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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 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, 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 επεσήμανε 
επίσης 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 
αναμένεται μετά την ολοκλήρωση της ΕΠΕ και επιπρόσθετων μελετών, ώστε να 
διασφαλιστεί η επίτευξη της βέλτιστης λύσης.
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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 
αυτήν 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, Λεττονία, 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.

Επιπλέον, η «Nordstream» παρουσίασε πληροφορίες σχετικά με το έργο στα μέλη της 
10ης συνάντησης της Ομάδας ΕΠΕ που πραγματοποιήθηκε στη Γενεύη στις 21-
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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 και 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 
εν εξελίξει εργασιών 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, την ανάληψη επιπλέον δράσεων εν 
προκειμένω.

4. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 9 Δεκεμβρίου 2010.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Το ψήφισμα που εγκρίθηκε στην Ολομέλεια τον Ιούλιο του 2008, σε συνέχεια αναφορών και 
γραπτών ερωτήσεων που υποβλήθηκαν στο ΕΚ σχετικά με τον αγωγό φυσικού αερίου στη 
Βαλτική Θάλασσα, το έργο «Nordstream» όπως είναι γνωστό, εστίαζε πρωτίστως στις 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις, παρά το γεγονός ότι περιελάμβανε εξίσου παρατηρήσεις επί 
πτυχών που αφορούν άλλους τομείς πολιτικής. Το κύριο ζήτημα, σύμφωνα με το εν λόγω 
ψήφισμα, ήταν η ανάγκη να παράσχει η Επιτροπή ανεξάρτητη εκτίμηση περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων/μελέτη, η οποία θα συζητείτο με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. 

Τόσο κατά την ακρόαση του Ιανουαρίου του 2008 όσο και στην Ολομέλεια του Ιουλίου του 
2008, η Επιτροπή τόνισε το γεγονός ότι δεν είναι ούτε αρμόδια ούτε υπεύθυνη για τη 
διεξαγωγή πλήρους ανάλυσης των περιβαλλοντικών ζητημάτων στο πλαίσιο ένα τέτοιου 
έργου, υποκαθιστώντας τα κράτη μέλη τα οποία είναι πρωτίστως υπεύθυνα για την εφαρμογή 
των απαιτήσεων της ΕΕ. Επιπλέον, με την ανακοίνωσή της για τη συνέχεια που επρόκειτο να 
δοθεί στις γνωμοδοτήσεις και τα ψηφίσματα που ενέκρινε το ΕΚ κατά τη σύνοδο του Ιουλίου 
2008, η Επιτροπή επεσήμανε ότι δεν σκόπευε να δώσει περαιτέρω συνέχεια στο εν λόγω 
ζήτημα (SP(2008)4891, Βρυξέλλες, 27.8.2008).

Πράγματι, το εν λόγω έργο συμπεριελήφθη στα έργα προτεραιότητας ΔΕΔ-Ε της απόφασης 
αριθ. 1364/2006/ΕΚ1 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για καθορισμό 
προσανατολισμών σχετικά με τα διευρωπαϊκά δίκτυα. Δεν συμπεριελήφθη όμως καμία 

                                               
1  ΕΕ L 262 της 22.9.2006, σ. 1.
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συγκεκριμένη διάταξη για οιοδήποτε επιμέρους έργο ή ομάδα έργων που απαριθμούνται στην 
εν λόγω απόφαση για την ενίσχυση του ρόλου της Επιτροπής όσον αφορά μελέτες, 
αξιολογήσεις, εκτιμήσεις κ.λπ. Το περιβάλλον αντιμετωπίστηκε όπως αντιμετωπίζεται 
συνήθως σε τέτοιου είδους αποφάσεις, σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που πρέπει να 
τηρούνται σε κάθε περίπτωση. Πράγματι, στο άρθρο 13 («Περιορισμοί»), παράγραφος 2, 
ορίζεται ως εξής: «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 σχετική νομοθεσία της 
ΕΕ στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι η οδηγία 85/337/ΕΟΚ2 για την εκτίμηση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΕΠΕ), όπως τροποποιήθηκε από τη Σύμβασης UNECE Espoo 
σχετικά με την εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε διασυνοριακό πλαίσιο. 

Κατά κανόνα, άλλα ζητήματα που αφορούν το περιβάλλον, όπως, παραδείγματος χάρη, 
ζητήματα προστασίας της φύσης κ.λπ., προσδιορίζονται και εξετάζονται κατά τη διαδικασία 
ΕΠΕ και αναλύονται εντέλει χωριστά στη συνέχεια, με τη διεξαγωγή ειδικών μελετών βάσει 
της ισχύουσας νομοθεσίας για την προστασία της φύσης, υπό την ευθύνη των αρμόδιων 
αρχών των ενεχομένων κρατών μελών.

Επί αυτής της βάσης, στα τέλη του 2006, ένας ιδιώτης κύριος του έργου, η «Nordstream 
AG», υπέβαλε τα απαιτούμενα έγγραφα στις αρμόδιες αρχές των ενεχομένων κρατών μελών, 
ούτως ώστε να του χορηγηθεί άδεια για την εκτέλεση του εν λόγω έργου στα χωρικά 
ύδατα/στην αποκλειστική οικονομική ζώνη τους. 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 

α) Η διαδικασία ΕΠΕ

Είναι η πρώτη φορά στην Ευρώπη που υποβάλλεται στις ανωτέρω διαδικασίες ΕΠΕ ένα τόσο 
σύνθετο διασυνοριακό έργο υποδομής. Από τα τέλη του 2006 και εξής, ειδικευμένες εταιρείες 
έχουν υλοποιήσει για τον ανάδοχο του έργου πολυάριθμες μελέτες, με χιλιάδες σελίδες 
τεχνικών εκθέσεων, οι οποίες εξετάστηκαν διεξοδικά, αναλύθηκαν και αμφισβητήθηκαν από 
τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και το κοινό, συμπεριλαμβανομένων ΜΚΟ. Για κάθε χώρα που 
καλείτο να χορηγήσει (περιβαλλοντική) άδεια, ήτοι τη Σουηδία, τη Δανία, τη Φινλανδία, τη 
Γερμανία και τη Ρωσία, διεξήχθη χωριστή διαδικασία ΕΠΕ, ενώ για το σύνολο του έργου 
συντάχθηκε μία συνολική έκθεση σύμφωνα με τη Σύμβαση Espoo. Όλες οι σχετικές 
πληροφορίες δημοσιοποιήθηκαν και οι περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες, ακόμη 
και σήμερα, στον ιστότοπο του αναδόχου του έργου, www.nord-stream.com. 

Παραδείγματος χάρη, για τη γερμανική ΕΠΕ προσκομίστηκαν, βάσει των απαιτήσεων της 
οδηγίας ΕΠΕ, τα ακόλουθα έγγραφα:

 τεχνική έκθεση ΕΠΕ 1.046 σελίδων·
 μη τεχνικού περιεχομένου περίληψη 48 σελίδων·

                                               
2  ΕΕ L 175 της 5.7.1985, σ. 40.



