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Επιτροπή Αναφορών
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0614/2007, του Radvile Morkunaite, λιθουανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της «Young Conservative League», η οποία συνοδεύεται από 19 726 
υπογραφές, σχετικά με τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο του σχεδιαζόμενου 
αγωγού αερίου στη Βαλτική Θάλασσα που θα συνδέει τη Ρωσία και τη 
Γερμανία

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων εκφράζει την ανησυχία του σχετικά με τη σχεδιαζόμενη κατασκευή αγωγού 
αερίου στη Βαλτική Θάλασσα που θα συνδέει τη Ρωσία και τη Γερμανία, ισχυριζόμενος ότι η 
ρωσογερμανική κοινοπραξία θα καταστρέψει τα ευάλωτα θαλάσσια οικοσυστήματα κατά 
μήκος των λιθουανικών ακτών, ενώ διατυπώνει αμφιβολίες για τη συμμόρφωση προς τα 
εθνικά και διεθνή περιβαλλοντικά πρότυπα. Επισημαίνει επίσης ότι δεν έχει έως τώρα 
διεξαχθεί καμία ενδελεχής έρευνα για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του έργου και, για τον 
λόγο αυτόν, προτρέπει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να διασφαλίσει ότι η Επιτροπή, το 
καθ’ ύλην αρμόδιο θεσμικό όργανο της ΕΕ επί τέτοιων θεμάτων, θα συμμετάσχει στην 
αναγκαία διερεύνηση.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 5 Νοεμβρίου 2007. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 7 Μαρτίου 2008.

Η απόφαση αριθ. 1364/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 
καθορισμό προσανατολισμών σχετικά με τα διευρωπαϊκά δίκτυα στον τομέα της ενέργειας 
περιλαμβάνει στα Παραρτήματά της I και III τον αγωγό αερίου της Βόρειας Ευρώπης 
(NEGP) ως «έργο ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος». Σύμφωνα με την απόφαση αυτή, τα έργα 
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ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος θα «είναι συμβατά με τη βιώσιμη ανάπτυξη», ενώ «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 Nord Stream AG, μια ρωσογερμανική κοινοπραξία τριών μεγάλων εταιρειών (της OAO 
Gazprom, της Wintershall AG/BASF AG και της E.ON Rurhgras AG/E.ON AG), συστάθηκε 
ώστε να εκτελέσει το έργο NEGP ή «Nordstream», όπως είναι η εμπορική του ονομασία. 
Στην ουσία, πρόκειται για έναν μεγάλο υποθαλάσσιο αγωγό φυσικού αερίου που αποτελείται 
από δύο αγωγούς χωρητικότητας 25,5 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων ανά έτος ο καθένας 
(55 bcm/έτος συνολικά), μήκους 1200 km που συνδέει τη Ρωσία και την Ευρωπαϊκή Ένωση 
(Γερμανία) μέσω της Βαλτικής Θάλασσας.

Το Νοέμβριο του 2006, ξεκίνησε μια διαδικασία χορήγησης άδειας/έγκρισης. Λόγω των 
χαρακτηριστικών του (πρόκειται για αγωγό που διασχίζει τα χωρικά ύδατα ή ζώνες 
αποκλειστικού οικονομικού ενδιαφέροντος πολλών κρατών μελών όπως της Φινλανδίας, της 
Σουηδίας, της Δανίας και της Γερμανίας) καθώς και της Ρωσίας, πραγματοποιήθηκε εκτίμηση 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΕΠΕ) σύμφωνα με τη σύμβαση του 1991 για την εκτίμηση 
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε διασυνοριακά πλαίσια, η οποία είναι επίσης γνωστή ως 
σύμβαση Espoo. Αυτή η διαδικασία ΕΠΕ, η οποία είναι παρόμοια με τη διαδικασία που 
απαιτείται από την οδηγία ΕΠΕ (οδηγία 85/337/ΕΟΚ1, όπως τροποποιήθηκε) περιλαμβάνει 
την προετοιμασία των σχετικών «εγγράφων της εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων» 
καθώς και εκτενείς διαβουλεύσεις τόσο με τις αρμόδιες αρχές (συμπεριλαμβανομένων 
περιβαλλοντικών υπηρεσιών) όσο και με το σχετικό κοινό. Θέματα όπως πιθανές 
εναλλακτικές λύσεις, ενδεχόμενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις της προτεινόμενης 
δραστηριότητας, μέτρα μετριασμού και, σε περιπτώσεις που κρίνεται απαραίτητο, μια γενική 
εικόνα των προγραμμάτων παρακολούθησης και διαχείρισης, και τυχόν σχέδια ανάλυσης 
μετά το έργο, περιλαμβάνονται στο περιεχόμενο των «εγγράφων της εκτίμησης 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων» όπως προβλέπεται από τη σύμβαση Espoo. Όλα τα σχετικά 
κράτη μέλη και η ΕΕ έχουν υπογράψει τη σύμβαση. Η Ρωσία, παρότι έχει υπογράψει τη 
σύμβαση Espoo, δεν την έχει επικυρώσει ακόμη. Ωστόσο, έχει δεχτεί να τηρήσει όλες τις 
απαιτήσεις της σχετικά με αυτό το έργο.

Σύμφωνα με πληροφορίες που διαθέτει η Επιτροπή και οι οποίες είναι ευρέως διαθέσιμες στο 
κοινό μέσω του ιστοτόπου τής «Nordstream» www.nord-stream.com, έχουν πραγματοποιηθεί 
και εξακολουθούν να πραγματοποιούνται διαβουλεύσεις, με περισσότερες από 20 δημόσιες 
ακροάσεις –συμπεριλαμβανομένης της ακρόασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 29 
Ιανουαρίου 2008– και 100 συνεδριάσεις με αρχές διαφόρων χωρών περιλαμβανομένης της 
Λιθουανίας. Η Nordstream AG έχει ήδη λάβει αρκετές παρατηρήσεις τις οποίες πρέπει να 
λάβει υπόψη στην τελική έκθεση ΕΠΕ.

Το χρονοδιάγραμμα για την ΕΠΕ σχετικά με το έργο Nordstream είναι το εξής:

- οριστικοποίηση της έκθεσης ΕΠΕ – άνοιξη 2008·
                                               
1 ΕΕ L 175 της 05.07.1985, σελ. 40, ΕΕ L 73 της 14.03.97, σελ.5, ΕΕ L 156 της 25.06.03, σελ.17.
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- επιπλέον παρατηρήσεις και προσαρμογή σύμφωνα με τις παρατηρήσεις από τις σχετικές 
αρχές - τρεις μήνες·

- επιπλέον δημόσιες διαβουλεύσεις - τρεις μήνες, 
- επανεξέταση και αξιολόγηση παρατηρήσεων - δύο μήνες·
- τελική έγκριση της ΕΠΕ και επακόλουθη άδεια (άδειες κατασκευής) από τα κράτη μέλη 

που σχετίζονται με το προς εκτέλεση έργο.

- Οι αναφέροντες εκφράζουν ανησυχίες σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του 
σχεδιαζόμενου αγωγού αερίου Nordstream που συνδέει τη Ρωσία με τη Γερμανία. Οι 
αναφέροντες ζητούν «από τις κυβερνήσεις των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβουν όλα τα πολιτικά και οικονομικά μέτρα για την 
εκκίνηση και διενέργεια εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΕΠΕ) για τον αγωγό 
αερίου της Βόρειας Ευρώπης (NEPG) η οποία θα είναι πλήρως ανεξάρτητη από τις εταιρείες 
και τις κυβερνήσεις που ενδιαφέρονται για την κατασκευή του αγωγού, και η οποία θα 
παράσχει αντικειμενικές και πλήρεις απαντήσεις σε όλα τα ζητήματα που προκαλούν 
ανησυχία ενώ θα παράσχει και αντικειμενική αξιολόγηση των επιπτώσεων του έργου στο 
οικοσύστημα της Βαλτικής Θάλασσας, στις τοποθεσίες του δικτύου Natura 2000 και στις 
ακτογραμμές».

- Επίσης ζητούν «να μην επιτραπεί η εκκίνηση καμίας κατασκευαστικής εργασίας στη 
Βαλτική Θάλασσα, έως ότου πραγματοποιηθεί η πλήρης κοινοποίηση των πιθανών 
επιπτώσεων αυτού του έργου από ανεξάρτητη ΕΠΕ, και έως ότου οι εθνικοί εμπειρογνώμονες 
των κυβερνήσεων και οι πολίτες των παράκτιων κρατών ενημερωθούν για τα αποτελέσματα 
της εκτίμησης και εξαγάγουν συμπεράσματα».

