
DV\703357EL.doc PE400.450
Μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

Θεματικός τομέας Γ
Δικαιώματα των πολιτών και συνταγματικές υποθέσεις

ΤΟ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΑΕΡΙΟΥ NORD STREAM:

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007
PE 393.273 EL



DV\703357EL.doc PE400.450
Μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

i



DV\703357EL.doc PE400.450
Μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

ii

Γενική Διεύθυνση Εσωτερικές πολιτικές
Θεματικός τομέας Γ
Δικαιώματα των πολιτών και συνταγματικές υποθέσεις

ΤΟ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΑΕΡΙΟΥ NORD STREAM:

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Σύνοψη:

Το ενημερωτικό έγγραφο εξετάζει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις ενός προτεινόμενου έργου 
που αφορά την κατασκευή αγωγού φυσικού αερίου ανοικτής θαλάσσης μήκους 1 200 χλμ. 
που θα συνδέει τη Ρωσία με τη Γερμανία μέσω της Βαλτικής Θάλασσας. Το έγγραφο ορίζει 
επίσης το εφαρμοστέο στο έργο διεθνές και ευρωπαϊκό δίκαιο και εξετάζει τις εναλλακτικές 
λύσεις που υπεβλήθησαν αντί του προτεινόμενου αγωγού.

Οι αναμενόμενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις συνάγονται από πληροφορίες που περιέχοντο 
στις δηλώσεις των αρχών και της κοινής γνώμης στις θιγόμενες χώρες, καθώς και από τον 
ανάδοχο του έργου. Οι εξεταζόμενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις περιλαμβάνουν τις 
συνέπειες σε ζώντες οργανισμούς, προστατευόμενες περιοχές, αλιευτικές και ναυτιλιακές 
δραστηριότητες, καθώς και στο ευρύ κοινό. Η σχετική με το έργο νομοθεσία περιλαμβάνει τη 
σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας, τη σύμβαση της ΟΕΕ/ΟΗΕ για 
την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε διασυνοριακό πλαίσιο, την ευρωπαϊκή 
οδηγία για την εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΕΠΕ), καθώς και την ισχύουσα 
εθνική νομοθεσία που σχετίζεται με ευρωπαϊκές και διεθνείς συμφωνίες ή κανονισμούς σε 
κάθε θιγόμενο κράτος.

Το έργο τελεί υπό τη διαχείριση της κοινοπραξίας «Nord Stream AG», η οποία ιδιοκτησιακά 
ανήκει σε ρωσικές, γερμανικές και ολλανδικές επιχειρήσεις. Οι σημαντικότερες επιπτώσεις 
του έργου αναμένεται να αφορούν την κατασκευή και την εγκατάσταση του αγωγού. Επί του 
παρόντος διεξάγονται έρευνες σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και, κατά συνέπεια,
βρίσκεται επί του παρόντος σε εξέλιξη η διαδικασία εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
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Το παρόν σημείωμα συντάχθηκε κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής Αναφορών του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

Το παρόν έγγραφο διατίθεται στις εξής γλώσσες: EN. 

Συντάκτες: Riina Pelkonen & Jorma Jantunen, Φινλανδικό Ινστιτούτο Περιβάλλοντος
(SYKE), Φινλανδία 

Τα συμπεράσματα και οι προβλέψεις μελλοντικών πορισμάτων και διαδικασιών που 
παρουσιάζονται στο παρόν ενημερωτικό έγγραφο διατυπώνονται από τους συντάκτες και δεν 
δεσμεύουν τις επίσημες αρχές της Φινλανδίας ούτε προδικάζουν μελλοντικές αποφάσεις
τους. 

Το χειρόγραφο ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2007 

Αντίγραφα διατίθεται από την: 
κ. Claire Genta
Τηλ.: +32 2 2832628 
Φαξ: +32 2 2832365 
E-mail: claire.genta@europarl.europa.eu

Πληροφορίες σχετικά με τις εκδόσεις της ΓΔ «Εσωτερικές πολιτικές»:
http://www.ipolnet.ep.parl.union.eu/ipolnet/cms

Βρυξέλλες, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Οι απόψεις που διατυπώνονται στο παρόν έγγραφο αποτελούν αποκλειστική ευθύνη του 
συντάκτη και δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΤΟ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΑΕΡΙΟΥ NORD STREAM: 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Σύνταξη:
Riina Pelkonen, συντονίστρια & Jorma Jantunen, επικεφαλής εμπειρογνώμων,

Φινλανδικό Ινστιτούτο Περιβάλλοντος (SYKE), Φινλανδία
14 Δεκεμβρίου 2007

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Όπως προβλέπεται, ο αγωγός φυσικού αερίου ανοικτής θαλάσσης θα ξεκινά από το Vyborg
της Ρωσίας και μέσω του Κόλπου της Φινλανδίας και της Βαλτικής Θάλασσας θα καταλήγει 
στο Lubmin στο Greifswalder Bodden της Γερμανίας. Ανάδοχος του έργου είναι η 
κοινοπραξία «Nord Stream AG», η οποία ανήκει στις OAO Gazprom, BASF/Wintershall, 
E.ON Ruhrgas και N.V. Nederlandse Gasunie. Στόχος του έργου είναι η μεταφορά φυσικού 
αερίου από τη Ρωσία προκειμένου να καλυφθεί η ζήτηση σε φυσικό αέριο στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Το έργο συγκαταλέγεται μεταξύ των έργων προτεραιότητας στο πλαίσιο των 
διευρωπαϊκών δικτύων ενέργειας (ΔΕΔ-Ε) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Το έργο περιλαμβάνει δύο παράλληλους αγωγούς, καθώς και έναν σταθμό εξυπηρέτησης 
ανοικτής θαλάσσης βορειοανατολικά της νήσου Gotland. Το υποθαλάσσιο μήκος του αγωγού 
είναι περίπου 1 200 χλμ. Κάθε αγωγός έχει διάμετρο 1 220 χιλιοστά και η αναμενόμενη 
συνολική ετήσια χωρητικότητά του υπολογίζεται σε 55 δισ. κυβικά μέτρα. Για την εξέδρα 
εξυπηρέτησης απαιτείται επιφάνεια βυθού διαστάσεων 50 x 50 μέτρων.

