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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om de miljømæssige virkninger af den planlagte gasledning i Østersøen mellem Rusland 
og Tyskland (andragende 0614/2007 og 0952/2007)
(2007/2118(INI))

Europa-Parlamentet,

− der henviser til andragende 0614/2007 af Radvile Morkunaite og over 20 000 
medunderskrivere, andragende 0952/2006 af Krzysztof Mączkowski og de øvrige 
andragender, der er indgivet til Parlamentet om det i denne beslutning omhandlede 
spørgsmål,

− der henviser til Lissabontraktaten, som undertegnedes af alle medlemsstaterne den 13. 
december 2007,

− der henviser til Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet og Rådet om en 
tematisk strategi til beskyttelse og bevaring af havmiljøet (KOM(2005)0504),

− der henviser til Det Europæiske Fællesskabs sjette miljøhandlingsprogram,

− der henviser til Rådets direktiv 97/11/EF om ændring af direktiv 85/337/EØF om 
vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet1 og til Rådets 
direktiv 92/43/EØF2 og 79/409/EØF3, hvor de to sidstnævnte tilsammen udgør Natura
2000-lovgivningspakken4,

− der henviser til sin beslutning af 14. november 2006 om en tematisk strategi til beskyttelse 
og bevaring af havmiljøet5,

− der henviser til sin beslutning af 16. november 2006 om en strategi for Østersøregionen 
inden for den nordlige dimension6,

− der henviser til konventionen om beskyttelse af havmiljøet i Østersøområdet 
(Helsinkikonventionen),

− der henviser til anbefalingerne fra Helsinki-Kommissionen (HELCOM), særlig anbefaling 
17/3 af 12. marts 1996 vedrørende kravet om at gennemføre miljøkonsekvensvurderinger
og høringer af de stater, der måtte blive udsat for et foreslået projekts skadelige 
virkninger, 

− der henviser til konventionen af 25. februar 1991 om vurdering af virkningerne på miljøet 
på tværs af landegrænserne (Espookonventionen),

− der henviser til konventionen af 25. juni 1998 om adgang til oplysninger, offentlig 
                                               
1  EFT L 73 af 14.3.1997, s. 5.
2  EFT L 206 af 22.7.1992, s. 7.
3  EFT L 103 af 25.4.1979, s. 1.
4  EFT L 103 af 25.4.1979, s. 1. 
5  EUT C 314 E af 21.12.2006, s. 131.
6  EUT C 314 E af 21.12.2006, s. 330.



PE390.769v03-00 4/25 RR\727194DA.doc

DA

deltagelse i beslutningsprocesser samt adgang til klage og domstolsprøvelse på 
miljøområdet (Århuskonventionen),

− der henviser til De Forenede Nationers havretskonvention (UNCLOS),

− der henviser til forsigtighedsprincippet, der i kraft af Domstolens retspraksis indgår som et 
af de generelle principper i gældende fællesskabsret, og som i henhold til europæisk og 
international ret udgør et af aspekterne i bæredygtig udvikling,

− der henviser til princippet om god forvaltningspraksis, som er et af de generelle principper 
i europæisk ret,

− der henviser til aktiviteterne i Europa-Parlamentets tværpolitiske gruppe om Baltikum,

− der henviser til forslagene fra den offentlige høring den 29. januar 2008,

− der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 1364/2006/EF af 6. 
september 2006 om opstilling af et sæt retningslinjer for transeuropæiske net på 
energiområdet1,

− der henviser til handlingsplanen for Østersøen, der vedtoges på et møde mellem 
Østersøstaternes miljøministre i Krakow den 15. november 2007, 

− der henviser til artikel 10 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, 
hvorefter der påhviler medlemsstaterne en forpligtelse til at være loyale over for 
Fællesskabet,

− der henviser til forretningsordenens artikel 192, stk. 1,

− der henviser til betænkning fra Udvalget for Andragender og udtalelser fra 
Udenrigsudvalget og Udvalget om Industri, Forskning og Energi (A6-0225/2008),

A. der henviser til, at Østersøen er et indhav omgivet af hele otte EU-medlemsstater, at 80 % 
af dens kyststrækninger er EU-territorium, og at OAO Gazprom er hovedaktionær i Nord 
Stream,