- Επιπλέον, ζητούν «δεδομένης της αυξημένης ανησυχίας του κοινού, η εταιρεία υλοποίησης 
να συγκρίνει επαρκώς και να αναλύσει όλες τις πιθανές εναλλακτικές λύσεις –
συμπεριλαμβανομένων και των χερσαίων κατασκευών– για μια νέα διαδρομή μεταφοράς 
ρωσικού αερίου στην Ευρώπη».

- Τέλος, ζητούν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Επιτροπή, «να μην παράσχουν τη 
χρηματοδοτική ενίσχυση από τον προϋπολογισμό της ΕΕ στο έργο NEGP, έως ότου 
διενεργηθεί ανεξάρτητη ΕΠΕ».

Η Επιτροπή θεωρεί ότι είναι ορθό να υποβληθεί το σχέδιο στο σύνολό του σε ΕΠΕ σύμφωνα 
με τη σύμβαση Espoo, καθώς η αντικειμενικότητα, η διαφάνεια και η διεξοδικότητα της 
εκτίμησης μπορούν να εξασφαλιστούν μέσω αυτής της διαδικασίας. Και πράγματι, πώς δεν 
θα ήταν αυτό δυνατόν, εφόσον οι αρμόδιες αρχές όλων των κρατών μελών καθώς και το 
κοινό είναι πλήρως ενημερωμένοι για το προτεινόμενο έργο και για τα «έγγραφα εκτίμησης 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων» που προετοιμάζονται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ΕΠΕ. 
Πρέπει να σημειωθεί ότι το έργο μπορεί να εκτελεσθεί σε ένα κράτος μέλος μόνον εφόσον 
λάβει τις απαραίτητες εγκρίσεις (άδειες κατασκευής) από τις αρμόδιες αρχές μετά την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας ΕΠΕ.
Η Επιτροπή δεν μπορεί να διενεργήσει νέα πλήρη ΕΠΕ. Πράγματι, η Επιτροπή δεν έχει 
θεσμική εξουσία να διενεργεί ΕΠΕ σύμφωνα με την οδηγία ΕΠΕ, καθώς αυτό αποτελεί 
αρμοδιότητα των κρατών μελών. Η Επιτροπή μπορεί μόνο να διασφαλίσει την πλήρη τήρηση 
της νομοθεσίας της ΕΚ συμπεριλαμβανομένης της νομοθεσίας για την ΕΠΕ (η σύμβαση 
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Espoo περιλαμβάνεται στο κοινοτικό κεκτημένο, καθώς η ΕΕ είναι συμβαλλόμενο μέρος), 
την προστασία των υδάτων και της φύσης.

Επιπλέον, η Επιτροπή δεν προτίθεται να διενεργήσει ξεχωριστή μελέτη ή άλλη μορφή 
εκτίμησης σχετικά με το συνολικό έργο που θα παραχθεί κατά την εν εξελίξει ΕΠΕ (έγγραφα 
εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, παρατηρήσεις και σχόλια των αρμόδιων αρχών σε 
σχέση με το περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένης της φύσης, της ποιότητας των υδάτων, των 
κινδύνων κ.λπ., καθώς και παρατηρήσεις του σχετικού κοινού, συμπεριλαμβανομένων 
ειδικευμένων ΜΚΟ κ.λπ.).

Όσον αφορά την πιθανή συγχρηματοδότηση, η Επιτροπή, έως τώρα, δεν έχει λάβει τέτοια 
αίτηση, καθώς το έργο χρηματοδοτείται πλήρως από τον ιδιωτικό τομέα. Σε κάθε περίπτωση, 
οποιαδήποτε χρηματοδοτική βοήθεια, σύμφωνα με τους υφιστάμενους κανόνες της ΕΚ που 
καλύπτουν όλους τους πιθανούς χρηματοδοτικούς μηχανισμούς ή δάνεια της ΕΚ, εξαρτάται 
από την πλήρη τήρηση της κοινοτικής νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένης της 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Ως εκ τούτου, είναι σαφές ότι η ολοκλήρωση της ΕΠΕ κατά 
τρόπο τέτοιο ώστε να πληροί τις απαιτήσεις της κοινοτικής νομοθεσίας αποτελεί προϋπόθεση 
οιασδήποτε υποστήριξης που θα μπορούσε ενδεχομένως να παράσχει η Επιτροπή στο έργο 
Nordstream.

Η Επιτροπή θα παρακολουθεί στενά όλες τις εξελίξεις σχετικά με την ΕΠΕ του έργου 
Nordstream στο πλαίσιο της σύμβασης Espoo. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη της 
έχουν υπογράψει την εν λόγω σύμβαση και ο ρόλος της Επιτροπής είναι να διασφαλίζει την 
τήρηση όλων των σχετικών διεθνών υποχρεώσεων και της κοινοτικής νομοθεσίας. Η 
Επιτροπή ενθαρρύνει επίσης όλα τα οικεία μέρη (εθνικές ή περιφερειακές αρμόδιες αρχές και 
το κοινό εν γένει, όπως τους  υπογράφοντες την παρούσα αναφορά) να συμμετέχουν ενεργά 
στις τρέχουσες και μελλοντικές διαβουλεύσεις, με στόχο να γνωστοποιούν τις παρατηρήσεις 
τους στις αρμόδιες αρχές που είναι υπεύθυνες για την έκδοση των τελικών αδειών (άδειες 
κατασκευής). Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τη σύμβαση Espoo, τα συμβαλλόμενα μέρη 
πρέπει να διασφαλίζουν ότι, στην τελική απόφαση σχετικά με τις προτεινόμενες 
δραστηριότητες, λαμβάνεται δεόντως υπόψη το αποτέλεσμα της ΕΠΕ και τα σχετικά 
«έγγραφα της εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων», καθώς και οι παρατηρήσεις των 
αρμόδιων αρχών και του κοινού, στους οποίους πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα να 
πραγματοποιούν τέτοιες παρατηρήσεις ή ενστάσεις σχετικά με την προτεινόμενη 
δραστηριότητα.

Λαμβάνοντας υπόψη τις συνεχείς εργασίες και τα πολλά μέρη που εμπλέκονται (αρμόδιες 
αρχές συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών των Υπουργείων Περιβάλλοντος οκτώ κρατών 
μελών, γενικό κοινό συμπεριλαμβανομένων ΜΚΟ, κ.λπ.), η Επιτροπή δεν θεωρεί ότι είναι 
απαραίτητο στο παρόν στάδιο να προβεί σε επιπλέον δράση σχετικά με το θέμα. Η Επιτροπή 
θα παρέμβει αναλόγως, μόνο στην περίπτωση που υπάρξουν ενδείξεις παραβίασης της 
κοινοτικής νομοθεσίας.

4. Απάντηση της Επιτροπής που ελήφθη στις 9 Δεκεμβρίου 2010

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Το ψήφισμα που ενεκρίθη στην Ολομέλεια του Ιουλίου 2008 εν συνεχεία αναφορών και 
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γραπτών ερωτήσεων στο ΕΚ, το οποίο αφορά τον αγωγό αερίου στη Βαλτική ο οποίος είναι 
γνωστός ως έργο "Nordstream" επικεντρώθηκε ως επί το πλείστον στις περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις αν και σχολιάσθηκαν πτυχές σε άλλους τομείς πολιτικής. Το κύριο θέμα σύμφωνα 
με το ψήφισμα αυτό, ήταν να παράσχει η Επιτροπή μία ανεξάρτητη εκτίμηση/μελέτη των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων η οποία θα έπρεπε να συζητηθεί με όλα τα ενδιαφερόμενα 
μέρη.

