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Γραπτή δήλωση, σύμφωνα με το άρθρο 136 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου σχετικά με τον διπλασιασμό της μεταφορικής ικανότητας του αγωγού 
Nord Stream1

1. Τον Σεπτέμβριο του 2015, η Gazprom και ορισμένες ευρωπαϊκές εταιρείες ανακοίνωσαν 
το σχέδιό τους να διπλασιάσουν τη μεταφορική ικανότητα του αγωγού φυσικού αερίου 
Nord Stream στο τμήμα του αγωγού μεταξύ της Ρωσίας και της Γερμανίας.

2. Το έργο αυτό θα υπονομεύσει το καθεστώς της Ουκρανίας ως χώρας διαμετακόμισης του 
φυσικού αερίου, θα επιφέρει δραματικές γεωπολιτικές συνέπειες, θα απειλήσει την 
Ενεργειακή Ένωση, την ασφάλεια εφοδιασμού με αέριο και την ενεργειακή ασφάλεια της 
κεντρικής και νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Ουκρανίας και θα ενισχύσει την 
ικανότητα της Ρωσίας να χρησιμοποιεί την ενεργειακή εξάρτηση ως μοχλό για την 
άσκηση πολιτικής επιρροής.

3. Είναι πιθανό να έχει αρνητικές συνέπειες για το θαλάσσιο περιβάλλον της Βαλτικής 
Θάλασσας.

4. Επίσης, προκαλείται ανησυχία όσον αφορά τη συμβατότητα του έργου με την εσωτερική 
αγορά ενέργειας και, ειδικότερα, με την τρίτη δέσμη μέτρων για την ενέργεια. Επιπλέον, 
το έργο αυτό διευθύνει μια εταιρεία η οποία απετέλεσε αντικείμενο διερεύνησης επειδή 
εικάζεται ότι, επιβάλλοντας εδαφικούς περιορισμούς, επιδιώκοντας αθέμιτες τιμολογιακές 
πολιτικές και αποσπώντας άσχετες προς το έργο δεσμεύσεις, προέβη σε κατάχρηση 
δεσπόζουσας θέσης.

5. Με σκοπό να διασφαλίζεται η αρχή της «αλληλεγγύης και εμπιστοσύνης» και να 
προάγεται η διαφοροποίηση του εφοδιασμού στην οποία αποσκοπεί η Ενεργειακή 
Ένωση, η Επιτροπή καλείται να λάβει μέτρα για να αποτρέψει τον διπλασιασμό της 
μεταφορικής ικανότητας του αγωγού Nord Stream. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλείται να 
αντιμετωπίσει το ίδιο θέμα.

6. Η παρούσα δήλωση, συνοδευόμενη από τα ονόματα των υπογραφόντων, διαβιβάζεται στο 
Συμβούλιο, την Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

1 Σύμφωνα με το άρθρο 136 παράγραφοι 4 και 5 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όταν μια 
δήλωση προσυπογράφεται από την πλειοψηφία των μελών που απαρτίζουν το Κοινοβούλιο καταχωρίζεται στα 
πρακτικά με τα ονόματα των προσυπογραφόντων και διαβιβάζεται στους αποδέκτες, χωρίς όμως να δεσμεύει το 
Κοινοβούλιο.