Το έργο κατασκευής του αγωγού αερίου θα εκτείνεται στην αποκλειστική οικονομική ζώνη 
(ΑΟΖ) πέντε κρατών: της Δανίας, της Φινλανδίας, της Γερμανίας, της Ρωσίας και της 
Σουηδίας. Ο σταθμός εξυπηρέτησης πρόκειται να τοποθετηθεί εντός της ΑΟΖ της Σουηδίας. 
Ο αγωγός αερίου θα διέρχεται μέσα από τα χωρικά ύδατα των δύο παράκτιων κρατών, της 
Γερμανίας και της Ρωσίας, ενώ θα διασχίζει τα χωρικά ύδατα της Δανίας βορειοδυτικά της 
νήσου Bornholm.

Η διαδικασία εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΕΠΕ) του έργου διεξάγεται σύμφωνα 
με τη σύμβαση για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε διασυνοριακό πλαίσιο 
(Σύμβαση του Espoo), καθώς και σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία περί εκτίμησης 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων κάθε χώρας. Το έγγραφο για την οριοθέτηση του πεδίου 
εφαρμογής υπεβλήθη στις περιβαλλοντικές αρχές των ενδιαφερομένων μερών τον Νοέμβριο 
του 2006. Αφού τέθηκε σε δημόσιο επιθεώρηση έως τις 16 Φεβρουαρίου 2007, 129 δηλώσεις 
ή σχόλια σχετικά με το εν λόγω έγγραφο υπεβλήθησαν από τις αρχές και την κοινή γνώμη 
των ενδιαφερομένων μερών. Τον Οκτώβριο του 2007, το έγγραφο οριοθέτησης του πεδίου 
εφαρμογής συμπληρώθηκε από μία επιπλέον έκθεση σχετικά με την κατάσταση του έργου, η 
οποία παρέχει πληροφορίες για τις αλλαγές στη διαδρομή του αγωγού ως απάντηση στα 
ληφθέντα σχόλια. Η τελική έκθεση ΕΠΕ με τις αντίστοιχες μεταφράσεις εκτιμάται ότι θα 
υποβληθεί τον Απρίλιο του 2008.

Η εγκατάσταση του πρώτου αγωγού σχεδιάζεται να ξεκινήσει εντός του 2008 και να 
ολοκληρωθεί έως τα τέλη του 2009. Η θέση σε λειτουργία του πρώτου αγωγού, καθώς και 
της εξέδρας εξυπηρέτησης ανοικτής θαλάσσης προβλέπεται ότι θα πραγματοποιηθεί το 2010. 
Ο δεύτερος αγωγός πρόκειται να εγκατασταθεί σε μεταγενέστερο στάδιο και το σύστημα 
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μεταφοράς αερίου αναμένεται ότι θα φθάσει σε πλήρη δυναμικότητα το 2013. Ο χρόνος ζωής 
του συστήματος μεταφοράς αερίου εκτιμάται στα 50 έτη.

Το υλικό αναφοράς που χρησιμοποιήθηκε για τη σύνθεση του ενημερωτικού εγγράφου 
περιλαμβάνει το έγγραφο οριοθέτησης του πεδίου εφαρμογής (1),τις δηλώσεις και τα σχόλια 
εκ μέρους των περιβαλλοντικών και άλλων αρχών, καθώς και της κοινής γνώμης των 
ενδιαφερομένων μερών, την έκθεση σχετικά με την κατάσταση του έργου (2), καθώς και 
πληροφορίες από τον δικτυακό τόπο της Nord Stream AG (3).Θα πρέπει να τονιστεί ότι οι 
πληροφορίες πηγής και, κατά συνέπεια, οι επιπτώσεις που ορίζονται στο παρόν έγγραφο δεν 
συνιστούν τις οριστικές επιπτώσεις του έργου στο περιβάλλον. Για παράδειγμα, ακόμη 
εκκρεμούν οι πληροφορίες σχετικά με τις πιθανές τεχνικές λύσεις για τον προτεινόμενο 
αγωγό. Οι αναθεωρημένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις θα υποβληθούν στην τελική έκθεση 
ΕΠΕ, η οποία αναμένεται να είναι διαθέσιμη τον Απρίλιο του 2008.

2. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ

2.1. Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας

2.1.1. Γενικές διατάξεις

Τα συμβαλλόμενα μέρη της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας 
(UNCLOS) συμφώνησαν επί ενός συνολικού κανονιστικού μέσου για τη ρύθμιση της 
εκμετάλλευσης, διατήρησης και διαχείρισης των ωκεανών. Η Γερμανία, η Ρωσία, η Δανία, η 
Φινλανδία και η Σουηδία έχουν όλες κυρώσει τη σύμβαση και έχουν μεταφέρει στο εθνικό 
τους δίκαιο τις διατάξεις της που αφορούν τα χωρικά ύδατα, την ΑΟΖ και την υφαλοκρηπίδα.

Το Μέρος XII της σύμβασης καθορίζει τις γενικές διατάξεις που διέπουν την προστασία και 
τη διατήρηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Για παράδειγμα, σύμφωνα με το άρθρο 192 (4),
τα κράτη έχουν τη γενική υποχρέωση να προστατεύουν και να διατηρούν το θαλάσσιο 
περιβάλλον. Δυνάμει του άρθρου 194 (5), τα κράτη πρέπει να λάβουν όλα τα μέτρα που, 
σύμφωνα με τη σύμβαση αυτή, είναι αναγκαία για την πρόληψη, μείωση και έλεγχο της 
ρύπανσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος από οποιαδήποτε πηγή. 

Η σύμβαση περιέχει συγκεκριμένες διατάξεις σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις 
των παράκτιων κρατών ως προς την τοποθέτηση υποθαλάσσιων καλωδίων και αγωγών στην 
υφαλοκρηπίδα. Το άρθρο 79 (6) ορίζει: 
«1. Όλα τα κράτη έχουν δικαίωμα να τοποθετούν υποβρύχια καλώδια και αγωγούς στην 
υφαλοκρηπίδα σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.
2. Επιφυλασσομένου του δικαιώματός του να λαμβάνει πρόσφορα μέτρα για την εξερεύνηση της 
υφαλοκρηπίδας, την εκμετάλλευση των φυσικών πόρων της και την πρόληψη, μείωση και 
έλεγχο της μόλυνσης από αγωγούς, το παράκτιο κράτος δεν μπορεί να εμποδίζει την τοποθέτηση 
ή συντήρηση αυτών των καλωδίων ή αγωγών.
3. Η χάραξη της πορείας για την τοποθέτηση αυτών των σωληναγωγών πάνω στην 
υφαλοκρηπίδα υπόκειται στη συναίνεση του παράκτιου κράτους».