Η Επιτροπή, τόσο στην ακρόαση του Ιανουαρίου 2008 όσο και στην Ολομέλεια του Ιουλίου 
2008, τόνισε το γεγονός ότι δεν διαθέτει την αρμοδιότητα και την ευθύνη να αναλάβει μία 
πλήρη ανάλυση των περιβαλλοντικών θεμάτων για ένα τέτοιο πρόγραμμα υποκαθιστώντας τα 
κράτη μέλη τα οποία είναι κατά πρώτον λόγον υπεύθυνα για την εφαρμογή των απαιτήσεων 
της ΕΕ. Επιπλέον, με την ανακοίνωσή της σχετικά με τη συνέχεια που δίνεται σε 
γνωμοδοτήσεις και ψηφίσματα που εγκρίθηκαν από το ΕΚ στη Σύνοδο του Ιουλίου 2008, η 
Επιτροπή ανέφερε ότι δεν θα ασχοληθεί περισσότερο με το θέμα (SP(2008)4891, Brussels 
27-8-2008).

Πράγματι, το πρόγραμμα αυτό περιελήφθη στα προγράμματα προτεραιότητας TEN-E της 
απόφασης αριθ. 1364/2006/EΚ1 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που 
προβλέπει τις κατευθυντήριες γραμμές για τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα. Δεν συμπεριελήφθη 
κάποια συγκεκριμένη διάταξη για κάποιο από τα μεμονωμένα προγράμματα ή ομάδες 
προγραμμάτων που προσδιορίζονται στην απόφαση αυτή για τα οποία η Επιτροπή θα έπρεπε 
να έχει μεγαλύτερο ρόλο σε σχέση με μελέτες, εκτιμήσεις, αξιολογήσεις κλπ. Το περιβάλλον 
αντιμετωπίσθηκε ως συνήθως στο πλαίσιο των αποφάσεων αυτών, αντικατοπτρίζοντας τις 
νομικές απαιτήσεις που θα έπρεπε να τηρηθούν σε κάθε περίπτωση. Πράγματι, στο άρθρο 13, 
(Περιορισμοί), σημείο 2, αναφέρεται ότι: "Η παρούσα απόφαση δεν προδικάζει τα 
αποτελέσματα της αξιολόγησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των έργων σχεδίων ή 
προγραμμάτων με τα οποία καθορίζεται το μελλοντικό 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 συνίσταται στη συγκεκριμένη περίπτωση στην οδηγία σχετικά με 
την Εκτίμηση των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΕΠΕ 85/337/EΟΚ2 όπως τροποποιήθηκε 
και στη σύμβαση UNECE "Espoo" σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων σε διασυνοριακό πλαίσιο. 

Άλλα θέματα που αφορούν το περιβάλλον, όπως επί παραδείγματι η προστασία της φύσης 
κλπ. Συνήθως εντοπίζονται και αντιμετωπίζονται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ΕΠΕ και 
τελικά αναλύονται στη συνέχεια ξεχωριστά με συγκεκριμένες μελέτες βάσει της ισχύουσας 
νομοθεσίας για την προστασία της φύσης ευθύνη των αρμοδίων αρχών των ενδιαφερομένων 
κρατών μελών.

Στη βάση αυτή, ένας ιδιώτης ανάδοχος, ή "Nordstream AG", υπέβαλε στα τέλη του 2006 τα 
αναγκαία έγγραφα στις αρμόδιες αρχές των ενδιαφερομένων κρατών μελών, εις τρόπον ώστε 
να χορηγηθεί άδεια για την εκτέλεση του προγράμματος αυτού στα χωρικά τους ύδατα ή την 
αποκλειστική οικονομική ζώνη τους. 
                                               
1  ΕΕ L 262 της 22.9.2006, σ.1.
2  ΕΕ L 175 της 5.7.1985, σ.40.
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

α) Η διαδικασία ΕΠΕ

Είναι η πρώτη φορά στην Ευρώπη που ένα τέτοιο περίπλοκο πρόγραμμα διασυνοριακής 
υποδομής υπεβλήθη στις παραπάνω διαδικασίες ΕΠΕ. Από τα τέλη του 2006, πολλές μελέτες 
με χιλιάδες σελίδες τεχνικών εκθέσεων εκπονήθηκαν από ειδικευμένες εταιρείες για 
λογαριασμό του αναδόχου, οι οποίες ελέγχθηκαν προσεκτικά, αναλύθηκαν και 
αμφισβητήθηκαν από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και το κοινό, περιλαμβανομένων των 
ΜΚΟ. Μια ξεχωριστή διαδικασία ΕΠΕ πραγματοποιήθηκε για την κάθε χώρα που έπρεπε να 
χορηγήσει περιβαλλοντική άδεια/συναίνεση ανάπτυξης, δηλαδή για τη Σουηδία, Δανία, 
Φινλανδία, Γερμανία και Ρωσία ενώ εκπονήθηκε και μία γενική «Έκθεση Espoo» για το όλο 
πρόγραμμα. Όλες οι σχετικές πληροφορίες διατέθηκαν στο κοινό και μέχρι σήμερα, οι 
περισσότερες πληροφορίες είναι δυνατόν να βρεθούν στην ιστοσελίδα του αναδόχου , 
www.nord-stream.com. 

Επί παραδείγματι, για την γερμανική ΕΠΕ εκπονήθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα βάσει των 
απαιτήσεων της οδηγίας ΕΠΕ:

 μία τεχνική έκθεση ΕΠΕ 1046 σελίδων,
 μία μη τεχνική σύνοψη (NTS), 48 σελίδων,
 μία ειδική έκθεση για τη φύση βάσει του άρθρου 6.3 της οδηγίας περί βιοτόπων 

92/43/EΚ1 720 σελίδων, συν 250 σελίδες τεχνικών παραρτημάτων,
 μία πρόσθετη έκθεση κατόπιν αιτήματος των αρμοδίων αρχών για τη φύση 20 

σελίδων,
 ένας ειδικός τόμος τεχνικών πληροφοριών 348 σελίδων,
 μία NTS για την Έκθεση"Espoo" 54 σελίδων.

Όλα τα παραπάνω έγγραφα διατέθηκαν στο κοινό και υπεβλήθησαν σε πολλές συζητήσεις 
και αντιπαραθέσεις. Παρόμοια κατάσταση σημειώθηκε σε άλλες χώρες.

Στο πλαίσιο της Σύμβασης "Espoo", συγκροτήθηκε μία συντονιστική ομάδα στην οποία 
εκλήθησαν να συμμετάσχουν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Πρόκειται για τα «μέρη 
προέλευσης» (οι χώρες εκείνες στο έδαφος των οποίων θα υλοποιηθεί το πρόγραμμα και 
πρέπει ως εκ τούτου να χορηγήσουν περιβαλλοντική άδεια)και τα «επηρεαζόμενα μέρη» (οι 
χώρες εκείνες που θα έπρεπε να συμμετάσχουν στη διαδικασία ΕΠΕ εξ αιτίας των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων στο έδαφός τους) στη συγκεκριμένη περίπτωση Λιθουανία, 
Λετονία, Εσθονία και Πολωνία. Προκειμένου να εκτεθεί η πολυπλοκότητα του θέματος 
χρειάζεται επίσης να σημειωθεί ότι ακόμη και τα «μέρη προέλευσης» αφορούσαν οι 
διασυνοριακές επιπτώσεις (όπως επί παραδείγματι η Σουηδία σε σχέση με το τμήμα του 
προγράμματος που είχε σχεδιασθεί στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Φινλανδίας). Στη 
βάση αυτή, θεσπίσθηκε ένα πολύπλοκο σύστημα διαβουλεύσεων με τις αρμόδιες αρχές και το 
κοινό.

Τέλος, μετά από μία μακρά περίοδο τεχνικών αξιολογήσεων, συζητήσεων αναλύσεων και 
                                               
1 ΕΕ L 206 της 22.7.1992, σ.7.
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δημοσίων συζητήσεων η «ΝORDSTREAM AG», αφού υπέβαλε μία τελική έκθεση ΕΠΕ και 
τις συμπληρωματικές πληροφορίες που ζήτησαν τα διάφορα κράτη μέλη, έλαβε τις αναγκαίες 
άδειες από όλες τις ενδιαφερόμενες χώρες και αρχές και συγκεκριμένα μία άδεια από τη 
Δανία (στις 20.10.2009), Σουηδία (5.11.2009), Ρωσία (18.12.2009), δύο άδειες από τη 
Γερμανία, (21 και 28.12.2009) και δύο άδειες από τη Φινλανδία (5.11.2009 και 12.02.2010). 
Όλες οι άδειες χορηγήθηκαν μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών διαβούλευσης σε εθνικό 
και διασυνοριακό επίπεδο βάσει της τεκμηρίωση ΕΠΕ που παρέσχε η «Nordstream» που 
εκπονήθηκε από ειδικευμένες εταιρείες όπως η ERM (ΗΒ), Rambøll (Δανία) και IfAÖ 
(Γερμανία). Δέον να σημειωθεί ότι οι άδειες αυτές είναι δυνατόν να προσβληθούν στα εθνικά 
δικαστήρια ενώ υπεβλήθησαν στην Επιτροπή επίσημες καταγγελίες για μη τήρηση του 
κοινοτικού δικαίου.

