
DV\703356EL.doc PE400.449
Μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

Θεματικός τομέας Γ
Δικαιώματα των πολιτών και συνταγματικές υποθέσεις

ΤΟ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΑΕΡΙΟΥ NORD STREAM

ΚΑΙ ΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007
PE 393.274 EL



DV\703356EL.doc PE400.449
Μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

i



DV\703356EL.doc PE400.449
Μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

ii

Γενική Διεύθυνση Εσωτερικές πολιτικές
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ΤΟ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΑΕΡΙΟΥ NORD
STREAM ΚΑΙ ΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Σύνοψη:

Το έργο κατασκευής του αγωγού αερίου Nord Stream (NSGP) μαρτυρά τις υφιστάμενες
εντάσεις στις σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και της Ρωσίας. Τονίζει το πρόβλημα των διμερών 
συμφωνιών που υπονομεύουν την επίτευξη κοινής προσέγγισης της ΕΕ έναντι της Ρωσίας. Η 
Πολωνία και οι χώρες της Βαλτικής έχουν ασκήσει έντονη κριτική στη Γερμανία για την 
υπογραφή της σχετικής συμφωνίας με τη Ρωσία, την οποία θεωρούν εξαιρετικά δαπανηρή, 
επιβλαβή για την αλληλεγγύη εντός της ΕΕ και με πιθανές συνέπειες στον τομέα της 
ασφάλειας. Ο διορισμός του πρώην γερμανού καγκελάριου, Gerhard Schröder, στην προεδρία 
του εποπτικού συμβουλίου του Nord Stream δέχθηκε επίσης κριτική. Τα σκανδιναβικά κράτη 
τόνισαν τη σημασία των περιβαλλοντικών ζητημάτων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστήριξε τη 
συμφωνία ως τμήμα των Διευρωπαϊκών Δικτύων (ΔΕΔ) και ως μέρος των προσπαθειών της 
ΕΕ να διαφοροποιήσει τον ενεργειακό της εφοδιασμό. Η Ρωσία προώθησε τη συμφωνία ως 
μέσο διασφάλισης μακροπρόθεσμου εφοδιασμού της Ευρώπης με αέριο. Εικάζεται ότι ο
αγωγός αερίου Nord Stream θα καλύπτει το 25% των πρόσθετων αναγκών σε εισαγωγές 
αερίου στην ΕΕ των 25 το 2015.

Υπάρχουν πολλοί ακόμη προβληματισμοί σχετικά με τον αγωγό αερίου Nord Stream, που 
αφορούν πολιτικά, νομικά και οικονομικά ζητήματα, καθώς και ζητήματα ασφάλειας. Ο 
αγωγός αυτός αντικατοπτρίζει με πολλούς τρόπους τις σχέσεις ΕΕ-Ρωσίας, αποκαλύπτοντας 
τα πολυποίκιλα συμφέροντα από πλευράς ΕΕ. Τα ευρύτερα ζητήματα αφορούν το κατά 
πόσον η ΕΕ είναι σε θέση να καταλήξει σε συμφωνία σχετικά με α) μια εσωτερική 
ενεργειακή πολιτική, β) μια εξωτερική ενεργειακή πολιτική ασφάλειας και γ) μια κοινή 
προσέγγιση έναντι της Ρωσίας.
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Εισαγωγή

Ελάχιστα έργα υποδομών μεγάλης κλίμακας έχουν προκαλέσει τόσες διαμάχες όσο το έργο 
κατασκευής του αγωγού αερίου Nord Stream (NSGP) στη Βαλτική Θάλασσα. Τη δεκαετία 
του 1990, μια ρωσοφινλανδική μελέτη σκοπιμότητας που αφορούσε την κατασκευή αγωγού 
στη Βαλτική Θάλασσα, αφού εξέτασε αρκετές πιθανές διαδρομές, κατέληγε στο συμπέρασμα
ότι η διαδρομή που προτείνεται επί του παρόντος είναι η πλέον εφικτή για τη μεταφορά 
αερίου από τα μεγαλύτερα αποθέματα του κόσμου προς τη Δυτική Ευρώπη. Το 2004 η Ρωσία 
εξασφάλισε την υποστήριξη της Γερμανίας για τον προτεινόμενο αγωγό και τον Σεπτέμβριο 
του 2005 υπεγράφη συμφωνία από τους εταίρους παρουσία του προέδρου κ. Vladimir Putin
και του καγκελάριου κ. Gerhard Schröder. Ο αγωγός Nord Stream συμπεριλαμβάνεται, από 
το 2000, στις κατευθυντήριες γραμμές των ΔΕΔ (που επικυρώθηκαν το 2006) και, κατ’ αυτήν
την έννοια, συμβάλλει σε μια κοινή ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική.

Η εταιρεία Nord Stream, καταχωρημένη και με έδρα στην Ελβετία, ιδρύθηκε για την 
υλοποίηση του έργου, σε συνεργασία με τη ρωσική κρατική εταιρεία Gazprom, η οποία 
διατηρεί την πλειοψηφία του 51% των μετοχών της επιχείρησης, ενώ οι γερμανικές εταιρείες 
ενέργειας (Wintershall και E.oN Ruhrgas), καθώς και μία ολλανδική εταιρεία (N.V. 
Nederlanse Gasunie ) αποτελούν μειοψηφικούς μετόχους. Το γεγονός ότι ο κ. Schröder έγινε 
πρόεδρος του εποπτικού συμβουλίου του Nord Stream λίγο μετά την αποχώρησή του από το 
αξίωμα του καγκελάριου προκάλεσε επίσης μεγάλες διαμάχες.