                                                  
1 Nord Stream AG, The Project Information Document. Offshore Pipeline through the Baltic Sea.
2 Nord Stream AG, Status of the Nord Stream Pipeline Route in the Baltic Sea.
3 Βλ. http://www.nord-stream.com/eia.html.
4 Μέρος XII, άρθρο 192 της UNCLOS.
5 Μέρος XII, άρθρο 194 της UNCLOS.
6 Μέρος VI, άρθρο 79, παρ. 1-3 της UNCLOS.
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2.1.2. Αποκλειστικές οικονομικές ζώνες

Οι αποκλειστικές οικονομικές ζώνες των παράκτιων κρατών ορίζονται στο Μέρος V της 
UNCLOS. Σύμφωνα με το άρθρο 57 (7), η ΑΟΖ δεν εκτείνεται πέραν των 200 ναυτικών 
μιλίων από τις γραμμές βάσης από τις οποίες μετράται το εύρος της χωρικής θάλασσας. Λόγω 
του περιορισμένου εύρους της Βαλτικής Θάλασσας, η συνολική ελεύθερη επιφάνεια νερού 
αποτελείται είτε από χωρικά ύδατα είτε από ΑΟΖ των παράκτιων κρατών. Ο διαχωρισμός 
των ΑΟΖ στη Βαλτική Θάλασσα απετέλεσε αντικείμενο συμφωνίας μεταξύ των παράκτιων 
κρατών.

Τα δικαιώματα, η δικαιοδοσία και οι υποχρεώσεις των παράκτιων κρατών στις ΑΟΖ 
ορίζονται στο άρθρο 56 (8), ενώ τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις άλλων κρατών στις ΑΟΖ 
ορίζονται στο άρθρο 58 (9). Το άρθρο 60 (10) ορίζει τις διατάξεις σχετικά με την τοποθέτηση 
εγκαταστάσεων και κτισμάτων στην ΑΟΖ:
«1. Στην αποκλειστική οικονομική ζώνη, το παράκτιο κράτος έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να 
κατασκευάζει, να επιτρέπει και να ρυθμίζει την κατασκευή, τη λειτουργία και τη χρησιμοποίηση:
(α) τεχνητών νήσων· (β) εγκαταστάσεων και κτισμάτων για τους σκοπούς που προβλέπονται 
στο άρθρο 56 ή για άλλους οικονομικούς σκοπούς· (γ) εγκαταστάσεων και κτισμάτων που 
μπορούν να εμποδίσουν την άσκηση των δικαιωμάτων του παράκτιου κράτους στη ζώνη.
2. Το παράκτιο κράτος έχει αποκλειστική δικαιοδοσία πάνω σε αυτές τις τεχνητές νήσους, 
εγκαταστάσεις και κτίσματα, περιλαμβανομένης και της δικαιοδοσίας που αναφέρεται σε 
τελωνειακούς, δημοσιονομικούς, υγειονομικούς, ασφαλείας και μεταναστευτικούς νόμους και 
κανονισμούς».
Το άρθρο 60 ορίζει επίσης ότι οποιεσδήποτε εγκαταστάσεις ή κτίσματα ανοικτής θαλάσσης 
που εγκαταλείπονται ή περιπίπτουν σε αχρηστία απομακρύνονται προκειμένου «να 
διασφαλίζεται η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, […] η αλιεία, η προστασία του θαλάσσιου 
περιβάλλοντος και τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των άλλων κρατών» (11).

2.2. Σύμβαση της ΟΕΕ/ΟΗΕ για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε 
διασυνοριακό πλαίσιο

Η σύμβαση της ΟΕΕ/ΟΗΕ (12) για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε 
διασυνοριακό πλαίσιο (Σύμβαση του Espoo· σύμβαση ΕΠΕ) θεσπίζει τις υποχρεώσεις τόσο 
για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων έργων όσο και για την 
ενημέρωση και διαβούλευση με άλλα μέρη σχετικά με σημαντικές δυσμενείς επιπτώσεις των 
εν λόγω έργων στο περιβάλλον. Η Γερμανία, η Δανία, η Σουηδία και η Φινλανδία είναι 
συμβαλλόμενα μέρη της σύμβασης του Espoo, ενώ η Ρωσία παραμένει υπογράφον κράτος 
της σύμβασης.

Λόγω της φύσης του έργου, ο αγωγός ανοικτής θαλάσσης περιλαμβάνει διασυνοριακές 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις στα εμπλεκόμενα μέρη, καθώς και σε τρίτα μέρη (μόνο θιγόμενα 
μέρη). Σύμφωνα με το άρθρο 3 (13), για κάθε είδους δραστηριότητες που ενδέχεται να έχουν 
σημαντικές δυσμενείς διασυνοριακές επιπτώσεις πρέπει να παραδίδεται κοινοποίηση στα 
θιγόμενα μέρη το ταχύτερο δυνατόν και όχι αργότερα από την ενημέρωση της ιδίας κοινής 
γνώμης. Σύμφωνα με το Προσάρτημα I (14), η κατασκευή αγωγών μεγάλης διαμέτρου για τη 

                                                  
7 Μέρος V, άρθρο 57 της UNCLOS.
8 Μέρος V, άρθρο 56 της UNCLOS.
9 Μέρος V, άρθρο 58 της UNCLOS.
10 Μέρος V, άρθρο 60, παρ. 1-2 της UNCLOS.
11 Μέρος V, άρθρο 60, παρ. 3 της UNCLOS.
12 Οικονομική Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη.
13 Σύμβαση για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε διασυνοριακό πλαίσιο, άρθρο 3, παρ. 1.
14 Σύμβαση για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε διασυνοριακό πλαίσιο, Προσάρτημα I, 8.
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μεταφορά αερίου συγκαταλέγεται μεταξύ των δραστηριοτήτων στις οποίες εφαρμόζεται η 
σύμβαση. Τον Απρίλιο του 2006 συμφωνήθηκε ομόφωνα από τις αρχές ΕΠΕ της Δανίας, της 
Φινλανδίας, της Γερμανίας, της Ρωσίας και της Σουηδίας να εφαρμοστεί το άρθρο 3 στο έργο 
κατασκευής του αγωγού ανοικτής θαλάσσης Nord Stream.

