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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Αναφορών, που είναι 
αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες 
προτάσεις:

1. τονίζει τη σημασία της διαφοροποίησης των οδών μεταφοράς για τις εισαγωγές ενέργειας 
και της διασφάλισης ότι τα κράτη μέλη θα εφαρμόσουν, κατά τρόπο διαφανή, μια 
συντονισμένη στρατηγική κατά την εξασφάλιση εφοδιασμού·

2. υπενθυμίζει ότι, παρόλο που η εγκατάσταση υποθαλάσσιων αγωγών στην ηπειρωτική 
υφαλοκρηπίδα συνάδει με τις ελευθερίες της ανοικτής θάλασσας, το άρθρο 79 της 
Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας του 1982 προβλέπει ότι «η 
χάραξη της διαδρομής που θα ακολουθήσει η εγκατάσταση αγωγών τέτοιου είδους στην 
ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα υπόκειται στη συγκατάθεση του παράκτιου κράτους»·

3. ζητεί να συμπεριληφθεί στην εν εξελίξει εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων μια 
ενδελεχής αξιολόγηση όλων των προτεινόμενων διαδρομών, συμπεριλαμβανομένων και 
των διαδρομών στην ενδοχώρα, για τον αγωγό αερίου μεταξύ Ρωσίας και Γερμανίας·

4. θεωρεί ότι τόσο τα βυθισμένα πολεμικά πλοία όσο και τα χημικά όπλα που 
απορρίφθηκαν κατά τη δεκαετία του ’40 στον βυθό της Βαλτικής Θάλασσας αποτελούν 
ενδεχόμενη απειλή για την επιτυχή εγκατάσταση του αγωγού αερίου και, επομένως, 
καλεί τον κύριο του έργου να διενεργήσει απογραφή όλων των εκρηκτικών ή χημικών 
ουσιών που βρίσκονται κοντά στις προτεινόμενες διαδρομές του αγωγού·

5. υπενθυμίζοντας τους εξαιρετικά ισχυρούς πρόσφατους σεισμούς, όπως ο σεισμός του 
2004 στην περιοχή Kaliningrad, καλεί τον κύριο του έργου να συμπεριλάβει σχετικές 
μελέτες στην εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και να προτείνει 
αντισταθμιστικά μέτρα·

6. παροτρύνει τον κύριο του έργου να διαθέσει τα δεδομένα της έρευνας αναφορικά με την 
οικολογική κατάσταση της τοποθεσίας του έργου, τα οποία συλλέχθηκαν κατά την 
εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, στη HELCOM1 και στα ενδιαφερόμενα 
κράτη.

                                               
1 «Σύμβαση για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος της περιοχής της Βαλτικής Θάλασσας» της 9ης 
Απριλίου 1992.
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