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NÁVRHY

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku vyzýva Výbor pre petície, aby ako gestorský výbor 
zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. zdôrazňuje, že je dôležité diverzifikovať prepravné trasy pre dovoz elektrickej energie 
a zabezpečiť, aby členské štáty pri zabezpečovaní dodávok transparentným spôsobom 
realizovali koordinovanú stratégiu;

2. pripomína, že aj keď je kladenie podmorských diaľkových potrubí na kontinentálnom 
šelfe v súlade s slobodami šíreho mora, článok 79 Dohovoru OSN o morskom práve 
z roku 1982 stanovuje, že „vytýčenie smerov kladenia takýchto diaľkových potrubí na 
kontinentálnom šelfe podlieha súhlasu pobrežného štátu“;

3. žiada, aby prebiehajúce hodnotenie vplyvu na životné prostredie zahŕňalo dôkladné 
posúdenie všetkých navrhovaných trás plynovodu medzi Ruskom a Nemeckom vrátane 
vnútrozemských trás;

4. považuje tak potopené vojnové lode, ako aj chemické zbrane zhodené v 40-tych rokoch 
minulého storočia na dno Baltského mora za možnú hrozbu úspešného položenia 
plynovodu, a preto vyzýva realizátora projektu, aby vypracoval zoznam všetkých 
výbušnín a chemických látok nachádzajúcich sa v blízkosti navrhovaných trás plynovodu;

5. pripomína nedávne mimoriadne silné zemetrasenia, ako napr. zemetrasenie v regióne 
Kaliningradu v roku 2004, a v tejto súvislosti žiada realizátora projektu, aby zahrnul 
príslušné štúdie do hodnotenia vplyvu na životné prostredie a aby navrhol opatrenia na 
zmiernenie dôsledkov;

6. dôrazne žiada realizátora projektu, aby HELCOM-u1 a zúčastneným štátom sprístupnil 
údaje z výskumu týkajúceho sa ekologickej situácie na mieste projektu zozbierané počas 
hodnotenia vplyvu na životné prostredie.

                                               
1 „Dohovor o ochrane morského prostredia oblasti Baltského mora“, 9. apríla 1992
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