Το έργο κατασκευής του NSGP
Δύο παράλληλοι αγωγοί πρόκειται να κατασκευαστούν στον πυθμένα θαλάσσιας περιοχής, 
με σημείο εκκίνησης κοντά στη ρωσική πόλη Vyborg και σημείο άφιξης κοντά στη 
γερμανική πόλη Greifswald. Σχεδιάζεται η τοποθέτηση εξέδρας εξυπηρέτησης, διαστάσεων 
30 x 30 μέτρων, σε απόσταση περίπου 70 χλμ. από τη σουηδική νήσο Gotland. Ο Nord
Stream θα διέρχεται μέσω των αποκλειστικών οικονομικών ζωνών της Ρωσίας, της 
Φινλανδίας, της Σουηδίας, της Δανίας και της Γερμανίας, καθώς και των χωρικών υδάτων της 
Ρωσίας, της Δανίας και της Γερμανίας. Θα έχει μήκος 1 198 χλμ. στην ανοικτή θάλασσα και 
χωρητικότητα έως και 55 δισ. κυβικών μέτρων ετησίως. Θα μεταφέρει αέριο από το απόθεμα 
πετρελαίου και αερίου Yuzhno-Russkoje, τη χερσόνησο Yamal, τον κόλπο Ob-Taz και τα 
πεδία Shtokmanovskoye. Το εκτιμώμενο κόστος ανέρχεται σε τουλάχιστον 5 δισ. ευρώ.

Το έργο αναμένει επί του παρόντος τις εκτιμήσεις περιβαλλοντικών επιπτώσεων και τις 
εγκρίσεις των εμπλεκομένων χωρών. Ο πρώτος αγωγός προβλέπεται ότι θα τοποθετηθεί 
μεταξύ 2008-2010 και οι πρώτες παραδόσεις αερίου θα ξεκινήσουν το 2010. Ο αγωγός θα 
έχει μεταφορική χωρητικότητα περίπου 27,5 δισ. κυβικών μέτρων φυσικού αερίου ετησίως. Ο 
δεύτερος αγωγός θα τοποθετηθεί μεταξύ 2011-2012 και οι παραδόσεις θα ξεκινήσουν το
2012. Θα έχει παρόμοια μεταφορική ικανότητα. Τον Δεκέμβριο του 2005, η Gazprom
ξεκίνησε την κατασκευή του χερσαίου αγωγού σύνδεσης Gryazovetz – Vyborg μήκους
917 χλμ. στο Babayevo, που βρίσκεται 351 χλμ. ανατολικά της Αγίας Πετρούπολης. Ο εν 
λόγω αγωγός θα συνδέει τους υφιστάμενους αγωγούς αερίου από τη Σιβηρία προς την 
περιοχή της Αγίας Πετρούπολης με τον Nord Stream. Δύο χερσαίοι αγωγοί σύνδεσης από το 
Greifswald προς τη Νότια και Δυτική Γερμανία συνολικού μήκους 850 χλμ. θα 
κατασκευαστούν από τη WINGAS και τη E.ON Ruhrgas. Το σχέδιο προβλέπει την 
τοποθέτηση αγωγών με εξωτερική διάμετρο 1 220 mm, με πίεση σχεδιασμού έως και 220 bar, 
χωρίς ενδιάμεση συμπίεση, αλλά με εξέδρα εξυπηρέτησης για λόγους συντήρησης και 
ασφάλειας.

Ο αγωγός υπόκειται σε εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΕΠΕ) σύμφωνα με τη διεθνή 
(Σύμβαση του Espoo) και την εθνική νομοθεσία των εμπλεκόμενων χωρών. Δικαίωμα 
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αρνησικυρίας στο έργο έχουν μόνο τα κράτη από τις αποκλειστικές οικονομικές ζώνες ή τα 
χωρικά ύδατα των οποίων διέρχεται ο αγωγός. Οι λοιπές γειτονικές χώρες, όπως η Πολωνία ή 
τα κράτη της Βαλτικής, δικαιούνται να ενημερωθούν για την έκθεση, αλλά δεν διαθέτουν 
εξουσίες αρνησικυρίας. Εντούτοις, οι εν λόγω χώρες (γνωστές ως «θιγόμενα μέρη») 
συμμετέχουν σε τακτικές διαβουλεύσεις στο πλαίσιο της σύμβασης του Espoo. Έτσι, 
ενημερώνονται συνεχώς από τον ανάδοχο του έργου και έχουν την ευκαιρία να διατυπώσουν 
πιθανούς προβληματισμούς και να εκδώσουν δηλώσεις σχετικά με το έργο.

Ο αγωγός θα διασχίζει τις αποκαλούμενες «αποκλειστικές οικονομικές ζώνες» (ΑΟΖ) της 
Φινλανδίας, της Σουηδίας και της Δανίας. Σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, η ΑΟΖ υπόκειται σε 
ειδικό νομικό καθεστώς, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι ένα παράκτιο κράτος θα μπορούσε 
εύκολα, δηλαδή για πολιτικούς λόγους, να ασκήσει δικαίωμα αρνησικυρίας στον NSGP. Όλα 
τα κράτη διαθέτουν ανάλογες ελευθερίες, όπως π.χ. να τοποθετούν υποθαλάσσια καλώδια και 
αγωγούς στις ΑΟΖ άλλων κρατών, καθώς και εξοπλισμό που σχετίζεται με τη λειτουργία των 
υποδομών αυτών. Σε αυτήν την περίπτωση όμως, τα εν λόγω κράτη «λαμβάνουν δεόντως 
υπόψη τα δικαιώματα και τα καθήκοντα του παράκτιου κράτους και συμμορφώνονται προς 
τους νόμους και κανονισμούς που υιοθετούνται από το παράκτιο κράτος». Αξίζει να 
σημειωθεί στο σημείο αυτό ότι το 2007 η κοινοπραξία Nord Stream προσέγγισε την Εσθονία 
και υπέβαλε αίτηση προκειμένου να της χορηγηθεί άδεια για τη διερεύνηση του ενδεχόμενου 
χάραξης διαδρομής στην ΑΟΖ της Εσθονίας. Η αίτηση απερρίφθη από την κυβέρνηση της 
Εσθονίας κατόπιν έντονου δημόσιου πολιτικού διαλόγου.

