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SUGGESTIES

De Commissie industrie, onderzoek en energie verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie verzoekschriften onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1 Benadrukt dat het belangrijk is om transportroutes voor energie-invoer te diversifiëren en 
dat lidstaten op een doorzichtige manier een gecoördineerde strategie inzake 
energiebevoorrading hanteren;

2. Herinnert eraan dat, hoewel de plaatsing van onderzeese pijplijnen op het continentaal plat 
in overeenstemming is met de vrijheden van de volle zee, artikel 79 van de VN-verdrag 
inzake het zeerecht van 1982 stelt dat "de afbakening van het traject voor de plaatsing van 
zulke pijplijnen op het continentaal plat de toestemming van de kuststaat moet krijgen";

3. Vraagt dat er in de lopende milieueffectbeoordeling een grondige beoordeling wordt 
opgenomen van alle voorgestelde routes, daarbij inbegrepen routes over land, voor een 
gaspijplijn tussen Rusland en Duitsland;

4. Meent dat zowel de gezonken oorlogsschepen als de chemische wapens die in de jaren '40 
op de bodem van de Oostzee gedumpt werden een bedreiging kunnen vormen voor de
succesvolle plaatsing van de gaspijplijn en roept de projectontwikkelaar daarom op om 
een inventaris te maken van alle explosieve of chemische stoffen die zich in de buurt van 
de voorgestelde pijplijnroutes bevinden;

5. Herinnert eraan dat er de voorbije jaren uitzonderlijk zware aardbevingen hebben 
plaatsgevonden in de regio, zoals de aardbeving van 2004 rond Kaliningrad, en roept de 
projectontwikkelaar daarom op om ter zake doende studies in de milieueffectbeoordeling 
op te nemen en om beschermende maatregelen voor te stellen;

6. Verzoekt de projectontwikkelaar met klem om de onderzoeksgegevens over de 
ecologische situatie van het projectgebied die tijdens de milieueffectbeoordeling 
verzameld werden, ter beschikking te stellen van Helcom1 en van de betrokken landen.

                                               
1 "Conventie over de bescherming van het mariene milieu van het Oostzeegebied", 9 april 1992.
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