Στο πλαίσιο της διαδικασίας κοινοποίησης, τα μέρη προέλευσης (Γερμανία, Δανία, Σουηδία 
και Φινλανδία), καθώς και η Ρωσία οφείλουν να ενημερώνουν όλα τα θιγόμενα μέρη (τα 
μέρη προέλευσης, τη Ρωσία, την Εσθονία, τη Λεττονία, τη Λιθουανία και την Πολωνία). 
Στην περίπτωση του έργου κατασκευής του αγωγού αερίου, τα μέρη προέλευσης 
συγκαταλέγονται μεταξύ των θιγόμενων μερών, σύμφωνα με τη σύμβαση του Espoo.

3. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

3.1. Οδηγία ΕΠΕ
Το έργο κατασκευής του αγωγού αερίου υπόκειται στην οδηγία του Συμβουλίου της 27ης 
Ιουνίου 1985 σχετικά με την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων δημόσιων και ιδιωτικών 
έργων στο περιβάλλον (85/337/ΕΟΚ, 97/11/ΕΚ, 2003/35/ΕΚ· οδηγία ΕΠΕ) σύμφωνα με το 
Παράρτημα I (15). Η σύμβαση του Espoo εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα στις 24 
Ιουνίου 1997 και έχει κυρωθεί από τα κράτη μέλη. Το μεγαλύτερο μέρος των υποχρεώσεων 
δυνάμει της σύμβασης του Espoo συνάδουν με την οδηγία ΕΠΕ.

Το άρθρο 7 (16) της οδηγίας ΕΠΕ ορίζει τις υποχρεώσεις των κρατών μελών σχετικά με 
σημαντικές διασυνοριακές επιπτώσεις στο περιβάλλον, καθώς και τη συμμετοχή άλλων 
κρατών μελών στη διαδικασία εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Σύμφωνα με το 
άρθρο 7, το κράτος μέλος στο έδαφος του οποίου πρόκειται να εκτελεστεί το έργο, 
διαβιβάζει, μεταξύ άλλων, τις πληροφορίες στις αρχές και στο κοινό των θιγόμενων κρατών 
μελών, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να εκφράσουν τη γνώμη τους. Επιπλέον, πρέπει να 
δίνεται η ευκαιρία στα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη να πραγματοποιούν διαβουλεύσεις 
σχετικά με τις ενδεχόμενες διασυνοριακές επιπτώσεις του έργου. Οι χώρες της ΕΕ έχουν 
μεταφέρει την οδηγία ΕΠΕ στο εθνικό τους δίκαιο.

3.2. Εθνικές νομοθεσίες
Πέραν των διατάξεων της σύμβασης UNCLOS, στις ΑΟΖ των παράκτιων κρατών 
εφαρμόζεται η ισχύουσα εθνική νομοθεσία μεταφοράς της σύμβασης. Επιπλέον, κάθε εθνική 
νομοθεσία που θεσπίζει ένα παράκτιο κράτος σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης άδειας για 
την κατασκευή και τη λειτουργία αγωγών εφαρμόζεται εντός της ΑΟΖ του εν λόγω κράτους. 
Το δικαίωμα έφεσης κατά των αποφάσεων για χορήγηση αδειών υπόκειται στους συναφείς 
εθνικούς κανονισμούς του εκάστοτε κράτους.

Η συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση του Espoo και δεν 
καλύπτονται επί του παρόντος από την κοινοτική νομοθεσία και από την οδηγία ΕΠΕ 
συγκεκριμένα εμπίπτει στην αρμοδιότητα των κρατών μελών της ΕΕ.

4. ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ

Στις δηλώσεις των εθνικών αρχών, καθώς και στις παρατηρήσεις του κοινού, το έγγραφο 
οριοθέτησης του πεδίου εφαρμογής δέχτηκε κριτική λόγω του ότι δεν παρουσίαζε 
πραγματικές εναλλακτικές προτάσεις ως προς τη διαδρομή του αγωγού, πέραν της μηδενικής

                                                  
15 Οδηγία 97/11/ΕΚ του Συμβουλίου, Παράρτημα I, 16.
16 Οδηγία 97/11/ΕΚ του Συμβουλίου, άρθρο 7.
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εναλλακτικής λύσης. Ως εναλλακτική λύση στην υλοποίηση έργου ανοικτής θαλάσσης, 
ορισμένοι πρότειναν την κατασκευή χερσαίων εναλλακτικών διαδρομών για τον αγωγό
αερίου. Ο ανάδοχος του έργου, ωστόσο, έκρινε ότι οι εν λόγω λύσεις δεν είναι εφικτές, καθώς 
ο σχεδιασμός του έργου ορίζει ρητώς την κατασκευή υποθαλάσσιας παροχής αερίου ως 
αντιστάθμιση των υφιστάμενων χερσαίων επιλογών μεταφοράς αερίου.

Σύμφωνα με τον ανάδοχο του έργου, οι χερσαίες επιλογές, όπως οι αγωγοί Yamal-Europe και 
Amber, που παρουσιάστηκαν ως εναλλακτικές λύσεις αντί του προτεινόμενου έργου ανοικτής 
θαλάσσης στο έγγραφο πληροφοριών του έργου, απορρίφθηκαν παραπέμποντας στην αρχή 
της παροχής φυσικού αερίου στην ευρωπαϊκή αγορά με ελάχιστο κίνδυνο πολιτικής ή 
οικονομικής αστάθειας, η οποία ενίοτε συνδέεται με χερσαίους αγωγούς. Η διαδρομή του 
αγωγού Yamal-Europe θα ξεκινούσε από τη Ρωσία και θα κατέληγε στην Κεντρική Ευρώπη, 
παράλληλα προς τον υφιστάμενο αγωγό της Λευκορωσίας. Η διαδρομή του αγωγού Amber
θα ξεκινούσε από τη Ρωσία και, διαμέσου Λεττονίας και Λιθουανίας, θα κατέληγε στην 
Πολωνία, όπου θα συνδεόταν με τον αγωγό Yamal-Europe.