Η επιχειρηματολογία
Οι υποστηρικτές του NSGP ισχυρίζονται ότι πρόκειται για μείζονος σημασίας έργο υποδομής 
μεταξύ ΕΕ-Ρωσίας, το οποίο θα αυξήσει την ενεργειακή ασφάλεια της Γερμανίας ειδικά και 
της ΕΕ συνολικά, αυξάνοντας τη χωρητικότητα και προσθέτοντας μία επιπλέον διαδρομή 
διαμετακόμισης. Τα πολλές χιλιάδες χιλιόμετρα των ήδη υφιστάμενων υποθαλάσσιων 
αγωγών αερίου στον κόσμο αποδεικνύουν ότι οι επιλογές ανοικτής θαλάσσης αποτελούν 
διεθνώς αποδεκτή εναλλακτική λύση έναντι των χερσαίων αγωγών αερίου. Ο NSGP
αναμένεται επίσης να μειώσει τον ιδιαίτερα απτό κίνδυνο σύγκρουσης πετρελαιοφόρων στην 
πολυσύχναστη Βαλτική Θάλασσα. Για τη μεταφορά, με πλοία, της ίδιας ποσότητας ενέργειας 
μέσω της Βαλτικής Θάλασσας, θα απαιτείτο η ναύλωση 500-600 δεξαμενόπλοιων ΥΦΑ ή 
160-170 δεξαμενόπλοιων πετρελαίου ετησίως.

Για άλλους, ωστόσο, σηματοδοτεί την υποβάθμιση της ενεργειακής ασφάλειας, καθώς 
αυξάνει την ενεργειακή εξάρτηση της ΕΕ από τη Ρωσία. Ορισμένοι εκφράζουν φόβους ότι η 
Ρωσία θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει τον αγωγό για να εκβιάσει στο μέλλον άλλες χώρες 
διαμετακόμισης, όπως η Πολωνία και η Ουκρανία. Σύμφωνα πάλι με την ερμηνεία 
ορισμένων, αποτελεί μέσο της Ρωσίας προκειμένου να δημιουργήσει τριβές μεταξύ των 
κρατών μελών της ΕΕ, καθώς και ιδιαίτερη έκφανση της αυξανόμενης διμερούς προσέγγισης 
στις σχέσεις Γερμανίας-Ρωσίας.

Οι απόψεις της ΕΕ
Το 2000, η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακήρυξε το έργο ως τμήμα των κατευθυντήριων γραμμών 
των διευρωπαϊκών δικτύων ενέργειας («ΔΕΔ-Ε»). Το καθεστώς αυτό επαναβεβαιώθηκε στην 
επισκόπηση1 που δημοσιεύθηκε στα μέσα του 2006. Ο αρμόδιος Επίτροπος για θέματα 
ενέργειας, Andris Piebalgs, τάχθηκε υπέρ του NSGP. «Θεωρώ τον αγωγό ιδιαίτερα θετικό για 

                                                  
1 Μνημόνιο της Επιτροπής:

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/06/304&format=HTML&aged=0&languag
e=EN&guiLanguage=en
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την ασφάλεια του εφοδιασμού της Ευρώπης. Όσο περισσότερες δυνατότητες διαθέτουμε για 
τη μεταφορά αερίου, τόσο το καλύτερο. Όσο περισσότερους αγωγούς διαθέτουμε, 
τόσο πιο ασφαλής ο εφοδιασμός. Το μόνο ζήτημα είναι να τύχουν σεβασμού όλοι οι συναφείς 
περιβαλλοντικοί παράγοντες κατά τη διάρκεια της κατασκευής, αλλά και αυτό το βλέπω 
θετικά»2.

Πολωνία
Η Πολωνία συγκεκριμένα διαμαρτυρήθηκε ότι η Γερμανία δεν διεξήγαγε διαβουλεύσεις μαζί 
της προτού λάβει την απόφαση. Εάν όντως απαιτείτο νέος αγωγός αερίου, η Πολωνία θα 
προτιμούσε να κατασκευαστεί χερσαίος αγωγός μέσω της επικράτειάς της, κάτι το οποίο,
όπως ισχυρίζεται, θα ήταν πιο λογικό από οικονομικής άποψης. Βασική αιτία αυτής της 
κριτικής είναι ότι οι υφιστάμενοι αγωγοί αερίου προς τη Δυτική Ευρώπη διέρχονται είτε 
μέσω της Ουκρανίας είτε μέσω της Λευκορωσίας και της Πολωνίας. Σύμφωνα με την 
τρέχουσα ανάλυση κινδύνου της Πολωνίας –όπως διαμορφώνεται από την παραδοσιακή 
δυσπιστία της έναντι τόσο της Ρωσίας όσο και της Γερμανίας– ο NSGP θα παρέχει στη Ρωσία 
τη δυνατότητα να διακόπτει τον εφοδιασμό με αέριο της Πολωνίας σε καταστάσεις πολιτικής 
κρίσεως και θα της επιτρέπει να παρακάμπτει (και, ως εκ τούτου, «να απομονώνει» την 
Πολωνία), ενώ θα εξακολουθεί όμως να εφοδιάζει τη Γερμανία με αέριο.