B. der henviser til, at en af de vigtigste målsætninger for EU's nordlige dimension er at 
beskæftige sig med havmiljøet i Østersøen således som gentagne gange bekræftet i 
Kommissionens meddelelser og Europa-Parlamentets beslutninger,

C. der henviser til, at landbruget og industrien i alle Østersømedlemsstaterne og Rusland er 
de største forurenere af Østersøen og udgør det største problem for dens økosystemer,

D. der henviser til, at EU er særlig forpligtet til at beskytte miljøet, herunder også 
havmiljøet,

E. der henviser til, at Kommissionen i retssager ved Domstolen gentagne gange har 
bekræftet, at miljøbeskyttelse er et af Fællesskabets vigtigste mål, og til, at Domstolen 

                                               
1 EUT L 262 af 22.9.2006, s. 1.
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har anerkendt Fællesskabets kompetence inden for beskyttelse og bevaring af havmiljøet,

F. der henviser til, at der i øjeblikket er planer om at gennemføre adskillige 
infrastrukturprojekter i Østersøen (Nord Stream, vindmølleparker, Scanleds 
Østersørørledning, en gasledning mellem Finland og Estland, elkabler mellem Sverige og 
Litauen, LNG-terminaler i Świnoujścje osv.),

G. der henviser til, at naturgassens stigende bidrag til energibalancen i Europa, navnlig siden 
1990, har været den primære kilde til nedbringelse af kuldioxidemissionerne (CO2),

H. der henviser til, at det i EF-traktatens artikel 174, stk. 2, fastlagte forsigtighedsprincip
kræver, at alle berørte parter gør den nødvendige indsats for at vurdere den miljømæssige 
virkning, som nye beslutninger eller påbegyndelsen af nye arbejder kan få, og at de 
træffer de fornødne forebyggende foranstaltninger, hvor der er en rimelig sandsynlighed 
for, at der foreligger en trussel mod miljøet,

I. der henviser til, at der i overensstemmelse med princippet om, at miljøbeskyttelseskrav 
skal integreres i sektorspecifikke politikker, skal tages behørigt hensyn til sådanne krav i 
udøvelsen af alle fællesskabsaktiviteter og forfølgelsen af alle fællesskabsmål,

J. der henviser til, at det i artikel 194 i den fremtidige traktat om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, som indsat ved Lissabontraktaten, udtrykkeligt hedder, at EU's 
energipolitik skal føres i en ånd af solidaritet mellem medlemsstaterne og under hensyn 
til kravet om at bevare og forbedre miljøet,

K. der henviser til, at Den Internationale Søfartsorganisation har bekræftet, at Østersøen er 
særlig sårbar over for trusler mod miljøet, og har anerkendt den som et ekstremt sårbart 
område,

L. der henviser til, at Østersøen i dag er et af verdens mest forurenede havområder, og 
navnlig til, at koncentrationen af farlige stoffer i både vandet og levende organismer i 
Østersøen fortsat er unaturlig høj,

M. der henviser til, at Østersøen er et typisk indhav såvel som et havområde med lille dybde 
og sammen med Sortehavet har den længste cyklus for vandudveksling med 
verdenshavene, dvs. ca. 30 år, 

N. der henviser til, at gastransmissionsledningen har en forventet levetid på 50 år, og at 
arbejdet med at nedlukke rørledningssystemet vil være lige så stort som arbejdet med dets 
planlagte etablering; der endvidere henviser til, at dette aspekt skal vejes op mod den tid, 
der, i betragtning af projektets miljømæssige og økonomiske virkning, kræves til i fuldt 
omfang at bringe flora og fauna tilbage til deres oprindelige tilstand,

O. der henviser til, at eksponering for tungmetaller, forurenende stoffer og andre skadelige 
stoffer indebærer sundhedsrisici og fødekædekonsekvenser, som må undersøges,

P. der henviser til, at en række faktorer såsom vandets lange retentionstider, den lagdelte 
vandsøjle, det store industrialiserede afvandingsområde og den særlige intensivering af 
landbruget i Østersøområdet gør Østersøen særlig sårbar i miljømæssig henseende,
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Q. der henviser til, at udførelse af anlægsarbejder under de særlige forhold, der hersker i 
Østersøen, vil resultere i en pludselig stigning i algebestanden, hvilket vil udgøre en 
særlig fare for Finland, Sverige og Tyskland,

