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Περιβαλλοντικές επιπτώσεις του σχεδιαζόμενου αγωγού φυσικού αερίου στη 
Βαλτική Θάλασσα για τη σύνδεση Ρωσίας-Γερμανίας
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Ιουλίου 2008 σχετικά με τις 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις του σχεδιαζόμενου αγωγού φυσικού αερίου στη Βαλτική 
Θάλασσα που θα συνδέει τη Ρωσία με τη Γερμανία (αναφορές 0614/2007 και 0952/2007) 
(2007/2118(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

- έχοντας υπόψη την αναφορά 0614/2007 της Radvile Morkunaite, η οποία συνοδευόταν 
από περισσότερες από 20 000 υπογραφές, την αναφορά 952/2006 του Krzysztof 
Mączkowski και τις λοιπές αναφορές που υποβλήθηκαν για το θέμα του παρόντος 
ψηφίσματος,

- έχοντας υπόψη τη Συνθήκη της Λισαβόνας που υπογράφηκε από όλα τα κράτη μέλη στις 
13 Δεκεμβρίου 2007,

- έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη θεματική στρατηγική για 
την προστασία και διατήρηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος (COM(2005)0504),

- έχοντας υπόψη το έκτο κοινοτικό πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον1,

- έχοντας υπόψη την οδηγία 97/11/ΕΚ του Συμβουλίου, της 3ης Μαρτίου 1997, περί 
τροποποιήσεως της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων 
δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον2 καθώς και τις οδηγίες 92/43/ΕΟΚ2 και 
79/409/ΕΟΚ3 που αποτελούν τη νομοθετική δέσμη του NATURA 2000,

- έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Νοεμβρίου 2006 σχετικά με μια θεματική 
στρατηγική για την προστασία και τη διατήρηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος4,

- έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 16ης Νοεμβρίου 2006 σχετικά με τη στρατηγική της 
περιοχής της Βαλτικής Θάλασσας για τη Βόρεια Διάσταση5,

- έχοντας υπόψη τη Σύμβαση για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος της 
περιοχής της Βαλτικής Θάλασσας (Σύμβαση του Ελσίνκι),

- έχοντας υπόψη τις συστάσεις της Επιτροπής του Ελσίνκι (HELCOM), και ιδίως τη 
σύσταση 17/3 της 12ης Μαρτίου 1996 που περιγράφει την υποχρέωση διενέργειας μιας 
εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και διαβούλευσης με τα κράτη που ενδέχεται να 

                                               
1 Βλ. απόφαση αριθ. 1600/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας 

Ιουλίου 2002, για τη θέσπιση του έκτου κοινοτικού προγράμματος δράσης για το περιβάλλον (ΕΕ 
L 242, 10.9.2002, σ. 1).

2 ΕΕ L 73, 14.3.1997, σ. 5.
2 EE L 206, 22.7.1992, σ. 7.
3 ΕΕ L 103, 25.4.1979, σ. 1.
4 ΕΕ C 314 Ε, 21.12.2006, σ. 131.
5 ΕΕ C 314 Ε, 21.12.2006, σ. 330.



πληγούν από τις αρνητικές επιπτώσεις ενός προτεινόμενου έργου,

- έχοντας υπόψη τη Σύμβαση της 25ης Φεβρουαρίου 1991 (Σύμβαση Espoo) για την 
εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε διασυνοριακά πλαίσια,

- έχοντας υπόψη τη Σύμβαση της 25ης Ιουνίου 1998 (Σύμβαση του Aarhus) για την 
πρόσβαση σε πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού στη διαδικασία λήψης αποφάσεων 
και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα,

- έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας
(UNCLOS),

- έχοντας υπόψη την αρχή της προφύλαξης, την οποία η νομολογία του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου περιλαμβάνει στις γενικές αρχές του κοινοτικού κεκτημένου, και η οποία 
αποτελεί μία από τις πτυχές της αειφόρου ανάπτυξης σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ και 
το διεθνές δίκαιο,

- έχοντας υπόψη την αρχή της χρηστής διακυβέρνησης, η οποία αποτελεί μία από τις 
γενικές αρχές του δικαίου της ΕΕ,

- έχοντας υπόψη τις δραστηριότητες της διακομματικής ομάδας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου για τη Βαλτική,

- έχοντας υπόψη τις προτάσεις της δημόσιας ακρόασης που πραγματοποιήθηκε στις 29 
Ιανουαρίου 2008,

- έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 1364/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 6ης Σεπτεμβρίου 2006, για τον καθορισμό προσανατολισμών σχετικά με 
τα διευρωπαϊκά δίκτυα στον τομέα της ενέργειας, που αναγνωρίζει ότι ο αγωγός Nord
Stream είναι έργο ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος,

- έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης για τη Βαλτική Θάλασσα που εγκρίθηκε σε συνεδρίαση 
των Υπουργών Περιβάλλοντος των κρατών της Βαλτικής, στην Κρακοβία στις 15 
Νοεμβρίου 2007,

- έχοντας υπόψη το άρθρο 10 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, το 
οποίο επιβάλλει στα κράτη μέλη την υποχρέωση πίστης στην Κοινότητα,

- έχοντας υπόψη το άρθρο 192, παράγραφος 1, του Κανονισμού του,

- έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Αναφορών και τις γνωμοδοτήσεις της 
Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και 
Ενέργειας (A6-0225/2008),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Βαλτική Θάλασσα αποτελεί λεκάνη περιβαλλόμενη από οκτώ 
κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ότι ποσοστό 80% των ακτών της είναι έδαφος 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η OAO Gazprom κατέχει την 
πλειοψηφία των μετοχών της Nord Stream AG,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι το θαλάσσιο περιβάλλον της Βαλτικής είναι ένα από τα βασικά 
θέματα της Βόρειας Διάστασης της Ένωσης, όπως έχει επανειλημμένα επιβεβαιωθεί με
ανακοινώσεις της Επιτροπής και ψηφίσματα του Κοινοβουλίου,



Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο γεωργικός και ο βιομηχανικός τομέας όλων των κρατών μελών 
που βρέχονται από τη Βαλτική, καθώς και της Ρωσίας, συνιστούν τους μεγαλύτερους 
ρυπαντές της Βαλτικής Θάλασσας και δημιουργούν τα μεγαλύτερα προβλήματα στην 
οικολογική της ισορροπία,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση έχει αναλάβει ειδική δέσμευση όσον αφορά την 
προστασία του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας του θαλασσίου 
περιβάλλοντος,

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε δίκες ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, η Επιτροπή έχει 
επανειλημμένα επιβεβαιώσει ότι η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί έναν από τους
κύριους στόχους της Κοινότητας, το δε Δικαστήριο έχει αναγνωρίσει την αρμοδιότητα 
της Κοινότητας στον τομέα της προστασίας και διατήρησης του θαλάσσιου 
περιβάλλοντος,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι επί του παρόντος υπάρχουν σχέδια για την κατασκευή 
πολυάριθμων έργων υποδομής στη Βαλτική Θάλασσα (Nord Stream, αιολικά πάρκα, 
αγωγός Scanled Baltic, αγωγός αερίου μεταξύ Φινλανδίας και Εσθονίας, ηλεκτρικά 
καλώδια μεταξύ Σουηδίας και Λιθουανίας, τερματικοί σταθμοί ΥΦΑ στο Świnoujścje 
κλπ.),

Ζ. εκτιμώντας ότι η Ευρώπη χρειάζεται να βρει τρόπους να απαντήσει στο ζωτικό ερώτημα 
της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού,

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι το αυξανόμενο ποσοστό του φυσικού αερίου στο ενεργειακό 
ισοζύγιο της Ευρώπης αποτελεί – ιδίως μετά το 1990 – τη σημαντικότερη πηγή μείωσης 
των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2),

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αρχή της προφύλαξης του άρθρου 174, παράγραφος 2, της 
Συνθήκης ΕΚ απαιτεί όλοι οι ενδιαφερόμενοι να καταβάλλουν τις απαραίτητες 
προσπάθειες για την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που ενδέχεται να 
έχουν οι νέες αποφάσεις ή η έναρξη των εργασιών και να λαμβάνουν κατάλληλη 
προληπτική δράση σε περιπτώσεις που υπάρχει εύλογη πιθανότητα απειλής για το 
περιβάλλον,

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την αρχή ότι οι απαιτήσεις περιβαλλοντικής 
προστασίας πρέπει να ενσωματώνονται στις τομεακές πολιτικές, οι εν λόγω απαιτήσεις 
πρέπει να λαμβάνονται δεόντως υπόψη στο πλαίσιο όλων των κοινοτικών 
δραστηριοτήτων και κατά την επιδίωξη κάθε κοινοτικού στόχου,

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 194 της μελλοντικής Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως καθορίστηκε με τη Συνθήκη της Λισαβόνας ορίζει ρητώς ότι 
η ενεργειακή πολιτική της ΕΕ πρέπει να βασίζεται σε πνεύμα αλληλεγγύης μεταξύ των 
κρατών μελών και σε σχέση με την ανάγκη διατήρησης και βελτίωσης του 
περιβάλλοντος,

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ιδιαίτερη ευαισθησία της Βαλτικής Θάλασσας έναντι 
περιβαλλοντικών απειλών έχει επιβεβαιωθεί από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό, ο 
οποίος την έχει χαρακτηρίσει «εξαιρετικά ευπαθή περιοχή»,

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Βαλτική Θάλασσα αποτελεί σήμερα μία από τις πλέον 



μολυσμένες θαλάσσιες περιοχές παγκοσμίως και ότι, συγκεκριμένα, η συγκέντρωση 
επικίνδυνων ουσιών, τόσο στα ύδατά της όσο και στους οργανισμούς που ζουν εντός 
αυτών, παραμένει αφύσικα υψηλή,

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Βαλτική Θάλασσα αποτελεί τυπική εσωτερική θάλασσα, 
καθώς και ρηχή θαλάσσια περιοχή, και ότι, μαζί με τη Μαύρη Θάλασσα, ο κύκλος 
ανταλλαγής υδάτων της με τον παγκόσμιο ωκεανό είναι ο βραδύτερος παγκοσμίως και 
διαρκεί περίπου 30 χρόνια,

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διάρκεια ζωής του αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου 
εκτιμάται στα 50 έτη και το μέγεθος του έργου για τον παροπλισμό του συστήματος του 
αγωγού θα είναι όμοιο σε κλίμακα με αυτό της σχεδιαζόμενης εγκατάστασης· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά την εξέταση των περιβαλλοντικών και οικονομικών 
επιπτώσεων του έργου, αυτή η πτυχή πρέπει να συνεκτιμηθεί με τον χρόνο που απαιτείται 
για την πλήρη επαναφορά της χλωρίδας και της πανίδας στην αρχική της κατάσταση,

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση σε βαρέα μέταλλα, ρύπους και άλλες επιβλαβείς ουσίες 
συνεπάγεται κινδύνους για την υγεία και επιπτώσεις στη διατροφική αλυσίδα που 
χρήζουν μελέτης,

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι σειρά παραγόντων, συμπεριλαμβανομένης της μακράς διάρκειας 
συγκράτησης των υδάτων, της στρωμάτωσης της υδάτινης στήλης, της εκτεταμένης, 
βιομηχανοποιημένης λεκάνης απορροής της και της ιδιαίτερης εντατικοποίησης της 
γεωργίας στην περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας, καθιστούν τη Βαλτική Θάλασσα 
ιδιαίτερα ευαίσθητη από περιβαλλοντική άποψη,

ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκτέλεση εργασιών υπό τις ειδικές συνθήκες που επικρατούν 
στη Βαλτική Θάλασσα θα μπορούσε να οδηγήσει σε ξαφνική αύξηση του πληθυσμού των 
φυκών, θέτοντας σε σοβαρό κίνδυνο τη Φινλανδία, τη Σουηδία και τη Γερμανία και τα 
κράτη της Βαλτικής,

ΙΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας επιπλέον σημαντικός παράγοντας κινδύνου για το 
περιβάλλον είναι η ύπαρξη 80 000 περίπου τόνων πυρομαχικών που απορρίφθηκαν στον 
βυθό της Βαλτικής μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, που περιλαμβάνουν τοξικές ουσίες, 
όπως ο υπερίτης (αέριο μουστάρδας), ο θειούχος υπερίτης, ο αζωτούχος υπερίτης, ο 
λιουσίτης, το Clark I, το Clark II και ο αδαμσίτης, και αποτελούν απειλή τόσο για το 
θαλάσσιο περιβάλλον της Βαλτικής όσο και για την ανθρώπινη ζωή και υγεία,

Κ. λαμβάνοντας υπόψη ότι αρκετά κράτη εξακολούθησαν να απορρίπτουν δοχεία με 
πυρομαχικά από το 1945 μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του ’60,

ΚΑ. λαμβάνοντας, επιπλέον, υπόψη ότι η κατάσταση των δοχείων που περιέχουν πυρομαχικά 
εγκυμονεί κινδύνους, με τον βαθμό διάβρωσής τους να εκτιμάται σε 80%, και την ακριβή 
τους θέση να μην μπορεί πάντα να καθοριστεί,

ΚΒ. λαμβάνοντας υπόψη, παράλληλα, ότι το σχέδιο δράσης για τη Βαλτική Θάλασσα που 
εγκρίθηκε στις 15 Νοεμβρίου 2007 στην Κρακοβία απαιτεί από τα κράτη που 
συνορεύουν με τη Βαλτική να εξασφαλίσουν την ασφαλή αποθήκευση των παλαιών 
αποθεμάτων χημικών ουσιών και εξοπλισμού που περιέχει επικίνδυνες ουσίες,

ΚΓ. λαμβάνοντας υπόψη τις ενδεχόμενες επιπτώσεις του αγωγού φυσικού αερίου στο 



θαλάσσιο περιβάλλον και στα παράκτια κράτη της Βαλτικής,

ΚΔ. λαμβάνοντας υπόψη την αυξημένη κυκλοφορία ποντοπόρων και πετρελαιοφόρων στη 
Βαλτική Θάλασσα και τον ενδεχόμενο κίνδυνο πυρκαγιάς, τον κίνδυνο να χάσουν τα 
πλοία την πλευσιμότητά τους και να βυθιστούν από τυχόν βλάβη του αγωγού φυσικού 
αερίου κατά τη διάρκεια της κατασκευής, της εγκατάστασης και της λειτουργίας του, και 
τις ενδεχόμενες ανθρώπινες, οικονομικές και περιβαλλοντικές συνέπειες της βλάβης
αυτής,

ΚΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα σχέδια της Nord Stream για την κατασκευή υποθαλάσσιας 
λωρίδας μήκους 1 200 χιλιομέτρων και πλάτους περίπου 2 χιλιομέτρων, η οποία θα 
αποτελέσει τη μεγαλύτερη υποθαλάσσια κατασκευή στον κόσμο,

ΚΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αλιεία, ο τουρισμός και η ναυτιλία θα μπορούσαν να πληγούν 
σοβαρά από την κατασκευή, την εγκατάσταση και τη λειτουργία του έργου, πράγμα που 
θα έχει πιθανώς αρνητική επίπτωση στην οικονομία των παράκτιων περιοχών,

ΚΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 123 της UNCLOS, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο 
στοιχείο του κοινοτικού κεκτημένου, απαιτεί από τα κράτη που συνορεύουν με 
ημίκλειστες θάλασσες να συνεργάζονται μεταξύ τους κατά την άσκηση των δικαιωμάτων 
τους και την εκτέλεση των καθηκόντων τους, και να συντονίζουν την άσκηση των 
δικαιωμάτων και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους σχετικά με την προστασία και 
τη διατήρηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος,

ΚΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 2, παράγραφος 1 της Σύμβασης Espoo ζητεί από τα 
συμβαλλόμενα μέρη, σε μεμονωμένο επίπεδο ή από κοινού, να λάβουν όλα τα 
κατάλληλα και αποτελεσματικά μέτρα για την πρόληψη, τη μείωση και τον έλεγχο 
σημαντικών αρνητικών διασυνοριακών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από προτεινόμενες 
δραστηριότητες,

ΚΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 5α της Σύμβασης Espoo, οι 
διαβουλεύσεις με τα μέρη που εκτίθενται στις επιβλαβείς συνέπειες των διασυνοριακών 
έργων ενδέχεται να καλύπτουν πιθανές εναλλακτικές λύσεις για το προτεινόμενο έργο, 
συμπεριλαμβανομένης της εγκατάλειψής του,

Λ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 12 της Σύμβασης του Ελσίνκι ζητεί από τα 
συμβαλλόμενα μέρη να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να εμποδίσουν τη μόλυνση 
του θαλάσσιου περιβάλλοντος της περιοχής της Βαλτικής Θάλασσας που οφείλεται στην 
εξερεύνηση ή την εκμετάλλευση του βυθού της ή σε άλλες σχετικές δραστηριότητες,

ΛΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η προτεινόμενη διαδρομή του αγωγού αερίου της Βόρειας 
Ευρώπης θα διασχίζει περιοχές που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα NATURA 2000 και 
τις οποίες η οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου χαρακτηρίζει ως ζώνες ειδικής 
προστασίας,

ΛΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 6, παράγραφος 2 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ ζητεί από τα 
κράτη μέλη να θεσπίσουν τα κατάλληλα μέτρα, ώστε στις ειδικές ζώνες διατήρησης να 
αποφεύγεται η υποβάθμιση των φυσικών οικοτόπων και των οικοτόπων ειδών,

ΛΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 6, παράγραφος 3 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ ζητεί από τα 
κράτη μέλη να προβαίνουν σε κατάλληλη περιβαλλοντική εκτίμηση των επιπτώσεων 



κάθε σχεδίου, μη άμεσα συνδεόμενου ή αναγκαίου για τη διαχείριση του τόπου
διατήρησης, το οποίο όμως είναι δυνατόν να επηρεάζει σημαντικά τον εν λόγω τόπο, 
λαμβανομένων υπόψη των στόχων του τόπου, που αφορούν τη διατήρηση,

ΛΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 3της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ 
βάσει των συμπερασμάτων της παραπάνω εκτίμησης, οι αρμόδιες εθνικές αρχές 
συμφωνούν για το οικείο σχέδιο μόνον αφού βεβαιωθούν ότι δεν θα παραβλάψει την 
ακεραιότητα του συγκεκριμένου τόπου και, ενδεχομένως, αφού εκφρασθεί πρώτα η 
δημόσια γνώμη,

ΛΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προβλεπόμενος αγωγός φυσικού αερίου θα είναι ο μακρύτερος 
διπλός υποθαλάσσιος αγωγός φυσικού αερίου στον κόσμο, καθώς και ο πιο ρηχός, κάτι 
που τον καθιστά εξαιρετικά εκτεθειμένο σε πιθανές βλάβες,

ΛΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η απόφαση 1364/2006/ΕΚ συμπεριέλαβε τον αγωγό αερίου της 
Βόρειας Ευρώπης στα έργα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος με προτεραιότητα,

ΛΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε μηχανική κατασκευή μεγάλης κλίμακας σε θαλάσσια ύδατα 
πρέπει, λόγω των σχετικών κινδύνων, να υπόκειται σε ιδιαίτερα λεπτομερή και 
ολοκληρωμένη ανάλυση και εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, κατά τα οριζόμενα 
από τη Σύμβαση Espoo, από τη Σύμβαση του Ελσίνκι και από κάθε άλλη σχετική 
ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία,

ΛΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τη Σύμβαση Espoo, πριν από κάθε έργο τέτοιου 
είδους θα πρέπει να διενεργείται ανάλυση των εναλλακτικών λύσεων, 
συμπεριλαμβανομένου ιδίως του κόστους υλοποίησης και της περιβαλλοντικής 
ασφάλειας, στην προκειμένη περίπτωση ανάλυση των εναλλακτικών χερσαίων οδών για 
τον αγωγό φυσικού αερίου,

ΛΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τμήματα του σχεδιαζόμενου αγωγού έχουν ήδη μεταφερθεί στην 
πόλη Kotka της Φινλανδίας για επεξεργασία,

Μ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 1 της Σύμβασης του Aarhus επιβάλλει στα 
συμβαλλόμενα μέρη και τις δημόσιες αρχές υποχρεώσεις ως προς την πρόσβαση στις 
πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη 
δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα ,

ΜΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νομικές προϋποθέσεις που συνδέονται με τη διενέργεια 
ακριβούς εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, πρέπει να συνεκτιμούν όλους 
τους προαναφερθέντες κινδύνους,

ΜΒ. λαμβάνοντας περαιτέρω υπόψη την ανάγκη ανάλυσης της τρομοκρατικής απειλής και 
των δυνατοτήτων αποτελεσματικής δράσης για την αντιμετώπισή της,

1. είναι της γνώμης ότι ο αγωγός Nord Stream είναι έργο υποδομής με ευρείες πολιτικές και 
στρατηγικές διαστάσεις τόσο για την ΕΕ όσο και για τη Ρωσία· κατανοεί τις ανησυχίες 
που εκφράζουν τα κράτη μέλη της ΕΕ όσον αφορά την κατασκευή και συντήρηση του 
αγωγού· υπογραμμίζει ότι η δυνατότητα των μικρών παράκτιων κρατών να λειτουργούν 
ως παράγοντες ασφάλειας στην περιφέρεια της Βαλτικής πρέπει να εξεταστεί σε 
συνάρτηση με τη δυνατότητα της ΕΕ να λειτουργεί ως ενοποιημένη οντότητα και να μιλά 
με μια φωνή σε ζητήματα ενεργειακού ενδιαφέροντος και υπενθυμίζει το ψήφισμά του 



της 26ης Σεπτεμβρίου 2007 σχετικά με την πορεία προς μια κοινή εξωτερική ευρωπαϊκή 
πολιτική για την ενέργεια1· τονίζει ότι η απόφαση 1364/2006/ΕΚ (που ενσωματώνει τις 
κατευθυντήριες γραμμές για τα διευρωπαϊκά ενεργειακά δίκτυα) αναγνωρίζει ότι η Nord
Stream αποτελεί έργο ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος που αναμένεται ότι θα βοηθήσει στην 
κάλυψη των μελλοντικών ενεργειακών αναγκών της ΕΕ· τονίζει ότι το έργο αυτό, μαζί με 
άλλους συμπληρωματικούς αγωγούς, όπως οι Yamal II και Amber, θα πρέπει να 
σχεδιασθούν σύμφωνα με το πνεύμα κοινής ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής για την 
ενέργεια και να συνυπολογίζουν πλήρως τις επιπτώσεις τους επί του περιβάλλοντος και 
επί της ασφάλειας των κρατών μελών της ΕΕ·