β) Ο ρόλος της Επιτροπής

Η Επιτροπή ακολούθησε τη διαδικασία ΕΠΕ αφότου της υπεβλήθη το θέμα από το ΕΚ στις 
αρχές του 2007, παρά το γεγονός ότι, όπως εξηγείται εδώ, δεν συμμετέχει ούτε 
πραγματοποιεί ΕΠΕ σε σχέση με προγράμματα. Το έργο «Nordstream» απετέλεσε 
αντικείμενο ανοικτών συζητήσεων στο πλαίσιο των διετών συνεδριάσεων της ομάδας 
εργασίας για τις ΕΠΕ των κρατών της ΕΕ και της ομάδας εμπειρογνωμόνων ΕΠΕ/SEA. Οι 
συναντήσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν υπό την προεδρία της Επιτροπής, η ημερήσια 
διάταξη όμως είχε συμφωνηθεί εκ των προτέρων από όλα τα κράτη μέλη. Από το 2007,1
πραγματοποιήθηκαν τακτικές επικαιροποιήσεις σε σχέση με την ανάπτυξη της διαδικασίας 
ΕΠΕ για το έργο «Nordstream». Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη συμμετείχαν επίσης στη 
διασυνοριακή διαδικασία ΕΠΕ. Επιπλέον, οι συναντήσεις αυτές χρησίμευσαν στο να 
εκτεθούν οι δυσκολίες που συναντήθηκαν κατά την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων της 
οδηγίας ΕΠΕ και της σύμβασης «Espoo». Τα κράτη μέλη που θεωρήθηκαν θιγόμενα μέρη 
χωρίς όμως να συμμετέχουν στο πρόγραμμα (Πολωνία, Εσθονία, Λετονία και Λιθουανία), 
δεν αμφισβήτησαν τις ρυθμίσεις και τη διαδικασία που εφαρμόσθηκαν για την ΕΠΕ του 
έργου «Nordstream».

Επιπλέον, το έργο «Nordstream» παρουσιάσθηκε στην ομάδα εργασίας ΕΠΕ βάσει της 
σύμβασης Espoo κατά τη συνεδρίασή της στις 21-23 Μαΐου 2007, στη Γενεύη2.  Η Γερμανία, 
η Ρωσική Ομοσπονδία, η Σουηδία καθώς και εκπρόσωπος της "Nordstream", παρουσίασαν 
επίσης το πρόγραμμα, η ομάδα εργασίας χαιρέτησε την απόφαση της Ρωσικής Ομοσπονδίας, 
ως συμβαλλόμενο μέρος όχι όμως μέρος της Σύμβασης Espoo να ενεργήσει ως μέρος 
προέλευσης βάσει της σύμβασης και να συμμορφωθεί εκ των πραγμάτων με τις απαιτήσεις 
της όσον αφορά το έργο "Nordstream".

Θα έπρεπε σχετικά να υπενθυμισθεί ότι η θέση της Επιτροπής συνίσταται στο ότι η σύμβαση 
"Espoo" είναι το καταλληλότερο μέσον αξιολόγησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων για 
το συγκεκριμένο διασυνοριακό πρόγραμμα και ότι η κύρωσή της από τρίτες χώρες θα έπρεπε 

                                               
1 Οι σε διετή βάση συναντήσεις στο πλαίσιο των οποίων η NordStream αποτελούσε σημείο 
της ημερήσιας διάταξης πραγματοποιήθηκαν ως εξής: 2007 – Λισαβόνα; 2008: Λιουμπλιάνα 
και Παρίσι; 2009: Πράγα και Ουψάλα, και 2010: Μαδρίτη.
2 ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΗ 
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).
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να ενθαρρύνεται. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή υπενθύμισε κατ’ επανάληψη στη Ρωσική 
Ομοσπονδία την άποψή της ότι η επίσημη κύρωση της σύμβασης "Espoo" θα ήταν θετικό 
βήμα για την περαιτέρω ενίσχυση της κοινής ευθύνης σε σχέση με την περιβαλλοντική 
προστασία της ευαίσθητης Βαλτικής Θάλασσας1. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η Ρωσία 
συμφώνησε να συμμορφωθεί με τους κανόνες της σύμβασης "Espoo" και πραγματοποιήθηκε 
μία πλήρη ΕΠΕ η οποία ικανοποιεί τις απαιτήσεις της σύμβασης μετά την οποία 
χορηγήθηκαν οι αναγκαίες άδειες από τις αρχές των ενδιαφερομένων κρατών. Τούτο 
σημαίνει στην ουσία ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση, δεν δημιουργεί πρόβλημα το γεγονός 
ότι η Ρωσία δεν έχει κυρώσεις τη σύμβαση Espoo.

Μετά το ενδιαφέρον που επεδείχθη και τις ερωτήσεις σε σχέση με την εφαρμογή των 
διασυνοριακών προγραμμάτων ευρείας κλίμακας και την εφαρμογή του κεκτημένου της ΕΕ 
στο πλαίσιο της Τέταρτης Συνάντησης των συμβαλλομένων μερών της σύμβασης Espoo το 
2008, η Επιτροπή πρότεινε να συγκροτηθεί στο πλαίσιο του σχεδίου εργασίας της σύμβασης 
ένα εργαστήριο για τα διασυνοριακά προγράμματα μεγάλης κλίμακας2. 

Εν συνεχεία της απόφασης αυτής η Επιτροπή, με την υποστήριξη της γραμματείας της 
σύμβασης "Espoo" διοργάνωσε ένα μονοήμερο σεμινάριο στη Γενεύη στο οποίο και 
προήδρευσε. Το σεμινάριο αυτό πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της 
ομάδας εργασίας ΕΠΕ που πραγματοποιήθηκε στις 12 Μαΐου 2009 κατά την οποία η πρωινή 
συνεδρίαση αφιερώθηκε στο σχεδιαζόμενο αγωγό αερίου "Nordstream" στη Βαλτική 
Θάλασσα (ομιλητές από τη Δανία, Φινλανδία, Γερμανία, Σουηδία, Gaz-System S.A. και Nord 
Stream AG).  Στο πλαίσιο της απογευματινής συνεδρίασης εξετάστηκαν οι εμπειρίες και 
ορθές πρακτικές σε σχέση με άλλα διασυνοριακά προγράμματα ευρείας κλίμακας (ομιλητές 
από τη Δανία, Σουηδία, EBRD, Πανεπιστήμιο Lapland και Gaz-System S.A.).  

Η γραμματεία της "Espoo" παρουσίασε το έγγραφό της για την εφαρμογή της σύμβασης σε 
πολύπλοκες δραστηριότητες, περιλαμβανομένων των διασυνοριακών προγραμμάτων ευρείας 
κλίμακας (ECE/MP.EIA/WG.1/2009/4)3.  Το έγγραφο αυτό εκπονήθηκε με τη βοήθεια των 
υπηρεσιών της Επιτροπής. Η ομάδας εργασίας θεώρησε ευπρόσδεκτο το έγγραφο και τις 
συστάσεις που περιείχε.