Τον Απρίλιο του 2006, ο Radek Sikorski, τότε υπουργός Άμυνας και νυν υπουργός 
Εξωτερικών, δήλωσε ότι «η Πολωνία είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη σε διαδρόμους και 
συμφωνίες που γίνονται πάνω απ’ το κεφάλι της. Αυτή ήταν η παράδοση του Locarno, και η 
παράδοση του Molotov-Ribbentrop. Αυτά έγιναν τον 20ό αιώνα. Δεν επιθυμούμε επ’ ουδενί 
την επανάληψή τους»3. Το Κρεμλίνο αντέδρασε χαρακτηρίζοντας «υστερική» τη στάση της 
Πολωνίας, ενώ η γερμανική κυβέρνηση έκανε λόγο για «παράλογη σύγκριση» και η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή την χαρακτήρισε «αλυσιτελή». Σε επιστολή που απηύθυνε ο πολωνός 
υπουργός Εθνικής Άμυνας και δύο ακόμη συνυπογράφοντες προς τους Financial Times στις
29 Μαΐου 2007, ο αγωγός Nord Stream περιγράφεται ως «η πλέον προκλητική απόπειρα του 
κ. Putin να διασπάσει και να βλάψει την ΕΕ, θα μπορούσε να αποτελέσει οικονομική και 
γεωπολιτική καταστροφή για την Ένωση»4. Η επιστολή αναφέρει ότι το έργο ξεκίνησε με 
πρωτοβουλία του κ. Gerhard Schröder χωρίς να προβεί σε διαβούλευση με τους εταίρους του 
στην ΕΕ και αποκαλεί το έργο οικονομικά «παράλογο».

Σε δήλωση της 23ης Απριλίου 2007, ο πολωνός υπουργός Οικονομίας, Piotr Wozniak, είπε 
ότι, δεδομένου ότι η διαδρομή του αγωγού διασχίζει την οικονομική ζώνη της Πολωνίας, η 
κοινοπραξία Nord Stream οφείλει να ενεργεί σύμφωνα με τις διατάξεις της πολωνικής 
νομοθεσίας. «Εάν η Nord Stream δεν συμμορφωθεί με το σύνολο των κανονισμών που 
διέπουν τις διαδικασίες δυνάμει της σύμβασης του Espoo, μεταξύ άλλων, σε περίπτωση που 
το αποτέλεσμα της εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων δεν είναι θετικό, η κατασκευή 
του αγωγού αερίου δεν θα ξεκινήσει».

Στην πραγματικότητα, η υπό εξέταση ζώνη αποτελεί γκρίζα ζώνη διαφιλονικούμενων 
θαλάσσιων συνόρων μεταξύ Πολωνίας και Δανίας, η οποία εμπίπτει στη δικαιοδοσία 
αμφότερων των χωρών. Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόσφατα υπήρξε αλλαγή της διαδρομής του 
αγωγού προκειμένου να περάσει βόρεια της νήσου Bornholm. Με την απόφαση αυτή,
αυξάνεται ακόμη περισσότερο η απόσταση από τις τοποθεσίες πόντισης πυρομαχικών, 
κίνηση την οποία χαιρέτισαν οι δανικές αρχές, και έτσι αποφεύγεται η διαφιλονικούμενη 
περιοχή μεταξύ της νήσου Bornholm και της πολωνικής ακτής.
                                                  
2 Ομιλία στο «Ost-West Wirtschaftsklub» στο Μόναχο, 13.10.2006.
3 Πρόκειται για την περιβόητη παραπομπή που ευρύτατα αναφέρεται ως τα ακριβή λόγια του Sikorski σε 

διατλαντική διάσκεψη στις Βρυξέλλες στις 30 Απριλίου 2006.
4 http://www.ft.com/cms/s/db259cf2-0cb7-11dc-a4dc-000b5df10621.html
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Γερμανία

Η γερμανική απόφαση να προχωρήσει το έργο ελήφθη βάσει ανησυχιών για πιθανές 
διαταραχές σε χώρες διαμετακόμισης, όπως π.χ. στη Λευκορωσία, καθώς και της επιθυμίας
να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη ασφάλεια του εφοδιασμού με αέριο. Ο καγκελάριος 
Schröder προώθησε τη συμφωνία κατασκευής του αγωγού έχοντας την υποστήριξη όλων των 
κομμάτων. Στη συνέχεια όμως, δέχθηκε δριμεία κριτική διότι ανέλαβε τη θέση του προέδρου 
του εποπτικού συμβουλίου της Nord Stream λίγο μετά τη λήξη της θητείας του ως 
καγκελάριου. Μετά την ανάληψη των καθηκόντων της, ορισμένοι υπέθεσαν ότι η Angela
Merkel θα ακύρωνε τη συμφωνία, αλλά δεν υπήρξε αλλαγή στη γερμανική θέση. Η 
γερμανική κυβέρνηση διατείνεται ότι προσκάλεσε την Πολωνία να συμμετάσχει στο έργο, 
αλλά η Βαρσοβία αρνήθηκε. Η κοινοπραξία Nord Stream διατείνεται επίσης ότι η εταιρεία 
Wingas (θυγατρική της BASF) προσφέρθηκε να συνδέσει το πολωνικό δίκτυο αερίου με τον 
αγωγό Opal, ο οποίος θα εφοδιάζεται από τον Nord Stream, αλλά η προσφορά αυτή δεν έγινε 
δεκτή από την πολωνική πλευρά. Στο Βερολίνο υπάρχει διάχυτος εκνευρισμός με την 
πολωνική συμπεριφορά και ρητορεία, αν και ορισμένοι ομολογούν ότι η γερμανική 
κυβέρνηση θα μπορούσε να χειριστεί πιο επιδέξια το ζήτημα. Η επίσκεψη στο Βερολίνο στα 
μέσα Δεκεμβρίου του νέου πρωθυπουργού, Donald Tusk, φαίνεται ότι άμβλυνε τη σκληρή 
θέση της Πολωνίας.