2. επαναλαμβάνει τη γνώμη του ότι, λαμβανομένης υπόψη της αυξανόμενης εξάρτησης της 
ΕΕ από περιορισμένο αριθμό ενεργειακών πηγών, προμηθευτών και οδών μεταφοράς, 
είναι απαραίτητο να υποστηριχθούν πρωτοβουλίες που να αποσκοπούν στη 
διαφοροποίησή τους, τόσο γεωγραφικά όσο και με την ανάπτυξη βιώσιμων 
εναλλακτικών λύσεων· εφιστά ιδίως την προσοχή στην ανάγκη στήριξης της ανάπτυξης 
των λιμενικών υποδομών που χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση των καυσίμων· 
υπενθυμίζει ότι η Nord Stream είναι ένα μόνο από τα πολλά έργα υποδομής στον τομέα 
του φυσικού αερίου, όπως αγωγοί και εγκαταστάσεις ΥΦΑ, που θα είναι απαραίτητα για 
την κάλυψη τις κοινοτικές καταναλωτικές ανάγκες σε φυσικό αέριο, ανάγκες που, 
σύμφωνα με πολλές μελέτες, θα αυξηθούν σημαντικά τα ερχόμενα έτη, ενώ ταυτόχρονα 
οι υποδομές αυτές θα καταστήσουν δυνατή την αντικατάσταση των λιγότερο 
φιλοπεριβαλλοντικών ορυκτών καυσίμων· θεωρεί απαραίτητο να αξιολογηθεί η 
μακροπρόθεσμη επίπτωση των νέων υποδομών φυσικού αερίου επί του περιβάλλοντος, 
σε συνάρτηση με την ανάγκη διασφάλισης ενός σταθερού εφοδιασμού με φυσικό αέριο·

3. στηρίζει την πρόταση που περιλαμβάνεται στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
της 14ης Νοεμβρίου 2006, σύμφωνα με την οποία η μελλοντική θαλάσσια στρατηγική 
της ΕΕ πρέπει να οδηγεί σε δεσμευτικές υπερεθνικές υποχρεώσεις που ενδέχεται επίσης 
να περιλαμβάνουν κοινές δεσμεύσεις σε τρίτες χώρες·

4. υπογραμμίζει ότι η ενεργειακή ασφάλεια πρέπει να θεωρείται ουσιαστική συνιστώσα της 
συνολικής ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ότι μάλιστα ο ορισμός της 
ενεργειακής ασφάλειας δεν πρέπει να περιορίζεται απλώς στην έλλειψη παραγωγής στο 
εσωτερικό της ΕΕ αλλά πρέπει, επίσης, να λαμβάνει υπόψη τις γεωπολιτικές πτυχές της 
εξάρτησης από τις εισαγωγές και το ενδεχόμενο διακοπών παροχής με πολιτικές 
σκοπιμότητες· πιστεύει ότι η τρίτη δέσμη μέτρων για την ενέργεια θα μειώσει την 
ενεργειακή εξάρτηση κάθε κράτους μέλους καθώς κανένα κράτος δεν μπορεί να 
αποσυνδεθεί από τρίτη χώρα-προμηθευτή σε πλήρως απελευθερωμένη και 
ολοκληρωμένη ενεργειακή αγορά·

5. εκτιμά ότι το δίλημμα της διασφάλισης του ενεργειακού εφοδιασμού παράλληλα με την 
υποχρέωση διασφάλισης  της περιβαλλοντικής προστασίας και της αειφόρου ανάπτυξης 
καθιστά επιτακτική την εφαρμογή μιας συνεκτικής και συντονισμένης ευρωπαϊκής 
πολιτικής στον τομέα του εφοδιασμού με φυσικό αέριο, πολιτικής στηριζόμενης στην 
προσεκτική αξιολόγηση, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, των περιβαλλοντικών πτυχών των 
εναλλακτικών λύσεων, και στην αμοιβαία αλληλεγγύη μεταξύ κρατών μελών·

6. εκφράζει τη λύπη του για τον περιθωριακό ρόλο που διαδραματίζει η ΕΕ στο εν λόγω 
έργο, και κυρίως για τον ρόλο της Επιτροπής· τονίζει ότι μεγαλύτερη συμμετοχή της ΕΕ 

                                               
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2007)0413.



θα μείωνε το αίσθημα ανασφάλειας πολλών κρατών μελών σχετικά με το έργο Nord 
Stream·

7. λαμβάνει υπό σημείωση την αντίθεση που εκφράζουν ορισμένα κράτη μέλη στο έργο 
κατασκευής αγωγού που προβλέπεται για την περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας, η οποία 
αποτελεί κοινό πόρο των κρατών που πλαισιώνουν τη Βαλτική Θάλασσα, και όχι ζήτημα
διμερών σχέσεων μεταξύ κρατών· συνεπώς, θεωρεί ότι το έργο πρέπει να υλοποιηθεί σε 
συνεργασία με όλα τα κράτη που πλαισιώνουν τη Βαλτική Θάλασσα σύμφωνα με τη 
Σύμβαση Espoo, τη Σύμβαση του Ελσίνκι και τις λοιπές σχετικές νομικές πράξεις· τονίζει 
τη σημασία που έχει η επικύρωση της Σύμβασης Espoo από τη Ρωσία·

8. εκφράζει επ’ αυτού την αντίθεσή του στην πραγματοποίηση επένδυσης της 
συγκεκριμένης κλίμακας χωρίς προηγούμενη θετική μελέτη περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων·

9. εκφράζει την πεποίθησή του ότι ενεργειακά έργα στα οποία συμμετέχουν κράτη μέλη της 
ΕΕ και τρίτες χώρες πρέπει να αφορούν το κοινό ευρωπαϊκό συμφέρον και να 
ενδιαφέρουν το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των πολιτών της·

10. αναγνωρίζει ότι η Nord Stream βρίσκεται στη φάση της πραγματοποίησης της εκτίμησης 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων, που θα υποβληθεί στα «αρχικώς συμβαλλόμενα μέρη»
όπως προβλέπει η Σύμβαση Espoo (Ρωσία, Φινλανδία, Σουηδία, Δανία και Γερμανία) 
προς έγκριση· καλεί την εταιρία να διαβιβάσει όχι μόνο στα ανωτέρω κράτη αλλά και 
στην HELCOM και σε όλα τα παράκτια κράτη τα αποτελέσματα της μελέτης και το 
πλήρες σύνολο των ερευνητικών δεδομένων που αφορούν την οικολογική κατάσταση της 
τοποθεσίας του έργου και που συλλέχθηκαν μέσα από περιβαλλοντικές έρευνες·

