αυτή.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 4 Απριλίου 2007. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 19 Οκτωβρίου 2007.

Η αναφορά

Οι αναφέροντες υπέβαλαν την αναφορά τους στην Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου στις 27 Μαρτίου 2007. Οι βασικές τους ανησυχίες αφορούν τα περιβαλλοντικά 
ζητήματα που προκύπτουν από την κατασκευή αγωγού φυσικού αερίου στη Βαλτική 
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Θάλασσα για τη σύνδεση Ρωσίας – Γερμανίας. Τις ανησυχίες των αναφερόντων 
συμμερίζονται και ορισμένα κράτη μέλη όπως η Πολωνία και η Λιθουανία, που ήταν επίσης 
παρόντα στην Επιτροπή Αναφορών. Η Επιτροπή δεν είχε συγκεκριμένα σχόλια εκείνη τη 
χρονική στιγμή. Η Επιτροπή ενημέρωσε την Επιτροπή Αναφορών ότι το έργο 
συμπεριλαμβανόταν στην απόφαση 1364/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, για καθορισμό προσανατολισμών σχετικά με τα διευρωπαϊκά δίκτυα στον τομέα
της ενέργειας. Πράγματι, στο Παράρτημα I με τον τίτλο «Διευρωπαϊκά Δίκτυα Ενέργειας», 
τα δίκτυα αερίου περιλαμβάνουν τον αγωγό αερίου της βόρειας Ευρώπης, που στην 
πραγματικότητα είναι το ανωτέρω έργο, δηλαδή το έργο «Nordstream», το οποίο φέρει το 
όνομα της ρωσογερμανικής εταιρείας «Nordstream» που ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 2006. Η 
Επιτροπή επίσης επεσήμανε ότι δεν διέθετε πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο του έργου, 
αλλά το άρθρο 13 της ανωτέρω απόφασης ορίζει ότι: «Η παρούσα απόφαση δεν προδικάζει 
τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των έργων, σχεδίων ή 
προγραμμάτων με τα οποία καθορίζεται το μελλοντικό πλαίσιο χορήγησης αδειών για τα εν 
λόγω έργα. Τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων περιβαλλοντικών επιπτώσεων, όταν 
απαιτείται αξιολόγηση σύμφωνα με τη σχετική κοινοτική νομοθεσία, λαμβάνονται υπόψη 
πριν ληφθεί πραγματικά η απόφαση εκτέλεσης των έργων, σύμφωνα με τη σχετική κοινοτική 
νομοθεσία». Η Επιτροπή προσέθεσε επίσης ότι, σύμφωνα με τις γενικές πληροφορίες που 
παρέχονται στο ευρύ κοινό μέσω του επίσημου ιστοτόπου του έργου, διεξαγόταν πλήρης 
εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΕΠΕ) σύμφωνα με τους κανόνες της Σύμβασης 
UNECE Espoo σχετικά με την εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΕΠΕ) σε 
διασυνοριακό πλαίσιο.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με την αναφορά

Σύμφωνα με την ανωτέρω ακρόαση στο ΕΚ, οι υπηρεσίες της Επιτροπής εξέτασαν το 
ζήτημα, παρότι δεν έχει υποβληθεί αίτηση για συγχρηματοδότηση εκ μέρους της Κοινότητας 
και το έργο θεωρείται επενδυτικό έργο ενέργειας του ιδιωτικού τομέα, το οποίο, ωστόσο,
πρέπει πάντα να συνάδει με τη συναφή κοινοτική νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένης της 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας, καθώς και με τις διεθνείς συμβάσεις για το περιβάλλον όπου 
αυτές ισχύουν. Σε αυτό το πλαίσιο έγινε παρουσίαση του έργου προς τις υπηρεσίες της 
Επιτροπής από το προσωπικό της εταιρείας «Nordstream» στις 11 Μαΐου 2007.

Ως προς την ΕΠΕ, διευκρινίστηκε ότι η «Nordstream» είχε προβεί σε πλήρη ΕΠΕ σύμφωνα 
με τη Σύμβαση UNECE Espoo, στην οποία συμβαλλόμενα μέρη είναι και τα εννέα 
ενδιαφερόμενα κράτη και την οποία έχει υπογράψει η Ρωσική Ομοσπονδία, χωρίς να είναι 
συμβαλλόμενο μέρος, προκειμένου να ολοκληρωθεί και να πληρούται η διαδικασία 
χορήγησης αδειών και απόκτησης όλων των απαραίτητων εγκρίσεων. Η εν λόγω διαδικασία 
βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2008, με την τελική έκθεση 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων να αναμένεται το φθινόπωρο του 2007.