PE396.607v02-00 6/15 CM\851556EL.doc

EL

 ειδική έκθεση για τη φύση, βάσει του άρθρου 6, παράγραφος 3, της 
οδηγίας 92/43/ΕΚ3 για τους οικοτόπους, 720 σελίδων, συν τεχνικά παραρτήματα 
250 σελίδων·

 συμπληρωματική έκθεση για τη φύση, κατόπιν αίτησης των αρμόδιων αρχών, 
έκτασης 20 σελίδων·

 ειδικός τόμος τεχνικών πληροφοριών 348 σελίδων·
 μη τεχνικού περιεχομένου σύνοψη για την έκθεση «Espoo», έκτασης 54 σελίδων.

Όλα τα ανωτέρω έγγραφα κατέστησαν διαθέσιμα στο κοινό και αποτέλεσαν αντικείμενο 
πολυάριθμων συζητήσεων. Παρόμοια κατάσταση επικράτησε και στις άλλες χώρες.

Στο πλαίσιο της Σύμβασης Espoo, συγκροτήθηκε ομάδα συντονισμού, στην οποία κλήθηκαν 
να συμμετάσχουν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Αυτά ήταν τα «μέρη προέλευσης» (οι χώρες 
στην επικράτεια των οποίων επρόκειτο να εκτελεσθεί το έργο και θα έπρεπε, συνεπώς, να 
χορηγήσουν περιβαλλοντική άδεια) και τα «θιγόμενα μέρη» (οι χώρες που έπρεπε να 
συμμετάσχουν στη διαδικασία ΕΠΕ λόγω των πιθανών περιβαλλοντικών επιπτώσεων στην 
επικράτειά τους), εν προκειμένω η Λιθουανία, η Λεττονία, η Εσθονία και η Πολωνία. Για να 
τονισθεί ο σύνθετος χαρακτήρας του θέματος, δέον είναι να σημειωθεί επίσης ότι οι 
διασυνοριακές επιπτώσεις προβλημάτιζαν ακόμη και τα «μέρη προέλευσης» (όπως για 
παράδειγμα τη Σουηδία, όσον αφορά το τμήμα του έργου που προβλεπόταν για την 
αποκλειστική οικονομική ζώνη της Φινλανδίας). Επί τη βάσει αυτή, δημιουργήθηκε ένα 
σύνθετο καθεστώς διαβουλεύσεων με τις αρμόδιες αρχές και το κοινό.

Τέλος, μετά από μακρά περίοδο τεχνικών αξιολογήσεων, συζητήσεων, αναλύσεων και 
δημόσιων διαβουλεύσεων, η «NORDSTREAM AG» έλαβε, κατόπιν υποβολής τελικής 
έκθεσης ΕΠΕ και των συμπληρωματικών πληροφοριών που ζήτησαν αρκετά κράτη μέλη, 
όλες τις απαραίτητες άδειες από όλες τις ενεχόμενες χώρες και αρχές: μία άδεια από τη Δανία 
(στις 20.10.2009), τη Σουηδία (5.11.2009) και τη Ρωσία (18.12.2009), δύο άδειες από τη 
Γερμανία (στις 21.12.2009 και στις 28.12.2009) και δύο άδειες από τη Φινλανδία (στις 
5.11.2009 και στις 12.2.2010). Όλες οι άδειες χορηγήθηκαν μετά την περάτωση αμφότερων 
των εθνικών και των διασυνοριακών διαδικασιών διαβούλευσης βάσει της τεκμηρίωσης 
ΕΠΕ, την οποία παρέσχε η «Nordstream», και η οποία καταρτίστηκε από ειδικευμένες 
εταιρείες, όπως η «ERM» (Ηνωμένο Βασίλειο), η «Rambøll» (Δανία) και η «IfAÖ» 
(Γερμανία). Πρέπει να επισημανθεί ότι οι εν λόγω άδειες μπορούσαν να προσβληθούν 
ενώπιον εθνικών δικαστηρίων, ενώ επίσημες καταγγελίες σχετικά με τη μη τήρηση του 
κοινοτικού δικαίου μπορούσαν να υποβληθούν στην Επιτροπή.

β) Ο ρόλος της Επιτροπής

Η Επιτροπή παρακολουθεί τη διαδικασία ΕΠΕ από τότε που το ΕΚ επέστησε την προσοχή 
της στο ζήτημα στις αρχές του 2007, παρά το γεγονός ότι, όπως διευκρινίζεται στο παρόν, δεν 
συμμετέχει ούτε διεξάγει η ίδια ΕΠΕ για έργα. Το έργο «Nordstream» έχει αποτελέσει 
αντικείμενο ανοικτών συζητήσεων στο πλαίσιο των εξαμηνιαίων συνεδριάσεων της ομάδας 
εργασίας των εμπειρογνωμόνων ΕΠΕ και ΣΠΕ των κρατών μελών της ΕΕ (ομάδα 
ΕΠΕ/ΣΠΕ). Στις εν λόγω συνεδριάσεις προεδρεύει η Επιτροπή, αλλά η ημερήσια διάταξη 

                                               
3 ΕΕ L 206 της 22.7.1992, σ. 7.
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συμφωνείται εκ των προτέρων με όλα τα κράτη μέλη. Από το 2007 και εξής4 έχουν 
παρασχεθεί τακτικές ενημερώσεις σχετικά με την πορεία της διαδικασίας ΕΠΕ για το έργο 
«Nordstream». Τα συμμετέχοντα κράτη μέλη έχουν ανταλλάξει απόψεις σχετικά με την 
τρέχουσα κατάσταση της διασυνοριακής διαδικασίας ΕΠΕ. Επιπλέον, οι εν λόγω 
συνεδριάσεις αποδείχθηκαν χρήσιμες για την επισήμανση των δυσκολιών που 
αντιμετωπίστηκαν κατά την εφαρμογή των αντίστοιχων διατάξεων της οδηγίας ΕΠΕ και της 
Σύμβασης Espoo. Τα κράτη μέλη τα οποία συνιστούν θιγόμενα μέρη, αλλά δεν συμμετέχουν 
στο έργο (Πολωνία, Εσθονία, Λεττονία και Λιθουανία), δεν έφεραν αντιρρήσεις στους 
διακανονισμούς και στη διαδικασία που εφαρμόστηκε για την ΕΠΕ στο έργο «Nordstream».