11. τονίζει ότι για να δοθεί μακροπρόθεσμη αειφόρος λύση απαιτείται πλήρη διαφάνεια για 
όλα τα μέρη στα στάδια τόσο της κατασκευής όσο και της λειτουργίας. Η εμπιστοσύνη 
στο μεγάλο έργο αυτό θα αυξηθεί αν τα κράτη που πλαισιώνουν τη Βαλτική Θάλασσα 
έχουν τη δυνατότητα να εποπτεύουν το έργο·

12. ζητεί, επομένως, από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να δεσμευθούν ότι θα προβούν σε 
ανάλυση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της κατασκευής του αγωγού αερίου της 
Βόρειας Ευρώπης, ιδίως σε περιπτώσεις που περιλαμβάνουν ζητήματα που απαιτούν 
γνωμοδότηση της Επιτροπής, όπως ορίζεται στο άρθρο 6, παράγραφος 4 της οδηγίας 
92/43/ΕΟΚ·

13. τονίζει ότι η αρχή της αμοιβαιότητας πρέπει να τηρείται πλήρως όσον αφορά τις 
επενδύσεις προκειμένου η αλληλεξάρτηση μεταξύ ΕΕ και Ρωσίας να εξελιχθεί σε 
εταιρική σχέση· σημειώνει ότι τρίτες χώρες επωφελούνται σε μεγάλο βαθμό από την 
ανοιχτή αγορά της ΕΕ, αλλά, επίσης, ότι δεν παρέχονται παρόμοια οφέλη στους 
ευρωπαίους επενδυτές στη Ρωσία·

14. εκφράζει τη λύπη του που η Επιτροπή δεν αποδέχθηκε την πρόταση που περιλαμβάνεται 
στο προαναφερθέν ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2006 και αφορά τη 
διενέργεια εκτιμήσεων περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τα προβλεπόμενα έργα από την 
Επιτροπή, επαναλαμβάνοντας παράλληλα την έκκλησή του για τη διενέργεια τέτοιας 
εκτίμησης από ανεξάρτητο φορέα που θα διοριστεί αφού ληφθούν υπόψη οι απόψεις
όλων των παρακτίων κρατών·



15. καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να διενεργήσουν ενδελεχή εκτίμηση για το αν η 
υλοποίηση του έργου συμμορφώνεται με το κοινοτικό και το διεθνές δίκαιο·

16. εκφράζει την ανησυχία του για το χρονοδιάγραμμα του έργου που εγκρίθηκε από τη Nord 
Stream, η εφαρμογή του οποίου δεν θα επιτρέψει τη λεπτομερή ανάλυση των 
αποτελεσμάτων της εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τα ενδιαφερόμενα 
κράτη, τις μη κυβερνητικές οργανώσεις και τους εμπειρογνώμονες της HELCOM·
επισημαίνει ότι για την εμπεριστατωμένη ανάλυση των αποτελεσμάτων της μελέτης 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων απαιτείται και σωστό χρονοδιάγραμμα·

17. επισημαίνει ότι η εκτέλεση έργου σε περιοχή με εμβαδόν μέχρι και 2 400 τετραγωνικά 
χιλιόμετρα στη Βαλτική Θάλασσα, το οποίο απαιτεί τη χρήση μεγάλου αριθμού σκαφών 
και άλλου εξοπλισμού, θα μπορούσε να αποτελέσει σοβαρή απειλή για τη βιοποικιλότητα 
και τον αριθμό των οικοτόπων, καθώς και για την ασφάλεια και την ομαλή λειτουργία 
της ναυτιλίας στην περιοχή·

18. προσδοκεί ότι η πιθανή επαφή του αγωγού με τον βυθό κατά την φάση της κατασκευής 
θα συμπεριληφθεί στη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων·

19. καλεί τον επενδυτικό φορέα, στο σχέδιο έκθεσης που θα καταρτίσει για τη Μελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, να συμπεριλάβει εκτενή καθορισμό δικαιοδοσίας, με
σαφή περιγραφή των υφισταμένων περιβαλλοντικών συνθηκών στον χώρο των εργασιών 
και με τρισδιάστατα στοιχεία για τη γεωμορφολογία του εν λόγω χώρου·

20. εκφράζει έντονη ανησυχία για τις αναφορές ότι πριν από την ολοκλήρωση του αγωγού 
φυσικού αερίου, ο επενδυτικός φορέας σκοπεύει να χρησιμοποιήσει ιδιαίτερα τοξική 
ένωση που ονομάζεται γλουταρική αλδεΰδη· καλεί τον επενδυτικό φορέα να αποφύγει τη 
χρήση αυτής της ουσίας·

21. καλεί την Επιτροπή να διενεργήσει αξιόπιστη και ανεξάρτητη περιβαλλοντική μελέτη 
που θα εξετάζει τις γεωργικές και βιομηχανικές εκπομπές που μολύνουν τη Βαλτική 
Θάλασσα και να αξιολογήσει την κατάσταση σε σχέση με τους ενδεχόμενους κινδύνους 
που συνιστούν για το περιβάλλον οι αγωγοί που ήδη διασχίζουν τη Βαλτική Θάλασσα· 
επιπλέον, καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τις πρόσθετες επιπτώσεις που θα έχει το 
έργο Nord Stream στη Βαλτική Θάλασσα·