Τέλος, η Επιτροπή πήρε την πρωτοβουλία να εκπονήσει ένα έγγραφο κατευθυντηρίων 
γραμμών/ερμηνείας για τα διασυνοριακά προγράμματα ευρείας κλίμακας και ανέλαβε να 
ανταποκριθεί στην πρόκληση της εφαρμογής της διαδικασίας ΕΠΕ στο πλαίσιο της οδηγίας 
ΕΠΕ και της σύμβασης Espoo. Μία πρώτη έκθεση συζητήθηκε στη συνεδρίαση της ομάδας 
ΕΠΕ/SEA που πραγματοποιείται σε διετή βάση στη Μαδρίτη τον Απρίλιο του 2010 με 
προοπτική να υπάρχει μία πρώτη εκδοχή του σχεδίου εντός του έτους.
                                               
1 Επί παραδείγματι, η ΕΕ κάλεσε τη Ρωσία να κυρώσεις τη σύμβαση Espoo στο τελευταίο 
Συμβούλιο Διαρκούς Εταιρικής Σχέσης ΕΕ–Ρωσίας για το περιβάλλον που 
πραγματοποιήθηκε στη Μόσχα το Νοέμβριο του 2009. Στις πλέον πρόσφατες συναντήσεις 
της Ομάδας Εργασίας Περιβαλλοντικού Διαλόγου ΕΕ–Ρωσίας από τους συμπροέδρους τον 
Ιούνιο του 2010, η ΕΕ κάλεσε επίσης της Ρωσία να εφαρμόσει τη σύμβαση Espoo στο 
πρόγραμμα της Πυρηνικής Μονάδας του Καλίνιγκραντ.
2 Απόφαση IV/7: http://www.unece.org/env/documents/2008/eia/ece.mp.eia.10.e.pdf [Σελίδα 
136].
3 http://www.unece.org/env/documents/2009/eia/wg.1/ece.mp.eia.wg.1.2009.4.e.pdf
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γ) Στοιχεία της Διαδικασία  ΕΠΕ που πραγματοποιήθηκε για το "Nordstream"

Βάσει των πληροφοριών που διαθέτει η Επιτροπή, η διαδικασία ΕΠΕ για το "Nordstream" 
ολοκληρώθηκε με παρόμοιο τρόπο σε όλες τις χώρες. Ορισμένα στοιχεία παρατίθενται στη 
συνέχεια προκειμένου να καταδειχθεί όχι μόνο η πολυπλοκότητα της διαδικασίας αυτής αλλά 
και η ευρύτητά της δεδομένου ότι εμπλέκονται πολύ θεσμικοί ενδιαφερόμενοι όπως επί 
παραδείγματι διοικητικές υπηρεσίες, οργανισμοί και ανεξάρτητοι φορείς περιλαμβανομένων 
των ΜΚΟ και των μεμονωμένων πολιτών.

- Το παράδειγμα της ΕΠΕ στη Σουηδία:

Μία περιγραφή της διαδικασίας παρατίθεται για τη Σουηδία από την πρώτη κοινοποίηση έως 
τη χορήγηση της άδειας. Παρόμοιες διαδικασίες ακολουθήθηκαν σε όλα τα υπόλοιπα κράτη 
μέλη της ΕΕ. 

- Η αρχική κοινοποίηση υπεβλήθη το Νοέμβριο του 2006·
- Η πρώτη τεκμηρίωση ΕΠΕ υπεβλήθη τον Δεκέμβριο του 2007;
- Οι σουηδικές αρχές ζήτησαν πρόσθετες πληροφορίες τον Φεβρουάριο του 2008·
- Οι πρόσθετες πληροφορίες παρασχέθηκαν από τη "Nordstream" τον Μάιο του 2008·
- Όλες οι πληροφορίες απεστάλησαν στις αρμόδιες εθνικές αρχές και φορείς στο πλαίσιο της 
προβλεπόμενης διοικητικής διαδικασίας παραπομπής όπως:

 Σουηδική Διοικητική Αρχή Ενέργειας·
 Εθνικός Φορέας Αλιείας·
 Διοίκηση Ναυτιλίας·
 Ένοπλες Δυνάμεις Σουηδίας·
 Σουηδική Ακτοφυλακή·
 Εθνικός Φορέας Κατοικίας, Κατασκευών και Χωροταξίας·
 Σουηδικό Μετεωρολογικό Ινστιτούτο (SMHI)·
 Σουηδική Γεωλογική Υπηρεσία (SGU)·
 Σουηδικά Εθνικά Μουσεία Ναυτιλίας·
 Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος·

Σχόλια και γνώμες ζητήθηκαν από τις εθνικές αρχές και φορείς τον Ιούνιο του 2008 με 
προθεσμία την 20ή Νοεμβρίου 2008, στη συνέχεια των οποίων ζητήθηκε από την 
"Nordstream" να παράσχει περαιτέρω διευκρινίσεις·

- Άνω των 60 θεσμικών οργάνων, δημοσίων υπηρεσιών και ΜΚΟ έλαβαν μέρος στη 
διαβούλευση αυτή και με βάση τη συμπληρωματική τεκμηρίωση αντιμετωπίστηκαν 
πολλές ανησυχίες και ερωτήσεις·

- η άδεια χορηγήθηκε τελικά στις 5.11.2009.

Ο Σουηδός Υπουργός Περιβάλλοντος, Andreas Carlgren, σχολίασε την απόφαση ως 
ακολούθως: "Η κυβέρνηση έθεσε αυστηρούς όρους προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι το 
ευαίσθητο περιβάλλον της Βαλτικής δεν θα τεθεί σε κίνδυνο. Πραγματοποιήσαμε μία εξαιρετικά 
εκτεταμένη μελέτη για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των αγωγών αυτών. Ζητήθηκε από την 
εταιρεία να εκπονήσει διάφορες συμπληρωματικές μελέτες και να συμμορφωθεί σταδιακά με τις 
διάφορες παρατηρήσεις των ενδιαφερομένων φορέων. Είμαι σε θέση να δηλώσω ότι ουδεμία 
κεντρική κυβερνητική υπηρεσία αντιτάχθηκε στη συνέχεια στο πρόγραμμα στο σύνολό του. Η 
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έγκριση της εφαρμογής του προγράμματος είναι ως εκ τούτου η μόνη πιθανή απόφαση".
(http://www.sweden.gov.se/sb/d/586/a/134864 )

- Η υπόθεση των πυρομαχικών:

Από την αρχή διατυπώθηκαν σοβαρές ανησυχίες σε σχέση με τα πυρομαχικά που ποντίζονται
σε διάφορα μέρη της Βαλτικής. Η προέλευση των πυρομαχικών αυτών δεν είναι πάντοτε 
γνωστή, σε μεγάλο βαθμό όμως τα πυρομαχικά αυτά κατασχέθηκαν από τους συμμάχους από 
τη Γερμανία και βυθίστηκαν στη Βαλτική δεδομένου ότι τότε αυτός εθεωρείτο ο 
ασφαλέστερος τρόπος διάθεσης. Επιπλέον, ποντίστηκαν στις αρχές της δεκαετίας του 60 από 
ορισμένα κράτη που βρέχονται από τη Βαλτική, περιλαμβανομένης της Ανατολικής 
Γερμανίας χημικά πυρομαχικά. Πιστεύεται ότι ποντίστηκαν άνω των 100.000 τεμαχίων ενώ 
μετά από εκτεταμένες επιχειρήσεις εκκαθάρισης, υπολογίζεται ότι 35.000 παραμένουν στον 
Κόλπο της Φινλανδίας. Οι επιχειρήσεις εκκαθάρισης πραγματοποιήθηκαν κανονικά στη 
Βαλτική συχνά με κοινές επιχειρήσεις των στρατιωτικών υπηρεσιών πολλών χωρών. Επί 
παραδείγματι, εκκαθαρίστηκαν πολλές νάρκες κατά τα τελευταία έτη στο πλαίσιο της 
επιχείρησης «Εκκαθάριση Βαλτικής και Επιχείρηση Ανοικτό Πνεύμα», στην οποίαν έλαβαν 
μέρος όλες οι χώρες της Βαλτικής με 16 πολεμικά πλοία από 10 χώρες.