Ακόμη, το σχέδιο «Nordstream» παρουσιάστηκε από την ομάδα εργασίας της ΕΠΕ δυνάμει 
της Σύμβασης Espoo κατά τη διάρκεια της συνεδρίασής της στη Γενεύη στις 21-
23 Μαΐου 20075. Η Γερμανία, η Ρωσική Ομοσπονδία και η Σουηδία, καθώς και ένας 
εκπρόσωπος της «Nordstream», προέβησαν σε παρουσιάσεις σχετικά με το έργο. Η ομάδα 
εργασίας επικρότησε την απόφαση της Ρωσικής Ομοσπονδίας, η οποία έχει υπογράψει τη 
Σύμβαση Espoo, χωρίς να είναι συμβαλλόμενο μέρος, να ενεργήσει ως μέρος προέλευσης 
δυνάμει της Σύμβασης και να συμμορφωθεί εκ των πραγμάτων με τις απαιτήσεις της όσον 
αφορά το έργο «Nordstream».

Εν προκειμένω, κρίνεται σκόπιμο να υπομνησθεί η θέση της Επιτροπής, σύμφωνα με την 
οποία η Σύμβαση Espoo αποτελεί το πλέον ενδεδειγμένο μέσο εκτίμησης των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων τέτοιου είδους διασυνοριακών έργων και ενθαρρύνεται η 
επικύρωσή της από τις τρίτες χώρες. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή έχει υπενθυμίσει, σε 
κατάλληλες περιστάσεις, στη Ρωσική Ομοσπονδία την άποψή της ότι η επίσημη επικύρωση 
της Σύμβασης Espoo θα συνιστούσε εποικοδομητικό βήμα προόδου προς την περαιτέρω 
ενίσχυση της κοινής ευθύνης για την προστασία του ευαίσθητου περιβάλλοντος της Βαλτικής 
Θάλασσας6. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η Ρωσία συμφώνησε να συμμορφωθεί με τους 
κανόνες της Σύμβασης Espoo και διεξήγαγε πλήρη ΕΠΕ, τηρώντας τις απαιτήσεις της 
Σύμβασης, σε συνέχεια της οποίας χορηγήθηκαν οι απαραίτητες άδειες από τις αρχές των 
ενεχομένων κρατών. Ουσιαστικά, αυτό σημαίνει πως, στη συγκεκριμένη περίπτωση, το 
γεγονός ότι η Ρωσία δεν είχε επικυρώσει τη Σύμβαση Espoo δεν διαφοροποίησε την 
κατάσταση.

Λόγω του ενδιαφέροντος που εκδηλώθηκε και των ζητημάτων που τέθηκαν ως προς την 
υλοποίηση διασυνοριακών έργων μεγάλης κλίμακας και την εφαρμογή του ισχύοντος 
κεκτημένου της ΕΕ κατά την τέταρτη διάσκεψη των μερών της Σύμβασης Espoo το 2008, η 

                                               
4 Οι εξαμηνιαίες συνεδριάσεις, στην ημερήσια διάταξη των οποίων συμπεριλαμβανόταν το έργο «Nordstream», 
είναι οι ακόλουθες: 2007 – Λισαβόνα· 2008 – Λιουμπλιάνα και Παρίσι· 2009 – Πράγα και Ουψάλα· και 2010 –
Μαδρίτη.
5 ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 
ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΕΚΑΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ -
http://www.unece.org/env/documents/2007/eia/wg.1/ece.mp.eia.wg.1.2007.2.e.pdf (βλ. σημεία 21-22).
6 Παραδείγματος χάρη, η ΕΕ κάλεσε τη Ρωσία να επικυρώσει τη Σύμβαση Espoo στο πλαίσιο του τελευταίου 
Μόνιμου Συμβουλίου Εταιρικής Σχέσης ΕΕ-Ρωσίας για το περιβάλλον, το οποίο πραγματοποιήθηκε στη Μόσχα 
τον Νοέμβριο του 2009. Τον Ιούνιο του 2010, κατά τη διάρκεια της τελευταίας συνεδρίασης των συμπροέδρων 
της ομάδας εργασίας για τον περιβαλλοντικό διάλογο μεταξύ ΕΕ και Ρωσίας, η ΕΕ κάλεσε επίσης τη Ρωσία να 
εφαρμόσει τη Σύμβαση Espoo στο έργο κατασκευής πυρηνικού σταθμού του Καλίνινγκραντ.
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Επιτροπή πρότεινε να συμπεριληφθεί στη διάταξη εργασιών της Σύμβασης ένα θέμα για τη 
διοργάνωση εργαστηρίου επί των διασυνοριακών έργων μεγάλης κλίμακας7. 

Δυνάμει αυτής της απόφασης, και με την υποστήριξη της Γραμματείας της Σύμβασης Espoo, 
η Επιτροπή διοργάνωσε στη Γενεύη ημερήσιο σεμινάριο, του οποίου και προήδρευσε. Το 
σεμινάριο διεξήχθη κατά τη συνεδρίαση της ομάδας εργασίας ΕΠΕ που πραγματοποιήθηκε 
στις 12 Μαΐου 2009. Η πρωινή σύνοδος ήταν αφιερωμένη στον σχεδιαζόμενο αγωγό φυσικού 
αερίου «Nordstream» στη Βαλτική Θάλασσα (ομιλητές από τη Δανία, τη Φινλανδία, τη 
Γερμανία, τη Σουηδία και τις εταιρείες «Gaz-System S.A.» και «Nord Stream AG»), ενώ 
κατά την απογευματινή σύνοδο εξετάστηκαν οι εμπειρίες και οι ορθές πρακτικές που 
σχετίζονται με άλλα διασυνοριακά έργα μεγάλης κλίμακας (ομιλητές από τη Δανία, τη 
Σουηδία, την ΕΤΑΑ, το Πανεπιστήμιο της Λαπωνίας και την εταιρεία «Gaz-System S.A.»). 

Η Γραμματεία Espoo παρουσίασε το υπόμνημά της σχετικά με την εφαρμογή της Σύμβασης 
σε σύνθετες δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των διασυνοριακών έργων μεγάλης 
κλίμακας (ECE/MP.EIA/WG.1/2009/4)8. Το υπόμνημα αυτό συντάχθηκε με τη βοήθεια των 
υπηρεσιών της Επιτροπής. Η ομάδα εργασίας επικρότησε το υπόμνημα και τις συστάσεις που 
περιείχε.

Τέλος, η Επιτροπή ανέλαβε την πρωτοβουλία να καταρτίσει ένα έγγραφο 
καθοδήγησης/ερμηνείας σχετικά με τα διασυνοριακά έργα μεγάλης κλίμακας και την 
πρόκληση της εφαρμογής της διαδικασίας ΕΠΕ δυνάμει της οδηγίας ΕΠΕ και της Σύμβασης 
Espoo. Το αδρό προσχέδιό του συζητήθηκε στο πλαίσιο της ομάδας ΕΠΕ/ΣΠΕ κατά την 
εξαμηνιαία της συνεδρίαση στη Μαδρίτη τον Απρίλιο του 2010, με στόχο την ολοκλήρωση 
της πρώτης έκδοσης του σχεδίου πριν από τα τέλη του τρέχοντος έτους. 