Από τη δημοσίευση του εγγράφου οριοθέτησης του πεδίου εφαρμογής και μετά, ο ανάδοχος 
του έργου παρουσίασε εναλλακτικές διαδρομές με σκοπό να τροποποιήσει τη χάραξη του 
αγωγού που περιλαμβάνεται στο εν λόγω έγγραφο. Οι πιθανές εναλλακτικές λύσεις 
παρουσιάζονται στο έγγραφο σχετικά με την κατάσταση της διαδρομής του αγωγού Nord
Stream στη Βαλτική Θάλασσα, το οποίο δημοσιεύθηκε τον Οκτώβριο του 2007 και τίθεται 
επί του παρόντος σε δημόσια επιθεώρηση. Μεταξύ των εναλλακτικών επιλογών 
περιλαμβάνονται τροποποιήσεις της χάραξης του αγωγού στον Κόλπο της Φινλανδίας, στη 
Βαλτική Θάλασσα (Κεντρική Βαλτική Θάλασσα) και στο νότιο τμήμα της διαδρομής που 
διέρχεται μέσω Δανίας και Γερμανίας. Στόχος της αναθεώρησης είναι επίσης η μείωση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου με την ελαχιστοποίηση της ανάγκης για 
τροποποίηση του θαλάσσιου πυθμένα.

5. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΟ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΗ 
ΒΑΛΤΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ 

Η Βαλτική Θάλασσα είναι υφάλμυρη θάλασσα και, ως εκ τούτου, αποτελεί εξαιρετικά 
ευαίσθητο οικοσύστημα με ιδιαίτερα φυσικά χαρακτηριστικά. Επιπλέον, η θάλασσα είναι ήδη 
επιβαρυμένη από υπερβολικές ποσότητες ρυπογόνων ουσιών. Κατά τόπους, η τοπογραφία 
του θαλάσσιου πυθμένα παρουσιάζει εξαιρετικές ανωμαλίες. Αυτό θέτει περιορισμούς στην 
προτεινόμενη διαδρομή του αγωγού και ενδέχεται, έως έναν βαθμό, να περιπλέξει τις 
εργασίες εγκατάστασης. Οι μεγαλύτερες επιπτώσεις στο περιβάλλον αναμένεται να 
σημειωθούν κατά τη διάρκεια και αμέσως μετά το στάδιο κατασκευής του αγωγού και της 
εξέδρας εξυπηρέτησης.

5.1. Ζώντες οργανισμοί

5.1.1. Στάδιο εγκατάστασης

Η χλωρίδα και η πανίδα ενδέχεται να θιγούν από παράκτιες κατασκευές λόγω της διάχυσης 
ιζήματος κατά τη διάρκεια δραστηριοτήτων βυθοκόρησης και πλήρωσης. Λόγω της σκίασης, 
ενδέχεται προσωρινά να μειωθεί η βιομάζα του θαλάσσιου πυθμένα. Διάχυση ιζήματος 
ενδέχεται επίσης να σημειωθεί και στην τοποθεσία εγκατάστασης της εξέδρας εξυπηρέτησης 
λόγω πιθανών δραστηριοτήτων βυθοκόρησης. Αυτό μπορεί να επηρεάσει την ιχθυοπανίδα 
και τη βενθική πανίδα, καθώς και τα θαλάσσια θηλαστικά και πτηνά πλησίον της τοποθεσίας
της εξέδρας.
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Ειδικότερα, η θαλάσσια βεθνική χλωρίδα και πανίδα ενδέχεται να επηρεαστούν από το 
αιωρούμενο ίζημα και την ιζηματαπόθεση. Οι οχλήσεις των βενθικών οργανισμών 
αναμένεται να είναι εντονότερες σε σημεία όπου το ίζημα είναι μολυσμένο με ανόργανα ή 
οργανικά σωματίδια, καθώς και σε περιοχές όπου ο θαλάσσιος πυθμένας είναι βραχώδης. Σε 
περιοχές όπου παρατηρείται διάβρωση της άμμου λόγω ρευμάτων, η πλήρωση κατά το 
στάδιο κατασκευής ενδέχεται επίσης να επηρεάσει τους εντόπιους βενθικούς οργανισμούς. 
Υπολογίζεται ότι η βενθική χλωρίδα και πανίδα θα αποικίσουν εκ νέου τις τοποθεσίες 
βυθοκόρυσης και εκσκαφής εντός ολίγων ετών.

Δραστηριότητες του σταδίου εγκατάστασης, όπως η πραγματοποίηση ανατινάξεων και η 
αύξηση της κυκλοφορίας σκαφών, ενδέχεται να προκαλέσουν οχλήσεις στους πληθυσμούς 
φώκιας. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια χειμώνων με ελάχιστη παγοκάλυψη, οι περιοχές 
αναπαραγωγής των πληθυσμών φώκιας θα συμπέσουν με την ανατολική περιοχή 
κατασκευής. Και άλλα είδη ψαριών είναι πιθανόν να προσελκυσθούν από τις βάσεις στήριξης 
της εξέδρας εξυπηρέτησης και από τα ποντισμένα υλικά λιθορριπής στον πυθμένα κάτω από 
αυτήν. Επίσης, το αποκαλούμενο φαινόμενο τεχνητού υφάλου θα επηρεάσει και άλλες 
μορφές χλωρίδας και πανίδας.

Η χλωρίδα και η πανίδα των παράκτιων περιοχών ενδέχεται να οχληθούν από την έκθεση 
στον θόρυβο κατά το στάδιο κατασκευής. Η κατασκευή ενδέχεται επίσης να οχλήσει τους 
τόπους ανάπαυσης, καθώς και τους τόπους διαχείμασης και αναπαραγωγής αποδημητικών 
πτηνών. Επιπλέον, τα σκάφη ανεφοδιασμού που θα κινούνται από και προς τις χερσαίες 
βάσεις ανεφοδιασμού θα παράγουν θόρυβο και αιωρούμενα ρυπογόνα σωματίδια λόγω των 
καυσίμων, επηρεάζοντας έτσι τα πτηνά και τη θαλάσσια πανίδα στην περιοχή κοντά στις 
βάσεις ανεφοδιασμού.

5.1.2. Στάδιο λειτουργίας και παροπλισμού

Οι δραστηριότητες προ της θέσης σε λειτουργία του αγωγού θα περιλαμβάνουν τη ρίψη 
φιλτραρισμένου θαλάσσιου ύδατος που χρησιμοποιήθηκε για υδροστατικό έλεγχο σε 
τοποθεσίες ανοικτής θαλάσσης. Το ανοξικό ύδωρ δοκιμής θα μπορούσε να προκαλέσει 
προσωρινή μείωση στο επίπεδο οξυγόνου, καθώς και διαταραχή της αλατότητας του 
θαλάσσιου ύδατος γύρω από την περιοχή απελευθέρωσης.

