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Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar utskottet för framställningar att 
som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet understryker vikten av att öka antalet olika transportvägar för 
energiimporten och se till så att medlemsstaterna tillämpar en samordnad och öppen 
strategi för att trygga försörjningen.

2. Europaparlamentet erinrar om att det visserligen är förenligt med havsrätten att lägga 
submarina gasledningar på kontinentalsockeln, men att det i artikel 79 i 
FN:s havsrättskonvention från 1982 slås fast att kuststatens samtycke måste inhämtas 
innan sträckningen för sådana gasledningar fastställs.

3. Europaparlamentet begär att den pågående miljökonsekvensbedömningen ska omfatta en 
grundlig utvärdering av alla de sträckningar som föreslagits för en gasledning mellan 
Ryssland och Tyskland, inbegripet sträckningar på land.

4. Europaparlamentet anser att både sjunkna krigsfartyg och kemiska vapen som dumpades 
på 1940-talet kan ställa till problem om gasledningen läggs på Östersjöns botten. 
Parlamentet begär därför att de projektansvariga ska upprätta en förteckning över alla 
explosiva och kemiska ämnen som finns i närheten av gasledningens föreslagna 
sträckning.

5. Europaparlamentet erinrar om den senaste tidens ovanligt kraftiga jordbävningar, till 
exempel jordbävningen i Kaliningradområdet 2004, och uppmanar de projektansvariga att 
inkludera relevanta undersökningar i miljökonsekvensbedömningen samt att föreslå 
åtgärder för att motverka riskerna.

6. Europaparlamentet uppmanar de projektansvariga att se till så att Helcom1 och de berörda 
länderna kan få tillgång till de uppgifter som samlas in under 
miljökonsekvensbedömningen om den ekologiska situationen på platsen för den planerade 
gasledningen.

                                               
1 ”Konventionen om skydd av Östersjöområdets marina miljö” av den 9 april 1992.
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