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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Προφορική ερώτηση Αριθ. 14/6/2007 του κ. Boguslaw Sonik

Σύμφωνα με το άρθρο 187 του Κανονισμού, επισυνάπτεται στην παρούσα προφορική 
ερώτηση προς την Επιτροπή

Θέμα: Περιβαλλοντική απειλή για τη Βαλτική Θάλασσα

Το 2003 δόθηκε στο σχέδιο του βόρειο-ευρωπαϊκού αγωγού φυσικού αερίου το καθεστώς του 
διευρωπαϊκού δικτύου ενέργειας κοινού ενδιαφέροντος για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η 
υποθαλάσσια διαδρομή θα επεκτείνεται σε 1189 χλμ. και θα περιλαμβάνει δύο αγωγούς στο
βυθό της Βαλτικής Θάλασσας.

Πρέπει να επιστηθεί η προσοχή στο γεγονός ότι η Βαλτική Θάλασσα είναι ρηχή θάλασσα με 
μικρή εναλλαγή ύδατος, πράγμα που σημαίνει ότι εύκολα συσσωρεύονται επικίνδυνες ουσίες. 
Ως μοναδικό και ιδιαίτερα ευαίσθητο οικοσύστημα, η περιοχή αναγνωρίστηκε από τον 
Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό ως Ιδιαίτερα Ευαίσθητη Θαλάσσια Περιοχή ( 'Particularly 
Sensitive Sea Area' ). Ήδη σήμερα ο βυθός της Βαλτικής έχει ρυπανθεί με χιλιάδες τόνους 
μετάλλων που προέρχονται μεταξύ άλλων και από πλοία από τον καιρό τοθ Β' παγκοσμίου 
πολέμου καθώς και από χημικά όπλα. Η κατασκευή του αγωγού φυσικού αερίου θα οδηγήσει 
επίσης σε αύξηση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στην περιοχή της Βαλτικής 
Θάλασσας.

Ποια μέτρα θα λάβει η Επιτροπή για να διασφαλίσει την προστασία του φυσικού 
περιβάλλοντος της λεκάνης της Βαλτικής Θάλασσας;

Με ποιον τρόπο προτίθεται η Επιτροπή να καταπολεμήσει την απειλή της οικολογικής 
καταστροφής που συνδέεται με τη μεταχείριση των χημικών όπλων που βρίσκονται στο βυθό 
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της Βαλτικής Θάλασσας;

Ποια είναι η στάση της Επιτροπής ως προς το γεγονός ότι ο όμιλος Nord Stream δεν 
πραγματοποίησε καμία ανάλυση εναλλακτικών διαδρομών, που θα ήταν όχι μόνο 
ασφαλέστερες από οικολογική άποψη, αλλά και οικονομικότερες, π. χ.: μέσω των 
σκανδιναβικών χωρών ή μέσω  των βαλτικών κρατών και της Πολωνίας (δηλ. μέσω της 
αποκαλούμενης Οδού του Κεχριμπαριού); 
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