Η βενθική χλωρίδα και πανίδα ενδέχεται να επηρεαστούν τοπικά λόγω μεταβολών στη 
μεταφορά ιζημάτων εξαιτίας αλλαγών στην τοπογραφία και στα θαλάσσια ρεύματα: 
ενδέχεται να υπάρξει αυξημένη συσσώρευση άμμου κατά μήκος του αγωγού, με παράλληλη 
απώλεια άμμου σε άλλες περιοχές. Από τη διάλυση τοξικών στοιχείων της αντιδιαβρωτικής 
επίστρωσης και των ανοδίων του αγωγού αναμένονται ελάχιστες ή μηδενικές επιπτώσεις.

Σχετικά μικρή όχληση αναμένεται να προκληθεί στους πληθυσμούς ιχθύων, πτηνών και 
θαλάσσιων θηλαστικών κατά το στάδιο λειτουργίας του αγωγού.

Περιστατικά όπως βύθιση πλοίων, αγκυροβολία και προσάραξη ή ενεργοποίηση εκρηκτικών 
ενδέχεται να προκαλέσουν ζημίες στον αγωγό και να επιφέρουν απελευθέρωση αερίου στο 
θαλάσσιο περιβάλλον ή στην ατμόσφαιρα. Το απελευθερωθέν αέριο είναι πιθανόν να 
σχηματίσει θύσανο αερίου στο νερό και τελικά να διαλυθεί στην ατμόσφαιρα. Για το 
θαλάσσιο περιβάλλον, οι συνέπειες διαρροής αερίου αναμένεται να είναι αμελητέες, εκτός 
από τις κατά τόπους επιπτώσεις στην παρουσία θαλάσσιων ζώντων οργανισμών λόγω 
μείωσης του επιπέδου του οξυγόνου και λόγω πιθανού υπερκορεσμού των θαλάσσιων 
υδάτων με διαλυμένο αέριο.

Η αποξήλωση του συστήματος του αγωγού εκτιμάται ότι θα έχει περιβαλλοντικές επιπτώσεις 
παρόμοιου μεγέθους με αυτές που θα προκληθούν από τις προγραμματισμένες 
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δραστηριότητες εγκατάστασης.

5.2. Προστατευόμενες περιοχές
Οι προστατευόμενες περιοχές ή περιοχές αναψυχής, καθώς και ο τουρισμός ενδέχεται να 
επηρεαστούν δυσμενώς από τις παράκτιες κατασκευές ή από άλλες δραστηριότητες 
εγκατάστασης σε παράκτιες περιοχές.

5.3. Αλιεία και ναυτιλία
Οι σχεδιαζόμενες εργασίες στον πυθμένα της Βαλτικής Θάλασσας επίσης ενδέχεται να έχουν
επιπτώσεις στον κλάδο της αλιείας. Οι παραδοσιακές περιοχές αλιείας με τράτα εντός της 
ζώνης του διαδρόμου του αγωγού ενδέχεται να κινδυνεύσουν. Η αλιεία με τράτα θα θιγεί από 
τις εργασίες κατασκευής κατά το στάδιο εγκατάστασης του αγωγού, καθώς και εξαιτίας της 
συναφούς ζώνης ασφαλείας κατά μήκος του αγωγού. Η αλιεία επίσης θα επηρεαστεί από το 
στάδιο κατασκευής της εξέδρας εξυπηρέτησης, λόγω πιθανού καθορισμού ζώνης ασφαλείας 
ακτίνας 500 μέτρων όπου θα απαγορεύεται η κυκλοφορία σκαφών γύρω από την τοποθεσία 
της εξέδρας. Κατά μήκος του αγωγού σε πιθανή ζώνη ασφαλείας ακτίνας 2 500 μέτρων γύρω 
από το πλοίο πόντισης του αγωγού θα απαγορεύεται η κυκλοφορία πλοίων κατά τη διάρκεια 
της εγκατάστασης του αγωγού. Κατά τόπους μεταβολές στο επίπεδο οξυγόνου των 
θαλάσσιων υδάτων λόγω του φαινομένου του φραγμού ενδέχεται επίσης να επηρεάσουν την 
αλιεία. Πέρα από την αλιεία, οι μεταβολές στον θαλάσσιο πυθμένα ενδέχεται να έχουν 
δυσμενείς επιπτώσεις στα αλιευτικά αποθέματα της Βαλτικής Θάλασσας.

Δεν αποκλείεται ο κίνδυνος σύγκρουσης πλοίων πόντισης του αγωγού και κυκλοφορούντων 
πλοίων κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης του αγωγού. Η ναυτιλία επίσης θα θιγεί κατά την 
κατασκευή και την εγκατάσταση της εξέδρας εξυπηρέτησης. Σε περίπτωση διαρροής αερίου 
από τον αγωγό ενδέχεται να σχηματιστεί ανάφλεξη νέφους αερίου πάνω από την επιφάνεια 
της θάλασσας, δημιουργώντας θρυαλλίδα εάν η πηγή της ανάφλεξης είναι κοντά. Έτσι 
ενέχεται κίνδυνος για τη ναυτιλία, εφόσον η πηγή της ανάφλεξης βρίσκεται σε διερχόμενο
πλοίο ή σε πλοίο που προκαλεί τη διαρροή λόγω προσάραξης, για παράδειγμα. Ένα τέτοιο 
γεγονός, ωστόσο, θεωρείται εξαιρετικά σπάνιο, δηλαδή με συχνότητα εμφάνισης μία φορά 
ανά χίλια ή δέκα χιλιάδες χρόνια.

5.4. Τοπική κοινωνία και τουρισμός
Οι παράκτιες κατασκευές, καθώς και η κατασκευή της εξέδρας εξυπηρέτησης αναμένεται να 
προκαλέσει όχληση θορύβου και εκπομπές αιωρούμενων ρυπογόνων σωματιδίων από την 
καύση καυσίμων, γεγονός που θα πλήξει τον πληθυσμό και τους επισκέπτες της περιοχής. Η 
κατασκευή του παραπετάσματος πασσαλοσανίδων θεωρείται η δραστηριότητα που προκαλεί 
τον μεγαλύτερο θόρυβο στο άμεσο περιβάλλον. Εξαιτίας των ιζημάτων που διαχέονται από 
τη βυθοκόρηση στις παράκτιες τοποθεσίες, μπορεί να υποβαθμισθεί η ποιότητα των υδάτων 
κατά μήκος των παρακείμενων ακτών. 

