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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва водещата комисия по 
петиции да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните 
предложения:

1. подчертава важността на разнообразяването на маршрутите за пренос на вносни 
енергийни източници и на гарантирането на прозрачно осъществяване от страна на 
държавите-членки на координирана стратегия при осигуряването на доставките;

2. припомня, че макар полагането на подводни тръбопроводи в континенталния шелф 
да е в съответствие със свободите в открито море, член 79 от Конвенцията на ООН 
по морско право от 1982 г. предвижда, че „провеждането на трасето за полагане на 
такива тръбопроводи върху континенталния шелф става със съгласието на 
крайбрежната държава“;

3. призовава в текущата оценка на въздействието върху околната среда да бъде 
включена задълбочена оценка на всички предлагани маршрути за газопровод между 
Русия и Германия, включително и по суша;

4. взема предвид както потъналите военни кораби, така и химическите оръжия, 
изхвърлени през 40-те години на ХХ в. в Балтийско море, като потенциална 
опасност за успешното полагане на газопровода и поради това призовава 
изпълнителя на проекта да изготви опис на всички взривни или химически 
вещества, намиращи се в близост до предлаганите трасета на газопровода;

5. като припомня последните изключително силни земетресения, като например това 
през 2004 г. в Калининградска област, призовава изпълнителя на проекта да включи 
съответните изследвания в оценката на въздействието върху околната среда и да 
предложи подходящи мерки за намаляване на това въздействие;

6. настоятелно призовава изпълнителя на проекта да направи проучване на данните 
относно екологичната ситуация в района на осъществяване на проекта, събрани по 
време на извършването на оценката на въздействието върху околната среда, до 
които достъп имат HELCOM 1 и заинтересованите държави.

                                               
1 „Конвенция за защита на морската среда в района на Балтийско море“ от 9 април 1992 г.
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