22. καλεί τον κατασκευαστή να διασφαλίσει ότι η κατασκευή και η λειτουργία του αγωγού 
δεν θέτει σε κίνδυνο τα πολλά είδη ψαριών και πτηνών καθώς και την ύπαρξη ενός 
πληθυσμού δελφινιών του είδους της φώκαινας (porpoise), ο αριθμός των οποίων 
ανέρχεται σε μόλις 600, ενώ αποτελούν είδος μοναδικό στην εν λόγω γεωγραφική 
περιοχή·

23. θεωρεί ότι η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος της Βαλτικής Θάλασσας είναι
στοιχείο της Βόρειας Διάστασης της ΕΕ, κι ότι θα πρέπει επίσης να λαμβάνεται υπόψη 
στο πλαίσιο της Στρατηγικής για τη Βαλτική Θάλασσα, εφόσον απαιτείται·

24. σημειώνει ότι η ευημερία των παράκτιων περιοχών και η ανταγωνιστικότητα των 
οικονομιών τους είναι ιδιαίτερα ευάλωτες και τίθενται σε κίνδυνο από τις 
κατεστραμμένες παράκτιες περιοχές και από την υποβάθμιση του θαλάσσιου 
περιβάλλοντος· επισημαίνει ότι, δεδομένης της έκτασης στην οποία επηρεάζονται οι 
παράκτιες περιοχές από τις θαλάσσιες δραστηριότητες και πολιτικές, η μακροπρόθεσμη 



περιβαλλοντική αειφορία αποτελεί προϋπόθεση για την προστασία της οικονομικής, 
κοινωνικής και περιβαλλοντικής τους ευημερίας·

25. επισημαίνει την απουσία οιασδήποτε στρατηγικής για την αντιμετώπιση των ζημιών του 
συστήματος και των εξωτερικών απειλών για την ασφάλεια του αγωγού· τονίζει την 
ανάγκη σαφούς καθορισμού όλων των πτυχών που σχετίζονται με την ασφάλεια και την 
αντίδραση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένων οικονομικών 
πόρων, παραγόντων, ρόλων και διαδικασιών·

26. επισημαίνει ότι, λόγω της αυξανόμενης ζήτησης φυσικού αερίου στην ΕΕ, οι 
εναλλακτικές διαδρομές των αγωγών φυσικού αερίου θα πρέπει να αναλυθούν και να 
προωθηθούν, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις περιβαλλοντικές όσο και τις οικονομικές 
πτυχές, συμπεριλαμβανομένου του χρονοδιαγράμματος για τις διαδρομές αυτές· 
σημειώνει ότι η Nord Stream οφείλει να υποβάλει εκτίμηση περί των εναλλακτικών 
διαδρομών σε σχέση με την επιλεγείσα με την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων·

27. καλεί την Επιτροπή να προβεί σε τέτοια ανάλυση στο πλαίσιο διαλόγου με τα 
ενδιαφερόμενα παράκτια κράτη, τον επενδυτικό φορέα, την Επιτροπή του Ελσίνκι 
συνεκτιμώντας τις απόψεις των σχετικών ΜΚΟ·

28. τονίζει ότι το ζήτημα της χρηματικής αποζημίωσης για τυχόν βλάβες ή ζημία πρέπει να 
έχει διευκρινιστεί πλήρως ήδη πριν από την έναρξη των εργασιών. Τυχόν σημαντική 
βλάβη στον αγωγό μπορεί να οδηγήσει σε επιπλοκές για τα κράτη που περιβάλλουν τη 
Βαλτική Θάλασσα και θα μπορούσε να αποβεί καταστροφική για το θαλάσσιο 
περιβάλλον· θεωρεί ότι η Nord Stream AG πρέπει να αναλάβει πλήρη ευθύνη για 
αποζημιώσεις·

29. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διενεργήσουν ενδελεχή εκτίμηση των 
οικονομικών και δημοσιονομικών πτυχών και των πτυχών που σχετίζονται με τη 
διαφάνεια του έργου Nord Stream και των εταιρειών που εμπλέκονται σε αυτό·

30. καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει τις δυνατότητες στο πλαίσιο της σύμπραξης για τη 
Βόρεια Διάσταση να απαιτηθεί το ισοδύναμο «σχεδιαστικής υπεραξίας» από το σχέδιο 
Nord Stream σε συνδυασμό με πιθανά έργα αναζωογόνησης στην περιοχή των φινο-
ρωσικών συνόρων, στην περιοχή όπου προτείνεται να ξεκινάει ο αγωγός, ή στο πλαίσιο 
της Στρατηγικής για τη Βαλτική Θάλασσα·

31. σημειώνει τις εξής αποφάσεις οργάνων των κρατών μελών:

– την από 12 Φεβρουαρίου 2008 απόφαση της Σουηδικής Κυβέρνησης να ζητήσει 
περισσότερη τεκμηρίωση από την Nord Stream AG εξαιτίας των σημαντικών 
διαδικαστικών και ουσιαστικών ελλείψεων και ιδίως λόγω έλλειψης ανάλυσης για 
εναλλακτική διαδρομή και για την εναλλακτική δυνατότητα εγκατάλειψης του 
σχεδίου κατασκευής του αγωγού·

– την από 27 Μαρτίου 2007 θέση του Λιθουανικού Κοινοβουλίου, που επεσήμανε 
την ανάγκη αναστολής της κατασκευής των μεγάλης κλίμακας έργων υποδομής 
στη Βαλτική Θάλασσα μέχρις ότου πραγματοποιηθούν εμπεριστατωμένη ανάλυση 
των εναλλακτικών λύσεων, μαζί με ανεξάρτητες και ολοκληρωμένες εκτιμήσεις 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων·



– την από 21 Σεπτεμβρίου 2007 απόφαση της Εσθονικής Κυβέρνησης να μην 
χορηγήσει άδεια για τη διεξαγωγή υποβρύχιων μελετών στην αποκλειστική 
οικονομική ζώνη της Εσθονίας λόγω αμφιβολιών σχετικά με το αντικείμενο και την 
έκταση των εν λόγω μελετών·

32. θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι η Πράσινη Βίβλος με τίτλο «Προς μια μελλοντική 
θαλάσσια πολιτική για την Ένωση» δεν εξετάζει καθόλου το πρόβλημα των έργων 
μεγάλης κλίμακας, όπως είναι οι υποθαλάσσιοι αγωγοί· θεωρεί επίσης λυπηρό το γεγονός
ότι στα νομικά κείμενα και στις ανακοινώσεις που αφορούν τις θαλάσσιες στρατηγικές 
που χαράσσονται με δική της πρωτοβουλία, η Επιτροπή προσπερνά συνήθως το 
πρόβλημα των υποθαλασσίων αγωγών, το οποίο είναι πολύ σημαντικό από άποψη τόσο 
περιβαλλοντικής προστασίας, όσο και ενεργειακής ασφάλειας της ΕΕ·

33. ζητεί να καταστεί διαθέσιμη ανεξάρτητη εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, για 
εμπεριστατωμένη διαβούλευση με τις αρμόδιες αρχές και με το ευρύ κοινό όλων των 
παράκτιων κρατών·

34. επισημαίνει τη σημασία της διαφάνειας στην επικοινωνιακή στρατηγική για τις ενέργειες 
που αφορούν τα αποτελέσματα της εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και για τη 
δραστήρια δημοσιοποίηση των εν λόγω αποτελεσμάτων σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ,
και κυρίως στα κράτη της Βαλτικής·

35. επαναλαμβάνει, ως εκ τούτου, την έκκληση που περιείχε το προαναφερθέν ψήφισμά του
της 14ης Νοεμβρίου 2006, για τη θέσπιση υποχρεωτικού μηχανισμού διαπραγματεύσεων 
μεταξύ των κρατών μελών και επιμένει ότι πρέπει το Συμβούλιο να δραστηριοποιηθεί σε 
διεθνές επίπεδο, προκειμένου να προωθήσει τις υποχρεωτικές εκτιμήσεις 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων στις σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών·

36. σημειώνει ότι η χάραξη του αγωγού φυσικού αερίου της Βόρειας Ευρώπης πρέπει να 
οδηγεί στην επίτευξη των στρατηγικών και οικονομικών στόχων που ορίζει η απόφαση 
1364/2006/ΕΚ, και παράλληλα να αποφεύγει οιαδήποτε βλάβη στο περιβάλλον·

37. καλεί το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν ώστε η  
κατασκευή του αγωγού φυσικού αερίου της Nord Stream να τηρεί πλήρως την ευρωπαϊκή 
νομοθεσία περί μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και όλες τις διεθνείς συμβάσεις·

38. καλεί, συγκεκριμένα, την Επιτροπή να εξασφαλίσει τη συμμόρφωση με τις διατάξεις των 
προαναφερθέντων εγγράφων, ιδίως της UNCLOS, της Σύμβασης του Ελσίνκι, της 
Σύμβασης Espoo, της Σύμβασης του Aarhus, των οδηγιών 85/337/ΕΟΚ, 97/11/ΕΚ, 
92/43/ΕΟΚ και 79/409/ΕΟΚ, καθώς και με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Συνθήκης ΕΚ 
και με την αρχή της προφύλαξης, αλλά και με την αρχή της αειφόρου ανάπτυξης, και να 
ξεκινήσει τις διαδικασίες που προβλέπει το άρθρο 226 της Συνθήκης ΕΚ σε περίπτωση 
μη συμμόρφωσης με τις παραπάνω υποχρεώσεις·

39. υπό το πρίσμα της τρέχουσας πολιτικής κατάστασης στη Ρωσία και των γεωπολιτικών 
φιλοδοξιών της χώρας αυτής, θεωρεί πολύ σημαντικό να επιδείξει η Ρωσία αγαθή
προαίρεση ως προς τη συνεργασία στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής· 
τονίζει τη σημασία της επικύρωσης από τη Ρωσία της Συνθήκης Ενεργειακού 
Καταστατικού Χάρτη και του μεταβατικού πρωτοκόλλου της, δεδομένου ότι με την 
επικύρωση αυτή θα μειωθούν οι πιθανότητες διενέξεων για σχέδια σαν το Nord Stream·



40. καλεί την Επιτροπή, εντός του πεδίου της αρμοδιότητάς της, να αξιολογήσει την 
κατάσταση του ανταγωνισμού στην αγορά που θα προκύψει από την πιθανή ολοκλήρωση 
του αγωγού Nord Stream και, εφόσον απαιτείται, να λάβει μέτρα προκειμένου να 
εμποδίσει την Gazprom να αποκτήσει δεσπόζουσα θέση στις αγορές φυσικού αερίου της 
ΕΕ χωρίς να εγγυάται το αμοιβαίο δικαίωμα των εταιρειών της ΕΕ να εισέλθουν στη 
ρωσική ενεργειακή αγορά·

41. εισηγείται τη θέσπιση συστήματος κοινής εποπτείας του αγωγού, που θα περιλαμβάνει 
όλες τις χώρες της περιοχής της Βαλτικής Θάλασσας· περαιτέρω, εισηγείται η ευθύνη 
καταβολής αποζημίωσης σε περίπτωση περιβαλλοντικής καταστροφής να βαρύνει 
αποκλειστικά τη Nord Stream AG·

42. σημειώνει την έλλειψη θεσμικών δομών ικανών να ανταποκριθούν επαρκώς στα 
ζητήματα περιβαλλοντικής και γεωπολιτικής ασφάλειας που συνδέονται με αυτό το έργο· 
εισηγείται, ως εκ τούτου, να δημιουργήσει η Επιτροπή την κατάλληλη θέση που θα 
ασχολείται με τα τρέχοντα και τα μελλοντικά σχέδια, και που θα ενεργεί υπό την ευθύνη 
του Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική 
στον τομέα της Ασφαλείας και του Αντιπροέδρου της Επιτροπής·

43. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή, στο 
Συμβούλιο και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.