γ) Στοιχεία σχετικά με τη διαδικασία ΕΠΕ που διενεργήθηκε για το έργο «Nordstream»

Βάσει των πληροφοριών που έχει στη διάθεσή της η Επιτροπή, η διαδικασία ΕΠΕ για το έργο 
«Nordstream» ολοκληρώθηκε με παρόμοιο τρόπο σε όλες τις χώρες. Παρατίθενται κάτωθι 
ορισμένα στοιχεία προς επίρρωση τόσο του σύνθετου χαρακτήρα της εν λόγω διαδικασίας 
όσο και της ευρύτητάς της, στην οποία συμμετείχε μεγάλος αριθμός θεσμικών φορέων, όπως 
για παράδειγμα διοικητικές υπηρεσίες, οργανισμοί και ανεξάρτητα όργανα, 
συμπεριλαμβανομένων ΜΚΟ και ιδιωτών πολιτών. 

- Το παράδειγμα της ΕΠΕ στη Σουηδία

Ακολούθως παρατίθεται περιγραφή της διαδικασίας για τη Σουηδία, από την πρώτη 
κοινοποίηση έως τη χορήγηση της άδειας. Παρόμοιες διαδικασίες διεξήχθησαν και σε όλα τα 
άλλα κράτη μέλη της ΕΕ. 

- Η αρχική κοινοποίηση υποβλήθηκε τον Νοέμβριο του 2006·
- η πρώτη τεκμηρίωση για την ΕΠΕ υποβλήθηκε τον Δεκέμβριο του 2007·
- οι σουηδικές αρχές ζήτησαν συμπληρωματικές πληροφορίες τον Φεβρουάριο του 2008·

                                               
7 Απόφαση IV/7: http://www.unece.org/env/documents/2008/eia/ece.mp.eia.10.e.pdf [σελίδα 136].
8 http://www.unece.org/env/documents/2009/eia/wg.1/ece.mp.eia.wg.1.2009.4.e.pdf
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- οι συμπληρωματικές πληροφορίες παρασχέθηκαν από την «Nordstream» τον Μάιο του 
2008·
- στο πλαίσιο της προβλεπόμενης διοικητικής διαδικασίας παραπομπής, όλες οι πληροφορίες 
απεστάλησαν στις αρμόδιες εθνικές αρχές και τους αντίστοιχους φορείς, όπως: 

 στη διοικητική αρχή ενέργειας της Σουηδίας·
 στο εθνικό συμβούλιο αλιείας·
 στη ναυτιλιακή διοικητική αρχή·
 στις σουηδικές ένοπλες δυνάμεις·
 στη σουηδική ακτοφυλακή·
 στο εθνικό συμβούλιο στέγασης, πολεοδομίας και χωροταξίας·
 στο σουηδικό μετεωρολογικό ινστιτούτο (SMHI)·
 στην αρχή γεωλογικών ερευνών της Σουηδίας (SGU)·
 στα εθνικά ναυτιλιακά μουσεία της Σουηδίας·
 στην αρχή προστασίας του περιβάλλοντος·

- τον Ιούνιο του 2008, ζητήθηκαν παρατηρήσεις και γνωμοδοτήσεις από τις εθνικές αρχές και 
τους εθνικούς φορείς, με προθεσμία υποβολής την 20ή Νοεμβρίου 2008· κατόπιν τούτου, η 
«Nordstream» κλήθηκε να παράσχει περαιτέρω διευκρινίσεις·
- στην εν λόγω διαβούλευση συμμετείχαν 60 και πλέον φορείς, δημόσιες υπηρεσίες και ΜΚΟ 
και, βάσει της συμπληρωματικής τεκμηρίωσης, εξετάστηκε μεγάλος αριθμός 
προβληματισμών και ερωτημάτων·
- εντέλει, η άδεια χορηγήθηκε στις 5.11.2009.

Ο σουηδός υπουργός Περιβάλλοντος, Andreas Carlgren, σχολίασε την απόφαση ως εξής: «Η 
κυβέρνηση έχει θέσει αυστηρές προϋποθέσεις προκειμένου να διασφαλισθεί ότι δεν θα τεθεί σε 
κίνδυνο το ευαίσθητο περιβάλλον της Βαλτικής Θάλασσας. Διενεργήσαμε διεξοδικότατη 
εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των εν λόγω αγωγών. Ζητήθηκε από την εταιρεία 
να προβεί σε αρκετές συμπληρωματικές μελέτες και η εταιρεία συμμορφώθηκε σταδιακά με τις 
απόψεις των φορέων παραπομπής. Είμαι σε θέση να δηλώσω ότι, κατόπιν τούτου, καμία 
κεντρική κρατική υπηρεσία δεν έφερε αντίρρηση στο έργο συνολικά. Κατά συνέπεια, η έγκριση 
της αίτησης είναι η μοναδική δυνατή απόφαση.»
(http://www.sweden.gov.se/sb/d/586/a/134864)

- Η περίπτωση των πολεμοφοδίων

Ευθύς εξαρχής, διατυπώθηκαν σοβαρές ανησυχίες όσον αφορά τα πολεμοφόδια που έχουν 
ποντιστεί σε διάφορες τοποθεσίες της Βαλτικής Θάλασσας. Η προέλευση των εν λόγω 
πολεμοφοδίων δεν είναι πάντα γνωστή, αλλά πρόκειται, σε μεγάλο βαθμό, για πολεμοφόδια 
τα οποία κατασχέθηκαν εκ μέρους των συμμάχων από τη Γερμανία, και τα οποία 
ποντίστηκαν στη Βαλτική Θάλασσα, δεδομένου ότι, εκείνη την εποχή, η πόντισή τους 
θεωρείτο ο ασφαλέστερος τρόπος διάθεσης. Επιπλέον, αργότερα πραγματοποιήθηκε η 
διάθεση χημικών πολεμοφοδίων από ορισμένα κράτη της Βαλτικής, μεταξύ των οποίων η 
Ανατολική Γερμανία στις αρχές της δεκαετίας του 1960. Εικάζεται ότι έχουν ποντιστεί 
περισσότερα από 100.000 τεμάχια, ενώ, κατόπιν εκτεταμένων επιχειρήσεων εκκαθάρισης, 
εκτιμάται ότι 35.000 από αυτά εξακολουθούν να βρίσκονται στον Κόλπο της Φινλανδίας. 
Επιχειρήσεις εκκαθάρισης λαμβάνουν χώρα τακτικά στη Βαλτική Θάλασσα, συχνά δε 
πρόκειται για κοινές επιχειρήσεις των στρατιωτικών υπηρεσιών πολλών χωρών. 
Παραδείγματος χάρη, στο πλαίσιο επιχείρησης με την ονομασία «Baltic Sweep and Operation 
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Open Spirit» («Σάρωση της Βαλτικής και Επιχείρηση Ανοικτό Πνεύμα»), με τη συμμετοχή 
όλων των χωρών της Βαλτικής και 16 πολεμικών πλοίων από 10 χώρες, εκκαθαρίστηκε 
μεγάλος αριθμός ναρκοπεδίων κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών.