Φινλανδία

Ο πρόεδρος και ο πρωθυπουργός της Φινλανδίας έχουν αμφότεροι δηλώσει ρητώς την 
πολιτική τους στήριξη στο έργο. Σε συνέντευξη στη Deutsche Welle στις 4 Μαΐου 2007, η 
πρόεδρος Tarja Halonen δήλωσε ότι οι βασικές ανησυχίες της Φινλανδίας σε σχέση με τον 
αγωγό είναι περισσότερο περιβαλλοντικής παρά πολιτικής φύσεως και προσέθεσε ότι, κατά 
την άποψή της, αυτές οι ανησυχίες μπορούν να αντιμετωπιστούν. Ο κ. Vanhanen δήλωσε τα 
εξής: «Πρώτον, χρειαζόμαστε έναν νέο αγωγό αερίου που θα συνδέει τη Ρωσία και την 
Κεντρική Ευρώπη. (…) Παράλληλα συνιστά τμήμα της στρατηγικής εταιρικής σχέσης μας με 
τη Ρωσία – αυτό είναι το σημαντικότερο επιχείρημα. (…) Δεν καταλαβαίνω ποιες μπορεί να
είναι πραγματικά οι ανησυχίες στον τομέα της ασφάλειας»5.

Σουηδία
Ο Οργανισμός Περιβαλλοντικής Προστασίας της Σουηδίας ζήτησε από την κοινοπραξία να 
διερευνήσει περαιτέρω πιθανές διαδρομές. Σουηδικές περιβαλλοντικές ομάδες ανησυχούν 
ιδιαίτερα για το γεγονός ότι ο αγωγός διέρχεται από σημείο που απέχει ελάχιστα από τη 
θαλάσσια προστατευόμενη περιοχή πλησίον του Gotland, μία μικρή νήσο στην κεντρική 
Βαλτική Θάλασσα. Ισχυρίζονται δε ότι οι κατασκευαστικές εργασίες ενδέχεται να φέρουν 
στην επιφάνεια τοξίνες που εδώ και καιρό βρίσκονται ανενεργές στον πυθμένα της θάλασσας 
και να βλάψουν ως εκ τούτου τη χλωρίδα και την πανίδα που ζει στα ύδατα γύρω από τη 
σουηδική νήσο. Από τον αλιευτικό κλάδο της περιοχής του Gotland εκφράζεται επίσης ο 
φόβος ότι ο αγωγός θα παρακωλύει τα δίχτυα τους, αν και η θέση τους κατέστη επίσης πιο 
ήπια μετά από πρόσφατο σεμινάριο στο Malmo με τους αλιείς. Η μεγαλύτερη ανησυχία 
αφορά τους τόνους χημικών όπλων που έχουν εγκαταλειφθεί μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο 
Πόλεμο στον πυθμένα της θάλασσας. Εκτός από τους περιβαλλοντικούς προβληματισμούς, 
ορισμένοι σουηδοί πολιτικοί φοβούνται ότι ο αγωγός μπορεί να χρησιμοποιηθεί για λόγους 
κατασκοπείας (βλ. κατωτέρω). Απαντώντας σε αυτούς τους προβληματισμούς, η κοινοπραξία 
Nord Stream προσέφερε στις σουηδικές αρχές απεριόριστη πρόσβαση σε όλες τις 

                                                  
5 Συνέντευξη στην εσθονική ημερήσια εφημερίδα «Eesti Päevaleht» κατά τη διάρκεια επίσημης επίσκεψης 

στην Εσθονία· δημοσιεύθηκε στις 14 Σεπτεμβρίου 2007.
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εγκαταστάσεις.

Δανία
Η Δανία εξέφρασε τις ανησυχίες της για τις επιπτώσεις του έργου στη νήσο Bornholm, αλλά 
πλέον ο αγωγός θα διέρχεται βόρεια της νήσου, γεγονός που ικανοποιεί τις απαιτήσεις της 
Κοπεγχάγης.

Εσθονία
Η Εσθονία έχει εκφράσει την αντίθεσή της στο έργο για πολιτικούς και περιβαλλοντικούς 
λόγους. Ορισμένοι ισχυρίζονται, ωστόσο, ότι αποτελεί αντίφαση το να ζητεί, αφενός, την 
εξεύρεση φιλικότερης προς το περιβάλλον διαδρομής, αλλά να αρνείται, αφετέρου, την 
έκδοση της απαραίτητης άδειας για τη διεξαγωγή της συναφούς έρευνας. Κατά τη διάρκεια 
του 2007, η Nord Stream συμμετείχε σε εκτενή διάλογο με την Εσθονία σε όλα τα επίπεδα, 
συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων συναντήσεων σε επίπεδο υπουργών και πολυάριθμων
διαβουλεύσεων σε επίπεδο εργασίας με αρχές, πολιτικούς, μέσα ενημέρωσης, οικονομικούς 
φορείς και φορείς της κοινωνίας των πολιτών. Η Εσθονία εξετάζει το ενδεχόμενο ψήφισης 
νομοσχεδίου για την επέκταση, από 3 σε 12 ναυτικά μίλια, των χωρικών της υδάτων στον
Κόλπο της Φινλανδίας.

Λεττονία
Η Λεττονία έχει διατηρήσει χαμηλούς τόνους ως προς τις δημόσιες δηλώσεις για τον NSGP. 
Επί του παρόντος εξετάζει διάφορες επιλογές για το μέλλον του ενεργειακού της εφοδιασμού.

