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NÁVRHY

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku vyzývá Petiční výbor jako příslušný výbor, aby 
do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. zdůrazňuje, že je důležité, aby došlo k diverzifikaci hlavních tras pro dopravu energie a 
aby bylo zajištěno, že členské státy budou při zabezpečování dodávek uskutečňovat 
transparentní a koordinovanou strategii;

2. připomíná, že přestože pokládání podmořských potrubí na kontinentální šelf je v souladu 
se svobodami otevřeného moře, článek 79 úmluvy OSN o mořském právu z roku 1982 
stanoví, že „vytyčení směru kladení takového dálkového potrubí na kontinentálním šelfu 
podléhá souhlasu pobřežního státu“;

3. vyzývá, aby probíhající posuzování vlivu na životní prostředí obsahovalo podrobné 
vyhodnocení všech navrhovaných tras pro plynovod mezi Ruskem a Německem včetně 
tras vedoucích přes vnitrozemí;

4. považuje potopené válečné lodě a chemické zbraně shozené během čtyřicátých let 
minulého století na dno Baltského moře za možnou hrozbu při pokládání plynovodu, a 
vyzývá proto realizátora projektu, aby vypracoval seznam všech výbušných a chemických 
látek, které se nacházejí v blízkosti navrhovaných tras pro plynovod;

5. připomíná nedávná výjimečně silná zemětřesení, jako bylo zemětřesení v oblasti 
Kaliningradu v roce 2004, a vyzývá realizátora projektu, aby zahrnul příslušné studie do 
posuzování vlivu na životní prostředí a navrhl opatření ke zmírnění rizika;

6. naléhavě vyzývá realizátora projektu, aby údaje o výzkumu týkající se ekologické situace 
v lokalitě projektu získané během posuzování vlivu na životní prostředí poskytl výboru 
HELCOM1 a zúčastněným státům.

                                               
1 „Úmluva o ochraně mořského prostředí v oblasti Baltského moře“ ze dne 9. dubna 1992
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