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FORSLAG

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Udvalget for Andragender, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. understreger betydningen af at diversificere transportruterne for energiimport og af at 
sikre, at medlemsstaterne på en gennemsigtig måde gennemfører en koordineret strategi 
for forsyningssikkerhed;

2. erindrer om, at selv om udlægningen af undersøiske rørledninger på kontinentalsoklen er i 
overensstemmelse med havets frihed, hedder det i artikel 79 i FN's havretskonvention af 
1982, at "linjeføringen for udlægningen af sådanne rørledninger på kontinentalsoklen skal 
godkendes af kyststaten";

3. opfordrer til, at den igangværende undersøgelse af indvirkningen på miljøet skal omfatte 
en grundig vurdering af alle de foreslåede linjeføringer, herunder indenlandske 
linjeføringer, for gasrørledningen mellem Rusland og Tyskland;

4. anser både de sunkne krigsskibe og de kemiske våben, der blev dumpet i Østersøen i 
1940'erne, for mulige trusler for udlægningen af gasrørledningen, og opfordrer derfor 
projektudvikleren til at udarbejde en opgørelse over alle eksplosive og kemiske stoffer, 
der befinder sig i nærheden af den foreslåede linjeføring for rørledningen;

5. erindrer om de usædvanligt kraftige jordskælv for nylig, som 2004-jordskælvet i 
Kaliningradregionen, og opfordrer projektudvikleren til at medtage relevante 
undersøgelser i vurderingen af indvirkningen på miljøet og til at foreslå 
afbødningsforanstaltninger;

6. opfordrer projektudvikleren til at stille forskningsdata vedrørende miljøsituationen i 
projektområdet, som er indsamlet i forbindelse med vurderingen af indvirkningen på 
miljøet, til rådighed for HELCOM1 og for interesserede stater.

                                               
1 Konvention om beskyttelse af havmiljøet i Østersøområdet, 9. april 1992.
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