Λιθουανία
Η Λιθουανία περιορίστηκε επίσης σε ελάχιστες δημόσιες δηλώσεις, πέραν του να εκφράσει 
ανησυχίες για τους πιθανούς περιβαλλοντικούς κινδύνους.

Περιβαλλοντικά ζητήματα
Στο επίκεντρο των σημαντικότερων τομέων ανησυχίας τίθενται οι οικότοποι πτηνών, τα 
αλιευτικά αποθέματα, καθώς και το γεγονός ότι ο θαλάσσιος πυθμένας εμφανίζει ήδη υψηλά 
επίπεδα ρύπανσης. Ούτως εχόντων των πραγμάτων, οι προβλεπόμενες κατασκευαστικές 
εργασίες θα μπορούσαν να διαταράξουν τα προϋπάρχοντα επιβλαβή ιζήματα, διαχέοντάς τα 
στο περιβάλλον και αυξάνοντας τα επίπεδα ρύπανσης των υδάτων. Σε γενικές γραμμές, 
φαίνεται ότι οι περιβαλλοντικοί κίνδυνοι εντοπίζονται στο στάδιο της κατασκευής και όχι στο 
στάδιο της λειτουργίας.

Ένα ιδιαίτερο ζήτημα στο σημείο αυτό συνιστούν τα χημικά και συμβατικά πυρομαχικά που 
ποντίστηκαν στον θαλάσσιο πυθμένα κατά τη διάρκεια και μετά τη λήξη του Πρώτου και του
Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Στην έκθεσή της του 1994, η HELCOM αναγνώρισε την 
ύπαρξη περίπου 40 000 τόνων χημικών πυρομαχικών στον θαλάσσιο πυθμένα. Το 
συμπέρασμα ήταν ότι «οι κίνδυνοι που συνδέονται με την ανάκτηση των χημικών 
πυρομαχικών είναι υψηλοί. Η Ομάδα συνιστά, ως εκ τούτου, να μην ανακτηθούν τα χημικά 
πυρομαχικά από την περιοχή της σύμβασης του Ελσίνκι».

Σύμφωνα με τη Nord Stream, η διαδρομή του NSGP έχει σχεδιαστεί κατά τρόπο ώστε να μην
διασχίζει γνωστές τοποθεσίες πόντισης, ενώ για το ζήτημα αυτό θα διεξαχθούν το 2007 πιο 
ενδελεχείς έρευνες από την ίδια την εταιρεία.
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Ζητήματα στρατηγικής και ασφάλειας

Οι προβληματισμοί περί ασφάλειας που διατυπώθηκαν εκ μέρους της Πολωνίας και των 
χωρών της Βαλτικής εστιάζουν σε δύο ζητήματα. Πρώτον, ο NSGP ενδέχεται να παρακινήσει 
τη Ρωσία σε εκβιασμό άλλων κρατών. Για παράδειγμα, τι θα συνέβαινε εάν η Ρωσία διέκοπτε 
τον εφοδιασμό αερίου μέσω χερσαίων οδών διαμετακόμισης; Απαντώντας εν μέρει σε αυτήν
την ανησυχία, η Γερμανία πρότεινε μια ρήτρα ενεργειακής αλληλεγγύης με την ΕΕ. Οι 
υπέρμαχοι του έργου υποστηρίζουν επίσης ότι η Ρωσία έχει υπάρξει αξιόπιστος προμηθευτής 
αερίου στην Ευρώπη εδώ και σαράντα χρόνια, ακόμη και κατά τη διάρκεια του Ψυχρού
Πολέμου, γιατί λοιπόν να επιδιώξει να διακόψει τώρα τον εφοδιασμό; Εξάλλου, η Ρωσία 
είναι εξίσου εξαρτημένη από τις εξαγωγές της προς την Ευρώπη, όπως και το αντίστροφο. 
Συναφές ζήτημα αφορά το ενδεχόμενο μείωσης των εσόδων από το τέλος διαμετακόμισης για
την Πολωνία και την Ουκρανία λόγω του NSGP. Αμφότερες οι ανησυχίες υπογραμμίζουν τη 
σημασία έγκρισης κοινής ενεργειακής πολιτικής σε επίπεδο ΕΕ, η οποία θα εγγυάται την 
ασφάλεια του εφοδιασμού για όλα τα κράτη μέλη.

Η δεύτερη πτυχή, η στρατιωτική διάσταση και διάσταση της ασφάλειας του NSGP, τέθηκε 
πρώτα από την ίδια τη Ρωσία. Ο πρόεδρος Putin δήλωσε σε τηλεοπτική συνέντευξη τον 
Οκτώβριο του 2006 ότι το πολεμικό ναυτικό της Ρωσίας «έχει ως αποστολή να προστατεύει 
τα οικονομικά μας συμφέροντα στην περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας [….] Η προστασία του 
αγωγού της Βόρειας Ευρώπης, ο οποίος μεταφέρει ενεργειακούς πόρους στους πελάτες μας 
της Δυτικής Ευρώπης, αποτελεί μία από τις σπουδαιότερες προτεραιότητές μας». Δεδομένου 
ότι η Nord Stream έχει εκφραστεί έντονα κατά κάθε εικασίας ότι ο αγωγός, ή η εξέδρα, θα 
μπορούσαν να αποτελέσουν πιθανό στόχο τρομοκρατικών επιθέσεων, εντούτοις εξακολουθεί 
να είναι κάπως ασαφές το είδος της απειλής για την οποία προετοιμάζεται η Ρωσία ή/και η 
εταιρεία.