Είναι σαφές ότι απαιτείτο ο εντοπισμός όλων των πολεμοφοδίων που θα συνιστούσαν 
ενδεχομένως απειλή για τον αγωγό. Διενεργήθηκαν αρκετές διεξοδικές έρευνες με ειδικά 
σκάφη και εξοπλισμό από την «Nordstream», όπως τηλεχειριζόμενα οχήματα, ηχητικά 
βυθόμετρα πολλαπλής δέσμης, ηχοβολιστές (σόναρ) πλευρικής σάρωσης υψηλής ανάλυσης, 
τομογράφοι υποδομής πυθμένα και ρυμουλκούμενα μαγνητόμετρα. Όλα τα δεδομένα 
διαβιβάσθηκαν στις αρμόδιες αρχές, συχνά δε σε στρατιωτικές υπηρεσίες, καθόσον η 
εκκαθάριση των πολεμοφοδίων έπρεπε να διεξαχθεί στις περισσότερες περιπτώσεις υπό την 
επίβλεψη του στρατού. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δημοσιοποιήθηκαν από την 
«Nordstream», έπρεπε να εκκαθαριστούν συνολικά 80 περίπου συμβατικά πολεμοφόδια (35 
στα ύδατα της Φινλανδίας, 7 στην ΑΟΖ της Σουηδίας και 30 στα ρωσικά ύδατα). Στο πλαίσιο 
μίας πρώτης επιχείρησης, από τις 6 έως τις 18 Δεκεμβρίου 2009, εκκαθαρίστηκαν επιτυχώς 
πέντε ναρκοπέδια στην ΑΟΖ της Φινλανδίας. Λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, οι 
δραστηριότητες εκκαθάρισης διεκόπησαν στις 18 Δεκεμβρίου 2009 και συνεχίσθηκαν μετά 
την υποχώρηση του πάγου, τον Μάρτιο του 2010. Στο πλαίσιο μίας δεύτερης επιχείρησης, 
εκκαθαρίστηκαν 22 πολεμοφόδια από τα σουηδικά και τα φινλανδικά ύδατα, ενώ η 
ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων εκκαθάρισης είχε προγραμματιστεί έως το τέλος Μαΐου 
του 2010. Σε όλες τις δραστηριότητες εκκαθάρισης εφαρμόζονται ειδικά τεχνικά και 
περιβαλλοντικά πρότυπα (παραδείγματος χάρη, επιτήρηση από εξειδικευμένους παρατηρητές 
θαλάσσιων θηλαστικών πριν από κάθε επιχείρηση εκκαθάρισης, χρήση συσκευών 
εκφοβισμού ψαριών και λοιπού εξοπλισμού για την απομάκρυνση ψαριών και θαλάσσιων 
θηλαστικών), σε στενή συνεργασία με τις αρμόδιες εθνικές αρχές.

- Προστασία της φύσης

Τα ζητήματα προστασίας της φύσης είναι υψίστης σημασίας σε κάθε ΕΠΕ, διότι πρέπει να 
αξιολογηθεί ο αντίκτυπος του έργου. Επιπλέον, η οδηγία για τους οικοτόπους (άρθρο 6, 
παράγραφος 3) απαιτεί τη διενέργεια ειδικής εκτίμησης σε περίπτωση που κάποιο έργο είναι 
δυνατόν να επηρεάζει σημαντικά προστατευόμενους τόπους. Ήδη από το 2007, η Επιτροπή 
επέστησε την προσοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών, των αρχών των κρατών μελών και 
του αναδόχου του έργου στην ανάγκη τήρησης των ανωτέρω διατάξεων. Η «Nordstream» 
προσκόμισε την απαραίτητη τεκμηρίωση, η οποία αξιολογήθηκε από τις αρμόδιες αρχές. 

Ιδιαίτερης μνείας χρήζει η περίπτωση της Γερμανίας, στην οποία ενέχονται αρκετές 
προστατευόμενες περιοχές. Όπως προαναφέρθηκε, η «Nordstream» υπέβαλε ειδική έκθεση 
σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 3. Η γερμανική άδεια περιελάμβανε όρους και 
προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται κατά την υλοποίηση του έργου, 
συμπεριλαμβανομένων όρων και προϋποθέσεων για την προστασία της φύσης. Δύο 
περιβαλλοντικές ομάδες, το «WWF» Γερμανίας και οι «Φίλοι της Γης» Γερμανίας («BUND» 
(Ένωση) Μεκλεμβούργου-Δυτικής Πομερανίας), κίνησαν διαδικασίες νομικής προσφυγής 
κατά της χορηγηθείσας άδειας, ισχυριζόμενες ότι οι αρχές δεν ζήτησαν επαρκή αποζημίωση 
για τη ζημία που υφίσταται η φύση. Συνεπεία των διαπραγματεύσεων που διοργανώθηκαν 
από τις αρμόδιες γερμανικές αρχές, οι δύο ομάδες κατέληξαν σε συμφωνία με τον κύριο του 
έργου για τη λήψη περαιτέρω μέτρων προστασίας της Βαλτικής Θάλασσας και των φυσικών 
περιοχών. Παραδείγματος χάρη, βρέθηκε αποδεκτή λύση για τη μακροπρόθεσμη αποθήκευση 
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του υλικού εκσκαφής από τα κατασκευαστικά έργα στην ακτή, καθώς και για την 
περιβαλλοντική παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της κατασκευής. Ακόμη, συμφωνήθηκε 
για το προσεχές έτος συμπληρωματική «περίοδος απαγόρευσης» διάρκειας δέκα ημερών για 
την προστασία της ρέγγας.
(http://wwf.panda.org/wwf_news/?uNewsID=193011)
Βάσει της ανωτέρω συμφωνίας, οι δύο ΜΚΟ ανακάλεσαν την προσφυγή τους, γεγονός που 
καταδεικνύει τις δυνατότητες και τα θετικά στοιχεία των εκτιμήσεων που διεξήχθησαν σε 
εθνικό επίπεδο. 

- Το ζήτημα της απεριόριστης πρόσβασης στους λιμένες της Πολωνίας

Μετά τη χορήγηση της άδειας στις 21 Δεκεμβρίου 2009 από την τοπική αρχή εκμετάλλευσης 
μεταλλείων του Stralsund στη Γερμανία, και λαμβανομένων υπόψη των τύπων εργασιών στη 
γερμανική επικράτεια, υπήρχαν φόβοι ότι θα περιοριζόταν η πρόσβαση στους λιμένες 
Świnoujścei και Szczecin της Πολωνίας. Αυτό επισημαίνεται και στην προσφυγή της «Polski 
Plus» προς τον Πρόεδρο κ. Jerzy Buzek κατά της θέσης που ενέκρινε το ΕΚ στις 8.7.2008 
σχετικά με τον αγωγό αερίου της βόρειας Ευρώπης, η οποία απεστάλη από τον κ. Marcin 
Libicki, μέλος της εκτελεστικής επιτροπής «Polski Plus» και πρόεδρο της Επιτροπής 
Αναφορών του ΕΚ κατά την περίοδο 2004-2009 (συμπεριλαμβάνεται στην τεκμηρίωση της 
Επιτροπής Αναφορών της 4ης Μαΐου 2010 - PE439.068v01-00).