Σύμφωνα με προκαταρκτικές πληροφορίες που παρέσχε η «Nordstream», αποφασίστηκε κατά 
πρώτον να τοποθετηθεί ο αγωγός στον πυθμένα της θάλασσας, κυρίως σε βάθος όπου τα 
περιβαλλοντικά προβλήματα θα ήταν περιορισμένα, ενώ ένας επίγειος αγωγός θα έπρεπε να 
διασχίσει ευαίσθητες περιοχές όπως δάση, ποτάμια, αγρούς, χωριά, ιδιωτικές εκτάσεις κ.λπ.
Η προτεινόμενη διαδρομή επελέγη κατόπιν ολοκληρωμένης αξιολόγησης τεχνικών, 
περιβαλλοντικών και οικονομικών κριτηρίων και η οριστικοποίηση των λεπτομερειών 
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αναμένεται μετά την ολοκλήρωση της ΕΠΕ και επιπρόσθετων μελετών, ώστε να 
διασφαλιστεί η επίτευξη της βέλτιστης λύσης.

Επίσημη ανακοίνωση του έργου, δυνάμει της Σύμβασης του Espoo, υπεβλήθη στις 14 
Νοεμβρίου 2006, στην αρχή της διαδικασίας χορήγησης αδειών, σε όλες τις εμπλεκόμενες 
χώρες γύρω από τη Βαλτική Θάλασσα, τόσο από τα «μέρη προέλευσης» (μέρη της Σύμβασης 
στην επικράτεια των οποία πρόκειται να υλοποιηθεί μια προτεινόμενη δραστηριότητα, σε 
αυτήn την περίπτωση Φινλανδία, Σουηδία, Δανία και Γερμανία, στην αποκλειστική 
οικονομική ζώνη της οποίας βρίσκεται ο αγωγός) όσο και από τα «θιγόμενα μέρη» (μέρη της 
Σύμβασης που ενδέχεται να θιγούν από τις διασυνοριακές επιπτώσεις της προτεινόμενης 
δραστηριότητας, σε αυτήν την περίπτωση Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία και Πολωνία). Οι 
ενημερωτικές συναντήσεις/συζητήσεις, ωστόσο, είχαν ξεκινήσει νωρίτερα.

Σύμφωνα με τη «Nordstream», πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 20 ανοικτές δημόσιες 
ακροάσεις και 100 συναντήσεις αρμόδιων αρχών στις χώρες της Βαλτικής Θάλασσας, ενώ 
παράλληλα ελήφθησαν 129 δηλώσεις κατά τη διάρκεια της διεθνούς διαδικασίας 
διαβουλεύσεων. Όλες οι δηλώσεις αναλύθηκαν, μεταφράστηκαν στα αγγλικά και πρόκειται 
να αναρτηθούν στον ιστότοπο της «Nordstream». Επίσης πραγματοποιήθηκαν τακτικές 
ενημερωτικές συναντήσεις και συζητήσεις, επιπλέον των επαφών εργασίας και των 
συναντήσεων με τις αρμόδιες αρχές. Βάσει των συστάσεων που ελήφθησαν, θα ξεκινήσουν 
επιπλέον μελέτες, μεταξύ των οποίων έρευνες βελτιστοποίησης της διαδρομής του αγωγού.

Δύο συγκεκριμένα ζητήματα συζητήθηκαν επίσης με το προσωπικό της «Nordstream»· το 
ζήτημα των ζωνών πόντισης παλαιών πολεμοφοδίων και τα ζητήματα προστασίας της φύσης:

Όσον αφορά το πρώτο, σύμφωνα με τη «Nordstream», η διαδρομή του αγωγού στο σύνολό 
της θα υποβληθεί σε έρευνα για τον εντοπισμό πολεμοφοδίων. Πρώτα θα πραγματοποιηθεί 
αρχειακή έρευνα και στη συνέχεια επιτόπιος εντοπισμός πολεμοφοδίων, τόσο χημικών όσο 
και συμβατικών. Για τον σκοπό αυτόν, χρησιμοποιείται ειδικός εξοπλισμός και εξελιγμένη 
τεχνολογία με τη δυνατότητα να εντοπίζει μεταλλικά αντικείμενα μεγέθους μόλις μερικών 
εκατοστών. Πρόκειται φυσικά για ζήτημα προτεραιότητας, καθώς η ασφάλεια είναι 
σημαντική για την ορθή λειτουργία του αγωγού. Επιπλέον, η θαλάσσια στρατηγική της ΕΕ 
που εγκρίθηκε από την Επιτροπή το 2005, προκειμένου να αποκατασταθούν οι ευρωπαϊκές 
θάλασσες έως το 2021, λαμβάνει υπόψη το ζήτημα των ποντισμένων πολεμοφοδίων. Η 
προτεινόμενη οδηγία για τη θαλάσσια στρατηγική, η οποία επί του παρόντος βρίσκεται υπό 
συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο Υπουργών της ΕΕ, περιέχει ρητή 
αναφορά στα ποντισμένα πολεμοφόδια (στο Παράρτημα ΙΙ). Τα ποντισμένα πολεμοφόδια 
χαρακτηρίζονται ως ένα από τα στοιχεία που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την 
αξιολόγηση της κατάστασης του θαλάσσιου περιβάλλοντος, βάσει της οποίας πρέπει να 
σχεδιάζονται τα προγράμματα μέτρων.

Όσον αφορά την προστασία της φύσης, οι λεπτομέρειες θα πρέπει να παρασχεθούν όταν 
αποφασιστεί η τελική διάρθρωση μετά την ολοκλήρωση της ΕΠΕ. Οι υπηρεσίες της 
Επιτροπής ζήτησαν να πραγματοποιηθεί κάποια στιγμή αργότερα στο τρέχον έτος μια ειδική 
συνάντηση μόνο για τα ζητήματα προστασίας του περιβάλλοντος βάσει των κοινοτικών 
οδηγιών για την προστασία της φύσης και η «Nordstream» δέχθηκε.
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Επιπλέον, η «Nordstream» παρουσίασε πληροφορίες σχετικά με το έργο στα μέλη της 10ης
συνάντησης της Ομάδας ΕΠΕ που πραγματοποιήθηκε στη Γενεύη στις 21-23 Μαΐου 2007, 
όπου επιβεβαιώθηκαν οι ανωτέρω πληροφορίες και ο αριθμός των δηλώσεων εκ μέρους των 
ενδιαφερόμενων μερών ανήλθε στις 140.

Μεταξύ άλλων, ενημερωτικών συσκέψεων συμπεριλαμβάνεται μια συγκεκριμένη που 
διοργάνωσε το Φόρουμ Πολιτών Φινλανδίας-Ρωσίας, το Κέντρο ΕΕ-Ρωσίας, το WWF, η 
Ομάδα των Πρασίνων/Ελεύθερη Ευρωπαϊκή Συμμαχία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η 
Κοινοβουλευτική Ομάδα των Πρασίνων και η οποία πραγματοποιήθηκε στο Κοινοβούλιο της 
Φινλανδίας στις 18 Ιουνίου 2007, ενώ ειδική ενημερωτική σύσκεψη πραγματοποιήθηκε κατά 
τη διάρκεια επίσημης συνάντησης των εμπειρογνωμόνων ΕΠΕ και ΣΠΕ – στρατηγική 
περιβαλλοντική εκτίμηση – που έλαβε χώρα στο Βερολίνο στις 21-22 Ιουνίου 2007.

Συμπεράσματα

Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή θα παρακολουθεί στενά την εξέλιξη του έργου στο πλαίσιο 
της Σύμβασης Espoo, στην οποία συμβαλλόμενα μέρη είναι η Κοινότητα και τα κράτη μέλη 
αυτής, προκειμένου να διασφαλισθεί ο σεβασμός των συναφών περιβαλλοντικών 
υποχρεώσεων και της συναφούς κοινοτικής νομοθεσίας. Λαμβάνοντας υπόψη τον όγκο των 
εργασιών εν εξελίξει και τον μεγάλο αριθμό εμπλεκομένων μερών (υπηρεσίες των 
Υπουργείων Περιβάλλοντος και των εννέα χωρών της Βαλτικής, το ευρύ κοινό και ΜΚΟ), η 
Επιτροπή δεν θεωρεί απαραίτητη, στο παρόν στάδιο, τη ανάληψη επιπλέον ενεργειών εν 
προκειμένω.
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