Η δήλωση Putin προκάλεσε, εντούτοις, ανησυχίες στη Σουηδία κυρίως ότι το ρωσικό 
πολεμικό ναυτικό θα ξεκινήσει εκ νέου τις περιπολίες του κοντά στη σουηδική ακτογραμμή,
όπου και πρόκειται να ανεγερθεί η εξέδρα εξυπηρέτησης. Σύμφωνα με τη Nord Stream, η 
εξέδρα είναι απαραίτητη για «τη συντήρηση και την επισκευή των αγωγών, όπως επίσης τη 
θέση σε λειτουργία και την παραλαβή δοκιμαστικού και διαγνωστικού εξοπλισμού, τον 
έλεγχο των παραμέτρων του αερίου και την τοποθέτηση μονωτικού εξοπλισμού (βαλβίδες)».

Νέα διάσταση σε αυτού του είδους τις ανησυχίες έδωσε έκθεση του 2006 της Σουηδικής 
Υπηρεσίας Αμυντικών Ερευνών, με συντάκτη τον Robert Larsson. Σε αυτήν διατυπώνεται η 
εικασία ότι τόσο η εξέδρα όσο και ο ίδιος ο αγωγός «θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως 
πλατφόρμες ανίχνευσης, εξυπηρετώντας έτσι τους σκοπούς μυστικών υπηρεσιών και δίνοντας 
στη Ρωσία συγκριτικό πλεονέκτημα στον τομέα αυτό στη Βαλτική Θάλασσα»6. Αντικείμενο 
αυτών των μυστικών πληροφοριών και της έγκαιρης προειδοποίησης θα ήταν η Σουηδία, το 
πολεμικό ναυτικό της Φινλανδίας ή τα υποβρύχια και τα οχήματα ξηράς του NATO στην 
περιοχή. Τον Νοέμβριο του 2006, ο τότε σουηδός υπουργός Άμυνας, Mikael Odenberg,
συμφώνησε: «Οι Ρώσοι θα μπορούν να την χρησιμοποιούν ως πλατφόρμα συλλογής 
πληροφοριών. Κι αυτό είναι πρόβλημα»7.

                                                  
6 Robert Larsson, Nord Stream, Sweden and the Baltic Sea Security, ενημερωμένη έκδοση του Μαρτίου του 

2007 διατίθεται στη διεύθυνση: http://www.foi.se/upload/english/reports/foir2251.pdf, παραπομπές από τη 
σελ. 8.

7 Παραπομπές από την εφημερίδα «The Copenhagen Post» της 17-23 Νοεμβρίου 2006, σελ. G16, «The spy
who came in with the pipeline» του Kevin McGwin· βλ. επίσης Svenska Dagbladet της 14 Νοεμβρίου 2006, 
σελ. 14, «Platform kan bli spionbas, Sveriges regering befarar att Östersjöledningen kan skapa
säkerhetspolitiska konflikter» [Η εξέδρα μπορεί να καταστεί βάση κατασκοπείας. Η σουηδική κυβέρνηση 
φοβάται ότι ο αγωγός της Βαλτικής Θάλασσας θα μπορούσε να προκαλέσει συγκρούσεις στον τομέα της 
πολιτικής ασφάλειας», διατίθεται επίσης στη διεύθυνση:

http://www.svd.se/dynamiskt/inrikesSweden and the Baltic Sea Security, ενημερωμένη έκδοση του Μαρτίου του 
2007 διατίθεται στη διεύθυνση: http://www.foi.se/upload/english/reports/foir2251.pdf, παραπομπές από τη 
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Σε συνέντευξη στο σουηδικό ραδιόφωνο τον Φεβρουάριο του 2007, ο ρώσος πρεσβευτής στη 
Σουηδία, Alexander Kadakin, σχολίασε την εν εξελίξει συζήτηση στη Σουηδία με μάλλον μη 
διπλωματικό τρόπο. Επεσήμανε ότι: «Δεν μπορώ να καταλάβω ποιος ηλίθιος θα ανέφερε 
στον προϊστάμενό του κάτι τέτοιο» και ότι, αν η Ρωσία ήθελε να κατασκοπεύσει τη Σουηδία, 
δεν απαιτείται εξέδρα, καθώς «μπορούμε ακόμη και σήμερα, μέσω δορυφόρων σε 
πραγματικό χρόνο, να διαβάσουμε τις πινακίδες κυκλοφορίας όλων των αυτοκινήτων στη 
Στοκχόλμη»8.

Ο αναπληρωτής τεχνικός διευθυντής της Nord Stream, Dirk von Ameln, ανακοίνωσε με τη 
σειρά του, στις αρχές Ιουνίου του 2007, ότι η σουηδική ακτοφυλακή θα είναι η μόνη αρχή που 
θα προστατεύει την εξέδρα από πιθανές απειλές, και ότι και άλλες σουηδικές αρχές θα είναι 
«ευπρόσδεκτες και με το παραπάνω» να την επιθεωρούν9.