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχει στη διάθεσή της η Επιτροπή, η αρχή εκμετάλλευσης 
μεταλλείων του Stralsund συμπεριέλαβε στην άδειά της, που χορηγήθηκε στις 21.12.2009, 
απαίτηση κατάρτισης αναθεωρημένης ανάλυσης κινδύνων εκ μέρους της «Nordstream» για 
ένα τμήμα του αγωγού στην επικράτεια της Γερμανίας, προκειμένου να διασφαλισθεί η 
πρόσβαση στους λιμένες Świnoujścei και Szczecin, καθόσον η πολωνική πλευρά είχε 
υποβάλει σε εκείνο το στάδιο σχέδια προσαρμογής των εν λόγω λιμένων για πλοία 
μεγαλύτερου βυθίσματος. Συνεπεία της εν λόγω ανάλυσης, ο αγωγός θα τοποθετηθεί στον 
πυθμένα της θάλασσας, με προστατευτικό περίβλημα μισού μέτρου επί περίπου 
20 χιλιόμετρα. Επιπλέον, στην ανωτέρω ανάλυση κινδύνων εξετάστηκε επίσης η διαδρομή 
στη γερμανική ΑΟΖ και αποφασίστηκε αναδρομολόγηση μήκους 12 χιλιομέτρων. Η τελική 
άδεια χορηγήθηκε από το ομοσπονδιακό γραφείο ναυτιλίας και υδρογραφίας στις 
26 Φεβρουαρίου 2010.

Αμφότερα τα ανωτέρω μέτρα λαμβάνονται με στόχο τη διασφάλιση της απεριόριστης 
πρόσβασης στους προαναφερθέντες λιμένες της Πολωνίας μετά την κατασκευή του αγωγού 
«Nordstream» σύμφωνα με τις γερμανικές αρχές και τον κύριο του έργου.

- Δημόσιες ακροάσεις:

Όλα τα ανωτέρω παραδείγματα συνιστούν μικρό μόνο τμήμα της συνολικής διαδικασίας και 
της σταδιακής προσέγγισης που καταρτίστηκε στο πλαίσιο των εθνικών ΕΠΕ και της ΕΠΕ 
σύμφωνα με τη Σύμβαση Espoo. Ένα σημαντικό στοιχείο που δεν αναπτύχθηκε λεπτομερώς 
ανωτέρω είναι το ζήτημα των δημόσιων ακροάσεων που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της 
ΕΠΕ Espoo και, πιο συγκεκριμένα, η τελική περιβαλλοντική έκθεση που υποβλήθηκε τον 
Μάρτιο του 2009 στις εννέα γλώσσες όλων των ενεχόμενων χωρών. Από την πρώτη 
κοινοποίηση του 2006 και εξής, διοργανώθηκαν για το ενδιαφερόμενο κοινό πολυάριθμες 
δημόσιες ακροάσεις, σε διάφορα επίπεδα, υπό την ευθύνη των αρμόδιων εθνικών αρχών. 
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Παραδείγματος χάρη, στις 18 Ιουνίου 2008, διοργανώθηκε στη Φινλανδία σεμινάριο με τίτλο 
«Ο αγωγός φυσικού αερίου της Βαλτικής Θάλασσας – μία πρόκληση για την ΕΕ και την 
περιφερειακή συνεργασία στην περιοχή της Βαλτικής» από τους ακόλουθους διοργανωτές: 
Φόρουμ Πολιτών Φινλανδίας/Ρωσίας, Κέντρο ΕΕ-Ρωσίας, «WWF», Ομάδα των 
Πρασίνων/Ελεύθερη Ευρωπαϊκή Συμμαχία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Κοινοβουλευτική 
Ομάδα των Πρασίνων. Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στο κοινοβούλιο της Φινλανδίας, με 
τη συμμετοχή εκπροσώπων ΜΚΟ από τη Γερμανία, τη Φινλανδία και την Εσθονία, των 
αρχών ΕΠΕ της Φινλανδίας, βουλευτών του ΕΚ (της κ. Satu Hassi) και της «Nordstream», η 
οποία υπέβαλε προς συζήτηση τις πληροφορίες που ήταν τότε διαθέσιμες. Παρόμοιες 
συναντήσεις στο πλαίσιο σεμιναρίων/ενημέρωσης/συζητήσεων διοργανώθηκαν και σε άλλες 
χώρες.

Όσον αφορά τις επίσημες διαβουλεύσεις στο πλαίσιο της Σύμβασης Espoo, σύμφωνα με τις 
πληροφορίες που έχει στη διάθεσή της η Επιτροπή από το 2006, πραγματοποιήθηκαν έξι 
συναντήσεις με τη συμμετοχή εκπροσώπων των «μερών προέλευσης» και δώδεκα 
συναντήσεις με τη συμμετοχή εκπροσώπων αμφότερων των «μερών προέλευσης» και των 
«θιγόμενων μερών».

Τέλος, πέραν όλων των άλλων διαβουλεύσεων σε εθνικό επίπεδο και των επίσημων 
συναντήσεων διαβούλευσης μεταξύ των «μερών προέλευσης» και των «θιγόμενων μερών» 
από το 2006 έως το 2009, από τον Μάρτιο έως τον Ιούνιο του 2009 πραγματοποιήθηκαν
πέντε δημόσιες ακροάσεις σε πολλές πόλεις της Φινλανδίας (Ελσίνκι, Turku, Hanko, 
Mariehamn, Kotka), μία στη Δανία (Ronne-Bornholm), μία στη Σουηδία (Visby-Gotland), 
μία στη Λιθουανία (Βίλνα), μία στην Εσθονία (Ταλλίν), μία στη Λεττονία (Ρίγα), μία στη 
Γερμανία (στο Stralsund από τις 22 Ιουνίου έως τις 3 Ιουλίου) και μία στη Ρωσία (Vyborg), 
στο πλαίσιο της διαδικασίας της Σύμβασης Espoo, με τη συμμετοχή του ενδιαφερόμενου 
κοινού των εν λόγω χωρών.

- Ζητήματα περιβαλλοντικής ευθύνης και ασφάλειας:

Όσον αφορά την περιβαλλοντική ζημία που ενδέχεται να προκληθεί κατά την κατασκευή ή τη 
λειτουργία του αγωγού, ισχύει η οδηγία 2004/35/ΕΚ9. Η εν λόγω οδηγία θεσπίζει ένα πλαίσιο 
για την περιβαλλοντική ευθύνη βάσει της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει», με σκοπό την 
πρόληψη και την αποκατάσταση περιβαλλοντικής ζημίας.