Η εξέδρα εξυπηρέτησης δεν θα είναι ορατή ούτε από τη νήσο Gotland ούτε από την 
ηπειρωτική Σουηδία.

5.5. Ναρκοπέδια και χημικά πυρομαχικά
Η πιο πρόσφατη έρευνα σχετικά με τα πυρομαχικά στη Βαλτική Θάλασσα ολοκληρώθηκε 
από μια ομάδα εργασίας για τα ποντισμένα χημικά πυρομαχικά (HELCOM CHEMU) βάσει 
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εθνικών εκθέσεων το 1994 (17). Το 2006, πληροφορίες σχετικά με τους τεχνολογικούς 
κινδύνους που ενέχουν οι χώροι πόντισης πυρομαχικών στην ανοικτή θάλασσα για την εν 
λόγω περιοχή παρασχέθηκαν από το Εθνικό Επιστημονικό και Ερευνητικό Ίδρυμα 
Ναυσιπλοΐας και Υδρογραφίας (Υπουργείο Άμυνας, Ρωσική Ομοσπονδία). 

Οι τοποθεσίες και η κατάσταση των πιθανών πυρομαχικών εντός του προτεινόμενου 
διαδρόμου του αγωγού ερευνώνται επί του παρόντος από τον ανάδοχο του έργου. Αρχικά 
ελέγχθηκε ένας διάδρομος μήκους δύο χιλιομέτρων προκειμένου να ανιχνευθούν ογκώδη
αντικείμενα. Για λεπτομερέστερη εξέταση, η υπό έλεγχο περιοχή μειώθηκε σταδιακά ώστε να 
καλύψει δύο διαδρόμους 15 μέτρων κατά μήκος των σχεδιαζόμενων αγωγών. Η πιθανότητα 
ενεργοποίησης ναρκών ή χημικών πυρομαχικών ποντισμένων στον θαλάσσιο πυθμένα 
ελαχιστοποιείται με τη χάραξη της διαδρομής κατά τρόπο, ώστε να αποφεύγονται οι γνωστές 
τοποθεσίες πυρομαχικών και ναρκοπεδίων ή οι διαδρομές μεταφοράς αυτών, καθώς και με 
την αποχή από κάθε είδους κατασκευαστική δραστηριότητα κοντά σε αυτές.

5.6. Κριτική επί του προτεινόμενου έργου

5.6.1. Ζώντες οργανισμοί

Σύμφωνα με τις δηλώσεις και τις παρατηρήσεις που παρασχέθηκαν από τις αρχές και το 
κοινό, ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να αποδοθεί στις περιοχές εύρεσης τροφής των αλκών 
και των πτηνών που τρέφονται με βενθική πανίδα. Για πρόληψη ή ελαχιστοποίηση της ζημίας 
στους πληθυσμούς πτηνών, το στάδιο της εγκατάστασης θα πρέπει να προγραμματιστεί εκτός 
της περιόδου φωλαιοποίησης και αποδημίας μεταξύ Μαΐου και Ιουλίου. Θα χρειαστεί 
ιδιαίτερα δε παρακολούθηση σχετικά με τις επιπτώσεις στους οργανισμούς δείκτες, στα 
σημαντικότερα είδη ιχθύων και φωκιών, καθώς και στα είδη πτηνών του αρχιπελάγους. Θα 
πρέπει να αξιολογηθεί το ενδεχόμενο απελευθέρωσης θρεπτικών ουσιών από το ίζημα και η 
επίπτωσή του στην παραγωγή φύκης και ευρύτερα στο θαλάσσιο οικοσύστημα.

5.6.2. Προστατευόμενες περιοχές

Επί του παρόντος εξετάζεται η επέκταση του δικτύου Natura 2000 στις ΑΟΖ κατ’ απαίτηση 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο να εμφανιστούν, εντός των 
θιγόμενων περιοχών, ύφαλοι ή υποθαλάσσιες αμμοσύρτεις που αναφέρονται στο Παράρτημα 
I ή είδη (γκρίζα φώκια, κοινή φώκια, πτηνά αυτόχθονα της ανοικτής θάλασσας) που 
αναφέρονται στο Παράρτημα II της οδηγίας για τους φυσικούς οικοτόπους (18) και να 
εκτιμηθούν οι επιπτώσεις του έργου σε αυτά.

5.6.3. Χρονοδιάγραμμα και προγραμματισμός του έργου

Το έγγραφο οριοθέτησης του πεδίου εφαρμογής δέχθηκε κριτική για το στενό χρονικό του 
πλαίσιο. που περιορίζει την εκπόνηση ολοκληρωμένης εκτίμησης των επιπτώσεων και ενός 
επαρκώς λεπτομερούς εγγράφου οριοθέτησης. Περαιτέρω έρευνες, όπως η χαρτογράφηση της 
τοπογραφίας του θαλάσσιου πυθμένα, μια απογραφή των ζώντων οργανισμών και μια 
εξέταση των επιβλαβών ουσιών, των θρεπτικών ουσιών και των συγκεντρώσεων αυτών εντός 
των θιγόμενων περιοχών, αναμένεται να ολοκληρωθούν προκειμένου να υπάρξουν ακριβείς 
πληροφορίες σχετικά με τις πραγματικές επιπτώσεις του έργου. Πριν από την κατασκευή του 
προτεινόμενου αγωγού θα πρέπει επίσης να συλλεχθούν πληροφορίες σχετικά με την 

                                                  
17 Βλ. ειδική ομάδα εργασίας για τα ποντισμένα χημικά πυρομαχικά: έκθεση για τα ποντισμένα χημικά 

πυρομαχικά στη Βαλτική Θάλασσα.
18 Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας 

και χλωρίδας.
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παρακολούθηση των επιπτώσεων κατά τη διάρκεια του σταδίου εγκατάστασης και μετά από 
αυτό.

Η συγκέντρωση θρεπτικών και επιβλαβών ουσιών, όπως είναι τα βαρέα μέταλλα και οι 
οργανικές ρυπογόνες ουσίες, στα ιζήματα πρέπει να αξιολογηθούν ακριβέστερα. Η πιθανή 
απελευθέρωση θρεπτικών και επιβλαβών ουσιών από τα ιζήματα, καθώς και η μεταφορά, η 
απόθεση και η δέσμευσή τους από οργανισμούς επίσης πρέπει να αξιολογηθούν. Οι 
υφιστάμενες πληροφορίες σχετικά με επιβλαβείς ουσίες που αναφέρονται στο έγγραφο 
οριοθέτησης θα πρέπει να διατεθούν για δημόσιο έλεγχο.