Μια έκθεση του φινλανδικού κοινοβουλίου τον Ιούλιο του 2007 κατέληγε στο συμπέρασμα 
ότι «η εντεινόμενη ρωσική στρατιωτική δραστηριότητα στη Βαλτική Θάλασσα δεν οφείλεται 
στον αγωγό αερίου της Βαλτικής». Ο φινλανδικός στρατός απέρριψε, ωστόσο, την ιδέα ότι ο 
αγωγός ενδέχεται να συνιστά στρατιωτική απειλή10. bookmark7

Συμπέρασμα

Σε γενικές γραμμές, η δημόσια διαδικασία γύρω από τον NSGP αποτελεί καλό παράδειγμα 
προς αποφυγήν σχετικά με τον τρόπο άσκησης πολιτικής. Στα πρώτα στάδια, υπήρχε απουσία 
διαφάνειας και διαβουλεύσεων. Αυτό το ζήτημα φαίνεται τώρα να βελτιώνεται και μέχρι 
σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί πολυάριθμες επίσημες διαβουλεύσεις με τις χώρες της 
Βαλτικής δυνάμει της σύμβασης του Espoo. Επρόκειτο για διαβουλεύσεις σε επίσημο επίπεδο 
και με πολυάριθμες πολιτικές ομάδες και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Πράγματι, 
οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβασης του Espoo αποτελούν σε μεγάλο βαθμό 
εγγύηση διαφάνειας. Η ίδια η κοινοπραξία Nord Stream επιχειρεί να λειτουργεί με διαφάνεια 
διαθέτοντας πολύγλωσσο δικτυακό τόπο και ενημέρωση για τις υποθέσεις της. Ωστόσο, θα 
απαιτηθούν πολλές προσπάθειες και επιπλέον μέτρα οικοδόμησης της εμπιστοσύνης και της 
διαφάνειας ούτως, ώστε αυτό το ουσιαστικά ρωσογερμανικό έργο να μετατραπεί σε αληθινά 
ευρωπαϊκό.

Παρότι δεν θα πρέπει να υποτιμούμε τους προβληματισμούς περί στρατηγικής και ασφάλειας 
που διατυπώνουν ορισμένοι κύκλοι, θα ήταν παράλογο να ισχυρισθεί κανείς ότι το έργο θα 
πρέπει να σταματήσει λόγω κάποιας υποθετικής μελλοντικής απειλής. Στη Μόσχα υπάρχει 
ολοένα και μεγαλύτερη επίγνωση του γεγονότος ότι το κύρος της Ρωσίας ως αξιόπιστου 
προμηθευτή ενέργειας θα πληγεί ανεπανόρθωτα εάν υπάρξει απόπειρα χρήσης του ΝSGP για 
λόγους πολιτικής και ασφάλειας. Η ΕΕ ήδη επιδιώκει τη διαφοροποίηση του ενεργειακού της 

                                                                                                                                                              
σελ. 8.
7 Παραπομπές από την εφημερίδα «The Copenhagen Post» της 17-23 Νοεμβρίου 2006, σελ. G16, «The
spy who came in with the pipeline» του Kevin McGwin· βλ. επίσης Svenska Dagbladet της 14 Νοεμβρίου 
2006, σελ. 14, «Platform kan bli spionbas, Sveriges regering befarar att Östersjöledningen kan skapa
säkerhetspolitiska konflikter» [Η /did_14058690.asp

8 Σουηδικό ραδιόφωνο/Ekot, 13 Φεβρουαρίου 2007, διατίθεται (στα σουηδικά) στη διεύθυνση: 
http://www.sr.se/cgi-bin/ekot/artikel.asp?Artikel=1198646. Η εν λόγω δήλωση είχε ακριβώς το αντίθετο 
αποτέλεσμα από αυτό που πιθανόν υπολόγιζε ο πρεσβευτής, δηλαδή μια πολύ οργισμένη απάντηση από τα 
μέσα ενημέρωσης και τους πολιτικούς της Σουηδίας, που ερμήνευσαν τη δήλωση του πρεσβευτή ως 
απειλητική και ταπεινωτική, καθώς και ότι απεκάλεσε του πολιτικούς της Επιτροπής Ασφαλείας του 
Κοινοβουλίου «ηλίθιους», βλ. για παράδειγμα «Ambassadören: [Ordföranden av riksdagens förvarsutskott
Ulrica] Messing - en idiot», [«Πρεσβευτής: [η Πρόεδρος της Επιτροπής Ασφαλείας Ulrica] Messing - μια 
ηλίθια»] Ezpressen της 15 Φεβρουαρίου 2007, διατίθεται στη διεύθυνση: http://www.expressen.se/1.558113.

9 «Nord Stream har inget att dölja» [Ο Nord Stream δεν έχει τίποτα να κρύψει], του Dirk Von Ameln, Svenska
Dagbladet της 4 Ιουνίου 2007, σελ. 5.

10 Έκθεση του φινλανδικού κοινοβουλίου, UaVM, 7/2007· συνέντευξη στη φινλανδική τηλεόραση, 5.12.07.
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εφοδιασμού και επίσης θα παρατηρεί στενά κάθε προσπάθεια της Ρωσίας να χρησιμοποιήσει 
τον ΝSGP για πολιτικούς σκοπούς.
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Παράρτημα A: Διάρθρωση της Nord Stream

Η ρωσογερμανική κοινοπραξία «Nord Stream AG» ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο του 2005. Οι 
εταιρείες που την απαρτίζουν είναι οι εξής:
 OAO Gazprom (51%) http://www.gazprom.com/
 E.ON Ruhrgas (20%) http://www.eon-ruhrgas.com
 Wintershall AG/ BASF AG (20%) http://www.wintershall.com
 NV Nederlandse Gasunie (9%) http://www.nvnederlandsegasunie.nl/

Διαχείριση της Nord Stream:
 Εποπτικό επίπεδο:

o Επιτροπή μετόχων (Gazprom 4 έδρες, E.ON 2, Wintershall 2)
o Πρόεδρος: Gerhard Schröder

 Διαχειριστικό επίπεδο:
o Διευθύνων σύμβουλος: Matthias Warnig, πρόεδρος του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Dresdner Bank ZAO στη Ρωσική Ομοσπονδία
 Έδρα: Zug, Ελβετία. Παράρτημα: Μόσχα
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Παράρτημα B: Χρήσιμοι χάρτες

Σχεδιαζόμενη διαδρομή του Nord Stream
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Διαδρομή γύρω από τη νήσο Bornholm
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