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SUGESTII

Comisia pentru industrie, cercetare și energie recomandă Comisiei pentru petiții, competentă 
în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. subliniază că este important ca rutele de transport pentru importurile de energie să fie 
diversificate și ca statele membre să pună în aplicare, în mod transparent, o strategie 
coordonată atunci când asigură aprovizionarea cu energie;

2. reamintește că, deși amplasarea conductelor submarine pe platforma continentală este în 
conformitate cu drepturile din marea liberă, articolul 79 din Convenția ONU din 1982 
privind dreptul mării stipulează că ,,delimitarea cursului pentru instalarea acestor conducte 
pe platforma continentală se face cu consimțământul statului de coastă˝;

3. solicită ca studiul de impact asupra mediului, aflat în curs de elaborare, să includă o 
analiză detaliată a tuturor rutelor propuse, incluzându-le pe cele continentale, prevăzute 
pentru conducta de gaze care urmează să lege Rusia de Germania;

4. consideră că atât navele de război scufundate, cât și armele chimice aruncate în anii 40 pe 
fundul Mării Baltice reprezintă o posibilă amenințare la adresa amplasării în condiții 
optime a conductei de gaze; prin urmare, invită autorul proiectului să alcătuiască un 
inventar al tuturor materialelor explozibile și al substanțelor chimice aflate în apropierea 
rutelor propuse pentru conductele de gaze;

5. reamintind cutremurele recente, care au fost extraordinar de puternice, printre care 
cutremurul din regiunea Kaliningrad care a avut loc în 2004, solicită autorului proiectului 
să includă în studiul de impact asupra mediului anchete pertinente și să propună măsuri de 
reducere a riscurilor;

6. solicită autorului proiectului să acorde HELCOM-ului1 și altor state interesate acces la 
rezultatele studiilor privind situația ecologică a șantierului, efectuate în cadrul studiului de 
impact asupra mediului;

                                               
1 „Convenția privind protecția mediului marin din zona Mării Baltice”, 9 aprilie 1992.
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