Οπωσδήποτε χρειαζόταν να εντοπισθούν όλα τα πυρομαχικά που θα μπορούσαν να 
αποτελέσουν απειλή για τον αγωγό. Πραγματοποιήθηκαν διάφορες λεπτομερείς επιθεωρήσεις 
με ειδικευμένα σκάφη και εξοπλισμό εκ μέρους της "Nordstream", όπως με 
τηλεκατευθυνόμενα οχήματα, ηχητικούς βυθομετρητές πολλαπλής δέσμης με 
ηχοεντοπιστικές συσκευές υψηλής ευκρινείας με υποθαλάσσιους ρευματογράφους και με 
συρόμενους μαγνητομετρητές. Όλα τα στοιχεία διεβιβάσθησαν στις αρμόδιες αρχές, συχνά 
στρατιωτικές υπηρεσίες, δεδομένου ότι η εκκαθάριση των πυρομαχικών έπρεπε ως επί το 
πλείστον να πραγματοποιηθεί υπό στρατιωτική εποπτεία. Σύμφωνα με πληροφορίες που 
έδωσε στο κοινό η "Nordstream" 80 συνολικά περίπου συμβατικά πυρομαχικά (35 στην 
φινλανδική ΑΟΖ, 7 στη σουηδικήthe και 20 στα ρωσικά χωρικά ύδατα) έπρεπε να 
εκκαθαρισθούν. Σε μία πρώτη εξόρμηση από τις 6 έως τις 18 Δεκεμβρίου 2009, πέντε νάρκες 
εκκαθαρίστηκαν επιτυχώς στην φινλανδική ΑΟΖ. Λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών οι 
δραστηριότητες εκκαθάρισης σταμάτησαν στις 18 Δεκεμβρίου 2009 και επανελήφθησαν 
αφού διαλύθηκαν οι πάγοι τον Μάρτιο του 2010. Σε μία δεύτερη εξόρμηση 22 πυρομαχικά 
εκκαθαρίστηκαν από τα σουηδικά και φινλανδικά χωρικά ύδατα ενώ οι δραστηριότητες 
εκκαθάρισης είχαν προγραμματιστεί να ολοκληρωθούν έως τα τέλη του Μαΐου 2010. Σε όλες 
τις δραστηριότητες εκκαθάρισης, εφαρμόσθηκαν οι ειδικές τεχνικές και περιβαλλοντικές 
προδιαγραφές (επί παραδείγματι υπό την επίβλεψη ειδικευμένων παρατηρητών των 
θαλασσίων θηλαστικών πριν από  την οποιαδήποτε επιχείρηση εκκαθάρισης, 
χρησιμοποιούνται συσκευές εκφοβισμού των ψαριών και άλλος εξοπλισμός προκειμένου να 
μετατοπιστούν τα ψάρια και τα θαλάσσια θηλαστικά) σε στενή συνεργασία με τις αρμόδιες 
εθνικές αρχές.

- Προστασία της Φύσης:

Τα θέματα προστασίας της φύσης είναι πρωταρχικής σημασίας σε κάθε ΕΠΕ, δεδομένου ότι 
πρέπει να αξιολογηθούν οι επιπτώσεις του προγράμματος. Επιπλέον, η οδηγία περί βιοτόπων 
(άρθρο 6.3) απαιτεί ειδική αξιολόγηση σε περίπτωση προγράμματος που ενδέχεται να έχει 
σημαντικές επιπτώσεις σε προστατευόμενες περιοχές. Η Επιτροπή επέστησε την προσοχή 
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όλων των ενδιαφερομένων μερών, των αρχών των κρατών μελών και του αναδόχου ήδη από 
το 2007 την ανάγκη να τηρηθούν οι παραπάνω διατάξεις. Η "Nordstream" εξεπόνησε την 
αναγκαία τεκμηρίωση η οποία και αξιολογήθηκε από τις αρμόδιες αρχές.

Η περίπτωση της Γερμανίας, όπου υφίστανται διάφορες προστατευόμενες περιοχές, αξίζει 
ειδική μνεία. Όπως ήδη προαναφέρθηκε η "Nordstream" παρουσίασε μία ειδική έκθεση βάσει 
του άρθρου 6.3. Η γερμανική άδεια περιέλαβε όρους και συνθήκες που έπρεπε να τηρηθούν 
κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του προγράμματος, περιλαμβανομένων εκείνων για την 
προστασία της φύσης. Δύο περιβαλλοντικές ομάδες η WWF Γερμανίας και Φίλοι της Γης 
Γερμανίας (BUND Mecklenburg Δυτική Πομερανία), προσέφυγαν κατά της άδειας που 
χορηγήθηκε, ισχυριζόμενες ότι οι αρχές δεν ζήτησαν επαρκή αντιστάθμιση για τις βλάβες που 
προεκλήθησαν στη φύση. Μετά τις διαπραγματεύσεις που διοργάνωσαν οι αρμόδιες 
γερμανικές αρχές, οι δύο ομάδες κατάληξαν σε συμφωνία με τον ανάδοχο για περαιτέρω 
μέτρα προκειμένου να προστατευθούν η Βαλτική Θάλασσα και οι φυσικές περιοχές. Επί 
παραδείγματι, μία αποδεκτή λύση βρέθηκε για την μακροπρόθεσμη αποθήκευση του υλικού 
εκσκαφής από τα έργα κατασκευής και για τον έλεγχο του περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια 
της κατασκευής. Επιπλέον, συμφωνήθηκε μία πρόσθετη δεκαήμερη παύση αλιείας για την 
προστασία της ρέγκας το επόμενο έτος.
(http://wwf.panda.org/wwf_news/?uNewsID=193011 )
Συνεπεία της παραπάνω συμφωνίας, οι δύο ΜΚΟ απέσυραν την προσφυγή τους, γεγονός που 
δείχνει τα εν δυνάμει και θετικά στοιχεία των αξιολογήσεων σε εθνικό επίπεδο.

- Το θέμα της χωρίς περιορισμούς πρόσβασης στους πολωνικούς λιμένες:

Μετά την άδεια που χορήγησε στις 21 Δεκεμβρίου 2009 η Αρχή Ορυχείων Stralsund στη 
Γερμανία και λαμβάνοντας υπόψη τους τύπους έργων στο γερμανικό έδαφος, διατυπώθηκαν 
φόβοι ότι η πρόσβαση στους πολωνικούς λιμένες Świnoujścei και Szczecin θα περιορισθεί. 
Τούτο εξετέθη επίσης στην έκκληση της "Polski Plus" στον Πρόεδρος Jerzy Buzek για την 
εφαρμογή της θέσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε σχέση με το βόρειο αγωγό αερίου της 
8.7.2008, που απέστειλε ο κ. Marcin Libicki, μέλος της εκτελεστικής Επιτροπής της "Polski 
Plus" και πρόεδρος της Επιτροπής Αναφορών του ΕΚ, 2004-2009 (που περιλαμβάνεται στην 
τεκμηρίωση της Επιτροπής Αναφορών της 4ης Μαΐου 2010-PE439.068v01-00).

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που διαθέτει η Επιτροπή, η Αρχή Ορυχείων Stralsund στην 
άδεια που χορήγησε στις 21.12.2009, περιλαμβανόταν η απαίτηση να εκπονήσει η
"Nordstream" μία αναθεωρημένη ανάλυση των κινδύνων για ένα τμήμα του αγωγού στο 
γερμανικό έδαφος προκειμένου να εξασφαλιστεί η προσέγγιση στους λιμένες Świnoujścei και
Szczecin, δεδομένου ότι υπεβλήθησαν από πολωνικής πλευράς στο στάδιο αυτό σχέδια 
προσαρμογής των λιμένων αυτών για τα πλοία μεγαλυτέρου εκτοπίσματος. Συνεπεία της 
ανάλυσης αυτής, ο αγωγός θα αποτεθεί στον πυθμένα με κάλυψη μισού μέτρου για 20 
περίπου χιλιόμετρα. Επιπλέον, η πορεία του αγωγού στη γερμανική ΑΟΖ ελήφθη επίσης 
υπόψη στην παραπάνω ανάλυση κινδύνου και αποφασίσθηκε να ακολουθηθεί διαφορετική 
πορεία για 12 χιλιόμετρα. Η τελική άδεια χορηγήθηκε από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία 
Ναυτιλίας και Υδρογραφίας στις 26 Φεβρουαρίου 2010.