5.6.4. Θέματα υγείας και ασφάλειας

Εκτός από τις επιπτώσεις στα ιχθυαποθέματα και στην αλιεία, θα πρέπει επίσης να 
αξιολογηθούν οι επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία μέσω της κατανάλωσης ιχθύων. Πρέπει 
να υπάρξει παρακολούθηση της συγκέντρωσης και των συνεπειών των βαρέων μετάλλων και 
άλλων βλαβερών ουσιών στην τροφική αλυσίδα.

Έχει ζητηθεί να διεξαχθεί έρευνα των περιοχών με αεραγωγούς και πιθανές κατακρημνίσεις 
βράχων που σχετίζονται με αυτούς εντός της ζώνης του αγωγού αερίου για τη διασφάλιση της 
ασφάλειας του αγωγού. Το στάδιο κατασκευής θα έχει σημαντικές επιπτώσεις στο θαλάσσιο 
περιβάλλον και, συνεπώς, πρέπει να χρησιμοποιηθεί η τεχνολογία που θα επιφέρει τη 
μικρότερη δυνατή ζημία στο περιβάλλον κατά τη διαδικασία της κατασκευής. Επίσης πρέπει 
να εξεταστούν οι πιθανές επιπτώσεις στον προτεινόμενο αγωγό και την εξέδρα εξυπηρέτησης 
από την εμφάνιση στη Βαλτική Θάλασσα θύελλας από αυτές που σημειώνονται μία φορά στα 
100 χρόνια.

Πρέπει να εντοπίζονται πιθανά ναυάγια εντός της περιοχής του έργου και να εκτιμάται ο 
κίνδυνος διαρροής πετρελαίου ή απελευθέρωσης βλαβερών ουσιών από το ναυάγιο. Πρέπει 
να εντοπιστούν πιθανά υπολείμματα χημικών όπλων και εξοπλισμών ποντισμένων στον 
θαλάσσιο βυθό και να τύχουν κατάλληλου χειρισμού. Η ρίψη ανοξικών υδάτων έκπλυσης 
ενδέχεται επίσης να βλάψει το θαλάσσιο περιβάλλον κατά το στάδιο προ της θέσης σε 
λειτουργία.

5.6.5. Γενικές πτυχές

Πέραν των περιβαλλοντικών ζητημάτων που παρατίθενται ανωτέρω, το γενικό εύρος των δύο 
χιλιομέτρων που έχει οριστεί για τον διάδρομο του αγωγού δέχεται κριτική για το ότι αγνοεί 
τις κατά τόπους μεταβολές των θαλάσσιων ρευμάτων και ιζημάτων. Η περιοχή στην οποία 
αναμένονται οι εν λόγω επιπτώσεις ποικίλει ανάλογα με τη φύση των δραστηριοτήτων, 
καθώς και ανάλογα με τη ιδιαίτερη φύση της εκάστοτε επίπτωσης.

6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Οι σημαντικότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις του έργου κατασκευής του αγωγού αερίου 
αναμένεται να σημειωθούν κατά το στάδιο της κατασκευής των δύο παράλληλων αγωγών 
αερίου και της εξέδρας εξυπηρέτησης. Λόγω της μεγάλης διαφοροποίησης στην τοπογραφία 
του πυθμένα της Βαλτικής Θάλασσας, το έργο θα συνεπάγεται την τροποποίηση του 
πυθμένα. Οι μεταβολές στον πυθμένα θα προκύψουν ως αποτέλεσμα βυθοκόρησης, 
εκσκαφής, πόντισης υλικών λιθορριπής, εξόρυξης με τη βοήθεια εκρηκτικών υλών, 
πλήρωσης, εξομάλυνσης της επιφάνειας του πυθμένα και άλλων δραστηριοτήτων κατά το 
στάδιο της κατασκευής. Εκτιμάται ότι η εξομάλυνση της επιφάνειας του πυθμένα και η 
πλήρωση θα προκαλέσουν τις σημαντικότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις του έργου, τόσο 
στη στήλη ύδατος όσο και στον πυθμένα. Στις πιθανές επιπτώσεις της τροποποίησης του 
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πυθμένα περιλαμβάνονται μεταβολές των θαλάσσιων ρευμάτων, διάχυση των ιζημάτων, 
κίνηση ουσιών στο ύδωρ κενών χώρων και μεταβολές στην ποικιλομορφία της βενθικής 
χλωρίδας. Σχετικά λιγοστές δυσμενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις αναμένονται κατά το 
στάδιο της λειτουργίας.

Πρέπει να σημειωθεί ότι τα οικονομικά και πολιτικά συμφέροντα που συνδέονται με το έργο 
κατασκευής του αγωγού αερίου έχουν επηρεάσει ιδιαίτερα τον δημόσιο διάλογο σχετικά με 
τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του έργου. Το έγγραφο οριοθέτησης του πεδίου εφαρμογής 
δέχθηκε κριτική για το στενό χρονικό πλαίσιο και την επακόλουθη απουσία επαρκώς 
εμπεριστατωμένων μελετών σχετικά με τις πιθανές επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον και 
τις παράκτιες περιοχές, καθώς και για την απουσία πραγματικών εναλλακτικών λύσεων στον 
αγωγό και στη χάραξή του.

Αποδείχθηκε δύσκολο να κατανοηθούν με ακρίβεια, ιδίως από το ευρύ κοινό, η σημασία των 
πληροφοριών που παρατέθηκαν για δημόσιο επιθεώρηση και η πρόοδος της διαδικασίας 
εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Το έγγραφο οριοθέτησης δεν περιλαμβάνει 
ακόμη τα αποτελέσματα της ολοκληρωμένης διαδικασίας εκτίμησης των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων, αλλά παρουσιάζει τις εκτιμώμενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις του έργου και τις 
μεθόδους που χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση αυτών. Η διαδικασία εκτίμησης των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων βρίσκεται εν εξελίξει και τα αποτελέσματα θα παρουσιαστούν 
από τον ανάδοχο του έργου στην τελική έκθεση ΕΠΕ που αναμένεται να ολοκληρωθεί τον 
Απρίλιο του 2008. Συνεπώς, στο παρόν στάδιο είναι πρόωρη η παρουσίαση κάθε είδους 
εκτιμήσεων ως προς τις πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις του έργου κατασκευής του 
αγωγού αερίου.
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