Η Επιτροπή θα ήθελε να τονίσει ότι η περίπτωση του αγωγού «Nordstream» δεν είναι 
δυνατόν να συγκριθεί με τους κινδύνους που οδήγησαν στην καταστροφή που προκλήθηκε 
από την πετρελαιοκηλίδα στον Κόλπο του Μεξικού (ατύχημα διαρροής πετρελαίου της 
«ΒΡ»), διότι ο αγωγός θα μεταφέρει φυσικό αέριο και όχι αργό ή διυλισμένο πετρέλαιο. Η 
παροχή φυσικού αερίου μπορεί να ελεγχθεί πολύ εύκολα στην πηγή. Για τον λόγο αυτόν, σε 
περίπτωση κρίσης, π.χ. ρήγματος στον αγωγό, μπορεί να διακοπεί αμέσως η παροχή αερίου 
από τον πάροχο. Κατά συνέπεια, οι περιβαλλοντικοί κίνδυνοι δεν είναι ίδιοι με αυτούς των 
γεωτρήσεων πετρελαίου ανοικτής θαλάσσης. Σύμφωνα με τον κύριο του έργου, η 
«Nordstream» διαθέτει «σχέδιο αντιμετώπισης καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης», το οποίο 
συντονίζεται επί του παρόντος από τα παράκτια κράτη, καθώς και σχέδιο αντιμετώπισης 
καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης για το στάδιο της κατασκευής. Η Επιτροπή δεν είναι 
                                               
9 ΕΕ L 143 της 30.4.2004.
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ενήμερη για τυχόν προβλεπόμενες διαδικασίες διαχείρισης κρίσεων σε περίπτωση 
σχεδιαζόμενων και προτεινόμενων έργων ιδιωτών κύριων έργου, όπως συμβαίνει εν 
προκειμένω με τον αγωγό φυσικού αερίου. Πρόκειται για αρμοδιότητα που εμπίπτει στα 
ενεχόμενα κράτη μέλη. Εντούτοις, η Επιτροπή ενθαρρύνει την απόφαση για τη θέσπιση 
κοινού συστήματος παρακολούθησης του αγωγού «Nordstream» από τις ενεχόμενες χώρες, 
όπως προτάθηκε τον Μάιο του 2010 στο πλαίσιο της συνάντησης των πρωθυπουργών της 
Φινλανδίας και της Ρωσικής Ομοσπονδίας. 

δ) Συμπέρασμα σχετικά με το περιβάλλον

Τα ανωτέρω στοιχεία αποτυπώνουν τον ουσιαστικό και σύνθετο χαρακτήρα της διαδικασίας 
ΕΠΕ δυνάμει του ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου, την αποκλειστική ευθύνη της οποίας 
φέρουν τα κράτη μέλη· η Επιτροπή παρεμβαίνει μόνο σε περίπτωση κατάφωρης παραβίασης. 
Όπως επιβεβαιώθηκε επανειλημμένως από τον Επίτροπο κ. Δήμα κατά τις απαντήσεις του σε 
κοινοβουλευτικές ερωτήσεις και κατά τις δύο ακροάσεις του 2008, η Επιτροπή δεν δύναται 
να υποκαταστήσει τα κράτη μέλη όσον αφορά τα καθήκοντά τους έναντι της ΕΠΕ στο 
πλαίσιο της χορήγησης άδειας για παρόμοια έργα.

Στην περίπτωση του αγωγού «Nordstream», η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι, συνεπεία 
πολυάριθμων διαβουλεύσεων με όλες τις αρμόδιες εθνικές αρχές, συμπεριλαμβανομένων 
περιβαλλοντικών αρχών, ΜΚΟ, ενδιαφερόμενων φορέων και του κοινού γενικά, το έργο 
υποβλήθηκε σε πολυάριθμες προσαρμογές υπό το πρίσμα των νέων στοιχείων που 
προέκυψαν είτε από μελέτες και τεχνικές πληροφορίες είτε κατόπιν ειδικής αίτησης. 
Παραδείγματος χάρη, η τελική χάραξη της διαδρομής νοτιοανατολικά του Bornholm, αντί της 
αρχικής διαδρομής στα βόρεια του νησιού, αποφασίστηκε μετά από εκτενείς συζητήσεις με 
τις δανικές αρχές, ούτως ώστε να εξυπηρετηθούν διαφορετικά συμφέροντα και να 
μετριασθούν οι πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Επίσης, κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας ΕΠΕ, αποφασίστηκε να μην κατασκευαστούν οι πλατφόρμες που είχαν 
σχεδιαστεί αρχικά, διότι θα μπορούσαν να έχουν μεγαλύτερο αντίκτυπο στο περιβάλλον. 
Τέλος, τα παραδείγματα συμπληρωματικών μέτρων για την προστασία της φύσης κατόπιν 
διαβουλεύσεων μεταξύ των αρχών και ΜΚΟ, καθώς και οι τροποποιήσεις όσον αφορά την 
τοποθέτηση του αγωγού στα γερμανικά ύδατα, ενόψει της διασφάλισης της απεριόριστης 
πρόσβασης στους προαναφερθέντες δυνητικά θιγόμενους λιμένες της Πολωνίας, 
υποδεικνύουν ότι η διενεργηθείσα διαδικασία ΕΠΕ επέτρεψε τη σταδιακή προετοιμασία και 
τον σχεδιασμό του έργου και παρέσχε στις αρχές τη δυνατότητα να χορηγήσουν τις 
απαραίτητες άδειες.

ΜΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

α) Η ενεργειακή προοπτική

Όσον αφορά την ενεργειακή προοπτική, η Επιτροπή θεωρεί ότι η ανάπτυξη ενεργειακών 
υποδομών στην περιοχή της Βαλτικής συγκαταλέγεται μεταξύ των κορυφαίων 
προτεραιοτήτων της ΕΕ στον τομέα της ενεργειακής ασφάλειας. Κρίνεται σκόπιμο να 
επισημανθεί επίσης ότι, λόγω της αναμενόμενης εξάντλησης των εγχώριων πηγών φυσικού 
αερίου της ΕΕ, θα σημειωθεί αύξηση της ζήτησης εισαγωγών φυσικού αερίου στην ΕΕ κατά 
την προσεχή δεκαετία. Η διαφοροποίηση του ενεργειακού εφοδιασμού αποτελούσε ανέκαθεν 
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κεντρικό στόχο της ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής· εντούτοις, μετά την κρίση του 
φυσικού αερίου τον Ιανουάριο του 2009, έχει αυξηθεί περαιτέρω η σημασία της 
διαφοροποίησης όσον αφορά τις πηγές και τις διαδρομές φυσικού αερίου. Σε κοινοτικό 
επίπεδο, καίριο βήμα για την ανάπτυξη της διαφοροποίησης συνιστά το άνοιγμα του νότιου 
διαδρόμου φυσικού αερίου, μέσω της δημιουργίας νέας διαδρομής μεταφοράς προς νέες 
πηγές φυσικού αερίου, ήτοι προς τα τεράστια αποθέματα φυσικού αερίου των περιοχών της 
Μέσης Ανατολής και της Κασπίας. Παράλληλα, νέες υποδομές για την παροχή φυσικού 
αερίου από τη Ρωσία θα διαδραματίσουν στρατηγικό ρόλο στην αύξηση της φυσικής και 
τεχνικής διαφοροποίησης του εφοδιασμού της ΕΕ. Η Ρωσία είναι ο μεγαλύτερος 
προμηθευτής ενέργειας της ΕΕ, παρέχοντας περίπου το 40% των εισαγωγών φυσικού αερίου.
Η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού στην ΕΕ θα ενισχυθεί περαιτέρω με τον αγωγό 
«Nordstream». Η σημασία αυτού του έργου είναι αδιαμφισβήτητη. Αυτός είναι ο λόγος για 
τον οποίο η προαναφερθείσα απόφαση αριθ. 1364/2006/ΕΚ χαρακτηρίζει τον αγωγό 
«Nordstream» ως «έργο ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος» ΔΕΔ-Ε, αποδίδοντάς του ύψιστη 
προτεραιότητα (ήτοι, την ίδια προτεραιότητα με άλλα έργα, μεταξύ των οποίων τα έργα 
Nabucco, ITGI ή Yamal II). Ο αγωγός «Nordstream» έτυχε εξαρχής ευνοϊκής αντιμετώπισης 
από την Επιτροπή, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται όλες οι διαδικασίες ΕΠΕ που 
διευκρινίστηκαν ανωτέρω.

β) Οικονομικές και δημοσιονομικές πτυχές

Όσον αφορά την αξιολόγηση των οικονομικών και δημοσιονομικών πτυχών του έργου 
«Nordstream», δέον είναι να υπογραμμιστεί ότι το εν λόγω έργο αποτελεί, προς το παρόν, 
αμιγώς εμπορικό έργο, χωρίς δημόσια χρηματοδότηση, στο πλαίσιο του οποίοι οι ανάδοχες 
εταιρείες αναλαμβάνουν όλους τους κινδύνους που συνδέονται με την κατασκευή και την 
εκμετάλλευση του αγωγού, καθώς και με την αβέβαιη εξέλιξη της αγοράς αερίου. Ως εκ 
τούτου, η Επιτροπή δεν έχει καμία δικαιοδοσία να ζητήσει τέτοιου είδους πληροφορίες από 
τις ανάδοχες εταιρείες, εκτός εάν υπάρξει παραβίαση του κοινοτικού δικαίου περί του 
ανταγωνισμού. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Βάσει των ανωτέρω και των διαθέσιμων μέχρι στιγμής πληροφοριών, η Επιτροπή δεν θα 
αναλάβει τη διεξαγωγή ξεχωριστής ΕΠΕ για το έργο «Nordstream», στοιχείο που συνιστά και 
το βασικό αίτημα της έκθεσης του ΕΚ. Δέον είναι να υπομνησθεί ότι, όπως υποδεικνύεται 
άνωθι, είναι η πρώτη φορά που υποβάλλεται σε διαδικασία ΕΠΕ ένα τόσο σύνθετο 
διασυνοριακό έργο υποδομής. Η Επιτροπή θεωρεί ότι είναι φυσιολογικό ένα τόσο σύνθετο 
έργο να εγείρει μεγάλο αριθμό νέων ερωτημάτων και προβληματισμών όσον αφορά τόσο το 
περιβάλλον όσο και άλλους τομείς πολιτικής, όπως η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού 
και οι κανόνες ανταγωνισμού. Η εμπειρία που έχει αποκομισθεί από το έργο «Nordstream» 
είναι πολύ σημαντική για όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς και υποδεικνύει ότι είναι 
δυνατόν να απαντηθούν ικανοποιητικά πολλά από τα ερωτήματα που εγείρονται, μέσω 
διαφανών διαδικασιών, όπως αυτές που προβλέπονται από το ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο 
για την ΕΠΕ. Η ίδια η Επιτροπή απέκτησε επίσης εκτεταμένη εμπειρία από την αξιολόγηση 
των διαφόρων πτυχών που σχετίζονται με το έργο. Παραδείγματος χάρη, η Επιτροπή κλήθηκε 
να συμμετάσχει σε συζητήσεις με αρκετά κράτη μέλη σχετικά με τον τρόπο χειρισμού 
σύνθετων διασυνοριακών έργων μεγάλης κλίμακας, καθόσον η ισχύουσα νομοθεσία για τη 



CM\851556EL.doc 15/15 PE396.607v02-00

EL

διεξαγωγή ΕΠΕ έχει σχεδιαστεί κυρίως για την κατασκευή επιμέρους μειζόνων έργων 
υποδομής σε μία μόνο χώρα. Πράγματι, πρέπει να εξετάζονται πολλές άλλες πτυχές, όπως ο 
αντίκτυπος των εργασιών που σχετίζονται με το κύριο έργο για την παραγωγή, μεταφορά και 
αποθήκευση πρώτων υλών και λοιπών υλικών που ενδέχεται να επηρεάζουν πολλές χώρες, το 
είδος των διαβουλεύσεων με τις αρμόδιες αρχές και το ενδιαφερόμενο κοινό, ο 
προσδιορισμός του ενδιαφερόμενου κοινού, ο τύπος των πληροφοριών που πρέπει να 
δημοσιοποιούνται ή ο εξορθολογισμός των εθνικών διαδικασιών αξιολόγησης και έγκρισης. 
Η Επιτροπή κλήθηκε επίσης να συνεργαστεί με τη Γραμματεία της Σύμβασης Espoo, όπως 
αναφέρεται ανωτέρω, για τη διευκόλυνση της εφαρμογής της διαδικασίας Espoo σε 
παρεμφερείς περιπτώσεις στο μέλλον, ιδίως δε στους τομείς της ενέργειας και των 
μεταφορών, στους οποίους εξετάζεται η κατασκευή περισσότερων διασυνοριακών έργων.

Τέλος, η Επιτροπή θα διασφαλίσει τον περαιτέρω εμπλουτισμό της αποκομισθείσας 
εμπειρίας, όχι μόνο βραχυπρόθεσμα μέσω του εγγράφου καθοδήγησης/ερμηνείας που 
πρόκειται να καταρτιστεί για την εφαρμογή της διαδικασίας ΕΠΕ σε διασυνοριακά έργα 
μεγάλης κλίμακας, αλλά και μεσοπρόθεσμα, μέσω της αναθεώρησης της οδηγίας ΕΠΕ. Η εν 
λόγω διαδικασία, στην οποία θα συμμετάσχει και το ΕΚ, έχει ήδη ξεκινήσει και αναμένεται 
να διεκπεραιωθεί κατά τους προσεχείς μήνες.