Τα παραπάνω μέτρα ελήφθησαν αμφότερα προκειμένου να εξασφαλισθεί η άνευ 
περιορισμών πρόσβαση στους προαναφερθέντες πολωνικούς λιμένες μετά την κατασκευή του 
αγωγού "Nordstream" σύμφωνα με τις γερμανικές αρχές και τον ανάδοχο.
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- Δημόσιες ακροάσεις:

Τα παραπάνω παραδείγματα αποτελούν στο σύνολό τους ·ένα μικρό μόλις τμήμα της όλης 
διαδικασίας και της σταδιακής προσέγγισης που καθιερώθηκε στο πλαίσιο τόσο της εθνικής 
ΕΠΕ όσο και της ΕΠΕ "Espoo". Ένα σημαντικό στοιχείο που δεν αναπτύχθηκε λεπτομερώς 
προηγουμένως είναι το θέμα των δημοσίων ακροάσεων που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο 
της ΕΠΕ "Espoo" και ιδιαίτερα η τελική περιβαλλοντική έκθεση που υπεβλήθη το Μάρτιο 
του 2009 στις εννέα γλώσσες όλων των ενδιαφερομένων χωρών. Από την πρώτη κοινοποίηση 
το 2006, διοργανώθηκαν πολλές δημόσιες ακροάσεις σε διάφορα επίπεδα υπ’ ευθύνη των 
αρμοδίων εθνικών αρχών για λογαριασμό του ενδιαφερόμενου κοινού. Επί παραδείγματι, στη 
Φινλανδία διοργανώθηκε ένα σεμινάριο με τίτλο «Ο αγωγός αερίου της Βαλτικής – μία 
πρόκληση για την κοινοτική και περιφερειακή συνεργασία στην περιοχή της Βαλτικής» στις 18 
Ιουνίου 2008 με οργανωτές τους ακόλουθους: Forum πολιτών Φινλανδίας/Ρωσίας, Κέντρο 
ΕΕ–Ρωσίας, WWF, Πράσινοι/Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
κοινοβουλευτική ομάδα Πρασίνων. Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στο κοινοβούλιο της 
Φινλανδίας με τη συμμετοχή εκπροσώπων ΜΚΟ από τη Γερμανία, Φινλανδία και Εσθονία, 
των αρχών ΕΠΕ της Φινλανδίας, μελών του ΕΚ (κα Satu Hassi) και της "Nordstream" που 
υπέβαλε τις διαθέσιμες πληροφορίες προκειμένου να πραγματοποιηθεί συζήτηση. Σε άλλες 
χώρες διοργανώθηκαν παρόμοια σεμινάρια/ενημερώσεις/συζητήσεις.

Όσον αφορά τις επίσημες διαβουλεύσεις "Espoo", σύμφωνα με τις πληροφορίες που διαθέτει 
η Επιτροπή από το 2006, πραγματοποιήθηκαν έξι συνεδριάσεις με τη συμμετοχή
εκπροσώπων των «οικείων μερών» και δώδεκα συνεδριάσεις με τη συμμετοχή τόσο των 
«οικείων μερών» όσο και των «επηρεαζόμενων μερών».

Τέλος, πέραν όλων των άλλων διαβουλεύσεων σε εθνικό επίπεδο και των τυπικών 
διαβουλεύσεων μεταξύ των «οικείων μερών» και των «επηρεαζόμενων μερών» από το 2006 
έως το 2009 μεταξύ του Μαρτίου και Ιουνίου 2009 πραγματοποιήθηκαν πέντε δημόσιες 
ακροάσεις σε διάφορες πόλεις της Φινλανδίας (Ελσίνκι, Turku, Hanko, Mariehamn, Kotka),  
μία στη Δανία (Ronne-Bornholm), μία στη Σουηδία Visby-Gotland), μία στη Λιθουανία 
(Vilnius), μία στην Εσθονία (Tallinn), μία στη Λετονία (Riga) μία στη Γερμανία (από 22 
Ιουνίου έως  3 Ιουλίου στο Stralsund), και μία στη Ρωσία (Vyborg) με τους ενδιαφερόμενους 
στις χώρες αυτές βάσει της διαδικασίας που προβλέπεται στη Σύμβαση "Espoo".

- Περιβαλλοντική ευθύνη και θέματα ασφάλειας:

Όσον αφορά τις περιβαλλοντικές βλάβες που ενδεχομένως θα σημειωθούν κατά τη διάρκεια 
της κατασκευής ή της λειτουργίας του αγωγού, εφαρμόζεται η οδηγία 2004/35/EΚ1. Η οδηγία 
θεσπίζει το πλαίσιο της περιβαλλοντικής ευθύνης που βασίζεται στη αρχή «ο ρυπαίνων 
πληρώνει» προκειμένου να προλαμβάνονται και να αποκαθίστανται οι περιβαλλοντικές 
βλάβες. 

Η Επιτροπή θα επιθυμούσε να τονίσει ότι η περίπτωση του αγωγού "Nordstream" δεν μπορεί 
να συγκριθεί με τους κινδύνους που οδήγησαν στην πετρελαιϊκή καταστροφή του Κόλπου 
του Μεξικού (ατύχημα πετρελαιοκηλίδας ΒΡ) δεδομένου ότι ο αγωγός πρόκειται να 
                                               
1 ΕΕ 143, 30.4.2004.
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μεταφέρει φυσικό αέριο και όχι αργό ή διυλισμένο πετρέλαιο. Η παροχή φυσικού αερίου 
μπορεί εύκολα να ελεγχθεί στην πηγή της. Ως εκ τούτου, σε περίπτωση κρίσης όπως θραύση 
του αγωγού, η παροχή αερίου μπορεί να σταματήσει αμέσως από τον προμηθευτή. Συνεπεία 
τούτου οι περιβαλλοντικοί κίνδυνοι δεν είναι οι ίδιοι με εκείνους της εξόρυξης πετρελαίου 
στην ανοικτή θάλασσα . Σύμφωνα με τον ανάδοχο, η "Nordstream" διαθέτει ένα «σχέδιο 
άμεσης απάντησης» το συντονισμό του οποίου έχουν αναλάβει τα παράκτια κράτη και ένα 
σχέδιο απάντησης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης για τη φάση της κατασκευής. Η Επιτροπή 
δεν έχει ενημερωθεί για τη διαδικασία διαχείρισης κρίσης που προβλέπονται στην περίπτωση 
προγραμμάτων που σχεδιάζονται και προτείνονται από ιδιωτικούς αναδόχους όπως συμβαίνει 
στην περίπτωση του αγωγού αυτού. Τούτο εμπίπτει στις ευθύνες των ενδιαφερομένων 
κρατών μελών. Ωστόσο, η Επιτροπή ενθαρρύνει την απόφαση δημιουργίας ενός κοινού 
συστήματος ελέγχου του αγωγού "Nordstream" από τις ενδιαφερόμενες χώρες όπως 
προτάθηκε το Μάιο του 2010 στο πλαίσιο της συνάντησης των πρωθυπουργών της 
Φινλανδίας και Ρωσική Ομοσπονδίας.

δ) Συμπέρασμα για το περιβάλλον

Τα ανωτέρω εκθέτουν το βάθος και την πολυπλοκότητα της διαδικασίας ΕΠΕ βάσει του 
κοινοτικού και διεθνούς δικαίου για την οποία είναι αποκλειστικά υπεύθυνα τα κράτη μέλη, 
ενώ η Επιτροπή μπορεί να παρέμβει μόνο σε περίπτωση σαφούς παραβίασης. Η Επιτροπή 
όπως κατ’ επανάληψη επιβεβαίωση και ο Επίτροπος Δήμας απαντώντας σε κοινοβουλευτικές 
ερωτήσεις και στις δύο ακροάσεις το 2008, δεν μπορεί να υποκαταστήσει τα κράτη μέλη στις 
ευθύνες τους σε σχέση με την ΕΠΕ που συνδέεται με την αδειοδότηση ανάπτυξης παρομοίων 
προγραμμάτων.

Στην περίπτωση του "Nordstream", η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι συνεπεία των πολυάριθμων 
διαβουλεύσεων όλων των σχετικών εθνικών αρχών περιλαμβανομένων των αρχών για το 
περιβάλλον, των ΜΚΟ, ενδιαφερομένων και του κοινού γενικά, το πρόγραμμα 
προσαρμόσθηκε κατ’ επανάληψη υπό το πρίσμα των νέων στοιχείων που προέκυψαν είτε από 
μελέτες και τεχνική ενημέρωση είτε κατόπιν ειδικού αιτήματος. Επί παραδείγματι, η τελική 
διαδρομή στα ανατολικά νότια του Bornholm αντί της αρχικής διαδρομής βορείως της νήσου, 
αποφασίσθηκε μετά από εκτεταμένες συζητήσεις με τις δανικές αρχές εις τρόπον ώστε να 
εξυπηρετηθούν τα διάφορα συμφέροντα και να μετριασθούν οι ενδεχόμενες επιπτώσεις στο 
περιβάλλον. Επίσης, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, αποφασίσθηκε να μην 
κατασκευασθούν οι αρχικά σχεδιασμένες πλατφόρμες, που θα μπορούσαν να έχουν 
μεγαλύτερες επιπτώσεις στο περιβάλλον. Τέλος, τα παραδείγματα των πρόσθετων μέτρων για 
την προστασία της φύσης κατόπιν διαβουλεύσεων μεταξύ των αρχών και των ΜΚΟ και των 
αλλαγών της διαδρομής του αγωγού στα γερμανικά ύδατα προκειμένου να επιτρέπεται η 
χωρίς περιορισμούς πρόσβαση στους ενδεχομένως θιγόμενους πολωνικούς λιμένες που 
προαναφέρθηκαν παραπάνω δείχνουν ότι η διαδικασία ΕΠΕ η οποία πραγματοποιήθηκε
επέτρεψε τη σταδιακή προετοιμασία και το σχεδιασμό του προγράμματος δίνοντας έτσι τη 
δυνατότητα στις αρχές να χορηγήσουν τις αναγκαίες άδειες.

ΜΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

α) Η ενεργειακή προοπτική
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Όσον αφορά την ενεργειακή προοπτική, η Επιτροπή θεωρεί ότι η ανάπτυξη ενεργειακής 
υποδομής στην περιοχή της Βαλτικής είναι μία από τις κορυφαίες ενεργειακές 
προτεραιότητες της ΕΕ. Θα έπρεπε επίσης να τονισθεί ότι λόγω της αναμενόμενης 
εξάντλησης των ενδογενών πηγών αερίου της ΕΕ, η ζήτηση εισαγωγής αερίου στην ΕΕ θα 
αυξηθεί κατά την προσεχή δεκαετία. Η διαφοροποίηση του ενεργειακού εφοδιασμού 
απετέλεσε ανέκαθεν κεντρικό στόχο της ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής. Ωστόσο, μετά 
την κρίση αερίου του Ιανουαρίου 2009, η σημασία διαφοροποίηση των πηγών και διαδρομών 
του αερίου αυξήθηκε περισσότερο. Από πλευράς ΕΕ, ένα βασικό βήμα για την ανάπτυξη της 
διαφοροποίησης είναι το άνοιγμα του νοτίου διαδρόμου αερίου δημιουργώντας μία νέα 
διαδρομή μεταφοράς νέων πηγών αερίου, όπως τα τεράστια αποθέματα αερίου της Μέσης 
Ανατολής και της περιοχής της Κασπίας. Παράλληλα, νέες υποδομές για την παροχή αερίου 
από την Ρωσία θα διαδραματίσουν βασικό ρόλο στην αύξηση της φυσικής και τεχνικής 
πολυμορφίας της παροχής στην ΕΕ. Η Ρωσία είναι ο μεγαλύτερος προμηθευτής ενέργειας 
στην ΕΕ παρέχοντας το 40% περίπου των εισαγωγών αερίου. Με τον αγωγό "Nordstream", η 
ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού της ΕΕ θα αυξηθεί περισσότερο. Η σημασία του 
προγράμματος αυτού είναι αναντίρρητη. Για το λόγο αυτό, η προαναφερθείσα απόφαση αριθ.
1364/2006/EΚ χαρακτήρισε το "Nordstream" ως ένα από τα TEN-E “Πρόγραμμα 
Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος”, την υψηλότερη δυνατή προτεραιότητα (ίδια προτεραιότητα με 
άλλα προγράμματα περιλαμβανομένου του Nabucco, ITGI ήYamal II). Η Επιτροπή τάχθηκε 
υπέρ του "Nordstream" από τις αρχές υπό την προϋπόθεση ότι όλες οι διαδικασίες ΕΠΕ θα 
τηρηθούν όπως εξηγήθηκε παραπάνω.

β) Οικονομικές πτυχές και πτυχές προϋπολογισμού

Σε σχέση με την αξιολόγηση των οικονομικών πτυχών και πτυχών προϋπολογισμού του 
"Nordstream", θα έπρεπε να υπογραμμισθεί ότι το πρόγραμμα έχει μέχρι σήμερα 
αποκλειστικά εμπορικό χαρακτήρα χωρίς δημόσια χρηματοδότηση, στο πλαίσιο του οποίου 
οι ανάδοχες εταιρείες αναλαμβάνουν όλους τους κινδύνους που συνδέονται με την 
κατασκευή και την εκμετάλλευση του αγωγού καθώς και την αβέβαιη εξέλιξη της αγοράς 
αερίου. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή δεν είναι αρμόδια να ζητήσει τις πληροφορίες αυτές από 
τις ανάδοχες εταιρείες εκτός εάν σημειωθεί παραβίαση του δικαίου της ΕΕ περί 
ανταγωνισμού.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Βάσει των ανωτέρω και των μέχρι σήμερα πληροφοριών που διαθέτει, η Επιτροπή δεν θα 
αναλάβει ξεχωριστή ΕΠΕ του προγράμματος "Nordstream" που αποτελεί το κύριο σημείο της 
έκθεσης του ΕΚ. Δέον να υπενθυμισθεί ότι όπως προαναφέρθηκε, είναι η πρώτη φορά που 
ένα τόσο πολύπλοκο πρόγραμμα διασυνοριακής υποδομής υποβάλλεται στη διαδικασία ΕΠΕ. 
Η Επιτροπή θεωρεί φυσιολογικό να προκαλεί ένα τόσο πολύπλοκο πρόγραμμα πολλά νέα 
ερωτήματα και ανησυχίες σε σχέση τόσο με το περιβάλλον όσο και με άλλους τομείς 
πολιτικής όπως η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού και οι κανόνες περί ανταγωνισμού. 
Η κτηθείσα εμπειρία από τον "Nordstream" είναι πολύ σημαντική για όλους τους 
ενδιαφερόμενους και δείχνει ότι με διαφανείς διαδικασίες όπως εκείνες που προβλέπονται 
από το ενωσιακό και διεθνές δίκαιο για την ΕΠΕ, πολλά ερωτήματα είναι δυνατόν να 
απαντηθούν ικανοποιητικά. Η ίδια η Επιτροπή απεκόμισε επίσης πολλές εμπειρίες από την 
αξιολόγηση των διαφόρων πτυχών του προγράμματος. Επί παραδείγματι, η Επιτροπή 
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χρειάστηκε να συμμετάσχει με διάφορα κράτη μέλη σε συζητήσεις σχετικά με τον τρόπο 
αντιμετώπισης πολύπλοκων διασυνοριακών προγραμμάτων μεγάλης κλίμακας δεδομένου ότι 
η ισχύουσα νομοθεσία για την ΕΠΕ έχει ως επί το πλείστον σχεδιασθεί για μεμονωμένα 
μεγάλα προγράμματα υποδομής που κατασκευάζονται σε μία χώρα. Πράγματι, πρέπει να 
ληφθούν υπόψη και διάφορες άλλες πτυχές όπως οι επιπτώσεις των έργων που συνδέονται με 
το κύριο πρόγραμμα για την παραγωγή, μεταφορά και αποθήκευση αδρανών και άλλων 
υλικών που ενδέχεται να επηρεάσουν διάφορες χώρες, τον τύπο διαβουλεύσεων με τις 
αρμόδιες αρχές και το κοινό, τον προσδιορισμό του ενδιαφερομένου κοινού, τον τύπο 
ενημέρωσης που πρέπει να διατεθεί στο κοινό, τον καθορισμό της εθνικής αξιολόγησης και 
των διαδικασιών αδειοδότησης. Η Επιτροπή χρειάσθηκε επίσης να συνεργαστεί με τη 
γραμματεία της σύμβασης "Espoo" όπως προαναφέρθηκε προκειμένου να διευκολυνθεί η 
εφαρμογή της διαδικασίας "Espoo" σε παρόμοιες περιπτώσεις στο μέλλον, ιδίως στους τομείς 
της ενέργειας και των μεταφορών όπου εμπλέκονται περισσότερα διασυνοριακά 
προγράμματα.

Τέλος, η Επιτροπή θα διαβεβαιώσει ότι η κτηθείσα εμπειρία θα ενισχυθεί περαιτέρω όχι μόνο 
βραχυπρόθεσμα με το έγγραφο κατευθυντηρίων γραμμών/ερμηνείας που θα εκπονηθεί 
σχετικά με την εφαρμογή της διαδικασίας ΕΠΕ σε μεγάλης κλίμακας διασυνοριακά 
προγράμματα αλλά και μεσοπρόθεσμα με την αναθεώρηση της οδηγίας ΕΠΕ. Η διαδικασία 
αυτή με την οποία θα συνδεθεί και το ΕΚ έχει ήδη ξεκινήσει και αναμένεται να 
πραγματοποιηθεί τους επόμενους μήνες.


