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SUGESTÕES

A Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia insta a Comissão das Petições, 
competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de 
resolução que aprovar:

1. Salienta a importância de proceder à diversificação das rotas de transporte utilizadas para 
as importações de energia e de garantir que os Estados-Membros ponham em prática, de 
forma transparente, uma estratégia coordenada tendo em vista assegurar o 
aprovisionamento;

2. Recorda que, embora a instalação de dutos submarinos na plataforma continental esteja 
em conformidade com o princípio da liberdade do alto mar, o artigo 79.º da Convenção 
das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, de 10 de Dezembro de 1982, dispõe que "o 
traçado da linha para a colocação de tais dutos na plataforma continental fica sujeito ao 
consentimento do Estado costeiro";

3. Solicita que a avaliação de impacto ambiental que está a ser efectuada inclua um exame 
aprofundado de todas as rotas propostas, incluindo as rotas terrestres, para a construção de 
um gasoduto entre a Rússia e a Alemanha;

4. Considera que os navios de guerra naufragados, bem como as armas químicas despejadas 
durante os anos 40, que se encontram no fundo do mar Báltico, podem pôr em risco a 
colocação do gasoduto e pede, por conseguinte, ao promotor do projecto que elabore um 
inventário de todas as substâncias químicas ou explosivas situadas nas proximidades das 
rotas propostas para o gasoduto;

5. Recorda que se registaram recentemente na zona em questão tremores de terra 
excepcionalmente fortes, a exemplo do que afectou a região de Kaliningrado em 2004, e 
solicita ao promotor do projecto que inclua os estudos relevantes na avaliação de impacto 
ambiental e a propor a adopção de medidas preventivas;

6. Insta o promotor do projecto a facultar à HELCOM1 e aos Estados interessados o acesso 
aos dados das investigações efectuadas no âmbito do estudo de avaliação do impacto 
ambiental a respeito da situação ecológica do sítio onde o projecto será executado.

                                               
1  "Convenção para a protecção do ambiente marinho na zona do mar Báltico", de 9 de Abril de 1992.
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