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Το πετρέλαιο που διακεινείται µέσω του λιµένα της Βαλτικής Ust Luga  έχει 
µολυνθεί µε υψηλά επίπεδα οργανικού χλωριούχου από τις 19 Απριλίου 
Η ποιότητα του ρωσικού πετρελαίου που διοχετεύεται στη βόρεια και 
κεντρική Ευρώπη έχει χειροτερεύσει σηµαντικά τις τελευταίες ηµέρες, 
σύµφωνα µε traders και ρώσους αξιωµατούχοι, της βιοµηχανίας 
διύλισης. 
Το πετρέλαιο που διακεινείται µέσω του λιµένα της Βαλτικής Ust Luga και του 
αγωγού Druzhba στη Λευκορωσία, την Πολωνία, τη Γερµανία, την Ουγγαρία 
και την Τσεχική ∆ηµοκρατία έχει µολυνθεί µε υψηλά επίπεδα οργανικού 
χλωριούχου από τις 19 Απριλίου. 
Το υλικό χρησιµοποιείται για την ενίσχυση της παραγωγής πετρελαίου, αλλά 
πρέπει να διαχωρίζεται από το πετρέλαιο πριν από την αποστολή καθώς 
µπορεί να καταστρέψει τον εξοπλισµό διύλισης. 
Σύµφωνα µε τους traders και αρκετές ευρωπαϊκές µεγάλες εταιρείες, τα 
επίπεδα οργανικού χλωρίου κυµάνθηκαν στα 150-330 µέρη ανά εκατοµµύριο 
(ppm) αντί του ανώτατου ορίου των 10 ppm και του συνήθους επιπέδου 
περίπου 1-3 ppm. 
Το ρωσικό υπουργείο ενέργειας επιβεβαίωσε ότι υπήρξαν προβλήµατα 
ποιότητας και ότι το µονοπώλιο του αγωγού Transneft προσπαθούσε να 
διορθώσει το πρόβληµα το συντοµότερο δυνατόν χωρίς όµως να δώσει κανένα 
χρονοδιάγραµµα. 
Μια ρωσική πηγή ενέργειας που επικαλείται το Reuters δήλωσε ότι το 



πρόβληµα θα µπορούσε να διευθετηθεί µέχρι το τέλος της εβδοµάδας. 
Η µόλυνση  αργού είναι σπάνια στη Ρωσία. Οι traders σηµείωσαν ότι το 
πετρέλαιο είχε µολυνθεί τελευταία µε υψηλά επίπεδα οργανικού χλωρίου πριν 
από περίπου 10 χρόνια, αλλά σε χαµηλότερη κλίµακα. 
Αυτή τη φορά το πρόβληµα έχει γίνει τόσο µεγάλο που τα διυλιστήρια στην 
Πολωνία και τη Γερµανία που ανήκουν στην PKN Orlen, την BP,τ ην Total και 
την Shell σκέφτονται να αναστείλουν τις αγορές ρωσικού πετρελαίου κατά 
µήκος του αγωγού Druzhna, που αποτελεί µεγάλο µέρος των εισαγωγών τους. 
Από το λιµάνι του Ust Luga, τουλάχιστον πέντε δεξαµενόπλοια µε µολυσµένο 
αργό,  που ανήκουν σε εταιρείες πετρελαιοειδών Rosneft, Surgut και Kazakh, 
αγοράστηκε από εµπόρους και µεγάλες εταιρείες όπως η Equinor, η Vitol, η 
Trafigura, η Glencore και η Total. 
Οι αγοραστές έχουν υποβάλει προ-ισχυρισµούς στους ρωσικούς πωλητές 
πετρελαίου, αναφέροντας ότι µπορούν να ζητήσουν αποζηµίωση, ανέφεραν 
traders. 
"Οι Ρώσοι πωλητές πετρελαίου έχουν ζητήσει µε τη σειρά τους εξηγήσεις από 
τη Transneft, αλλά µέχρι στιγµής δεν έχει υπάρξει καµία οδηγία", ανέφερε µία 
από τις πηγές.  
Το υπουργείο ενέργειας δήλωσε ότι συνεργάζεται µε την Transneft για την 
επίλυση του ζητήµατος, µεταξύ άλλων παρέχοντας πετρέλαιο στη Λευκορωσία 
µέσω εναλλακτικών διαδροµών. ∆εν σχολίασε τα προβλήµατα στην Πολωνία, 
τη Γερµανία ή το Ust Luga. 
∆εν ήταν σαφές ποιος ρώσος παραγωγός προκάλεσε τη µόλυνση. 
Οι traders ανέφεραν ότι η αποτυχία της Transneft να διορθώσει γρήγορα το 
πρόβληµα θα µπορούσε να οδηγήσει τα διυλιστήρια να σταµατήσουν να 
αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο ή να αναστείλουν τις εργασίες για να καθαρίσουν 
αγωγούς από  το ανεπιθύµητο αργό.  
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