R. der henviser til, at en anden vigtig miljømæssig risikofaktor er tilstedeværelsen af ca. 
80 000 tons ammunition, der blev dumpet i Østersøen efter Anden Verdenskrig, og som 
indeholder giftige stoffer som f.eks. sennepsgas, svolvsennepsgas, kvælstofsennepsgas, 
lewisit, Clark I, Clark II og adamsit, der udgør en fare for både Østersøens havmiljø og 
menneskers liv og helbred,

S. der henviser til, at ammunitionsbeholdere fortsat blev dumpet af en række lande fra 1945 
og til sidst i 1960'erne, 

T. der henviser til, at ammunitionsbeholderne derudover er i en kritisk tilstand, idet deres 
korrosion vurderes til 80 %, og til, at det ikke altid kan afgøres, præcist hvor de befinder 
sig,

U. der henviser til, at handlingsplanen for Østersøen, der blev vedtaget den 15. november 
2007 i Krakow, samtidig pålægger landene omkring Østersøen at sikre, at gamle lagre af 
kemikalier og beholdere o.l. indeholdende farlige stoffer opbevares sikkert,

V. der henviser til gasledningens mulige følgevirkninger for Østersøens havmiljø og for 
landene omkring Østersøen,

W. der henviser til den øgede trafik i Østersøen for så vidt angår søfolk og olietankskibe og 
til den mulige brandfare og risikoen for, at skibe mister flydeevnen og synker som følge 
af et brud på gasledningen under dennes konstruktion, installation og drift samt til den 
potentielle menneskelige, økonomiske og miljømæssige virkning heraf,

X. der henviser til, at etableringen af den nordeuropæiske gasledning vil resultere i en 
teknisk-fysisk påvirkning af en 1 200 km lang og ca. 2 km bred undervandskorridor med 
et areal på 2 400 km², som derfor vil blive verdens største byggeplads under havets 
overflade,

Y. der henviser til, at projektets konstruktion, installation og drift vil påvirke fiskeri, turisme 
og skibsfart i negativ retning og således blive en væsentlig trussel mod kystregionernes 
økonomi,

Z. der henviser til, at artikel 123 i De Forenede Nationers havretskonvention, som er en 
integrerende del af gældende fællesskabsret, pålægger stater, der grænser op til delvis 
lukkede havområder, at samarbejde under udøvelsen af deres rettigheder og pligter samt 
at koordinere udøvelsen af deres rettigheder og pligter for så vidt angår beskyttelse og 
bevarelse af havmiljøet,

AA.der henviser til artikel 2, stk. 1, i Espookonventionen, ifølge hvilken de kontraherende 
parter enten hver for sig eller i fællesskab skal træffe alle passende og effektive 
foranstaltninger for at forebygge, reducere og kontrollere foreslåede aktiviteters 
betydelige negative miljømæssige virkninger på tværs af grænserne,  
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AB. der henviser til, at der i henhold til artikel 5, litra a), i Espookonventionen kan findes 
alternativer til et foreslået projekt i samråd med de parter, der er udsat for de skadelige 
virkninger fra grænseoverskridende projekter, herunder også opgivelse af projektet,

AC. der henviser til artikel 12 i Helsinkikonventionen, ifølge hvilken de kontraherende parter 
skal træffe alle foranstaltninger for at forhindre forurening af havmiljøet i Østersøen som 
følge af udforskning eller udnyttelse af havbunden eller en hvilken som helst dermed 
forbundet aktivitet,

AD.der henviser til, at den nordeuropæiske gaslednings foreslåede linjeføring vil gå gennem 
områder, der er omfattet af Natura 2000-programmet, og som i direktiv 92/43/EØF er 
udlagt som særlige bevaringsområder,

AE. der henviser til, at medlemsstaterne i henhold til artikel 6, stk. 2, i direktiv 92/43/EØF 
skal træffe passende foranstaltninger for at undgå forringelse af naturtyperne og 
levestederne for arterne i særlige bevaringsområder,

AF. der henviser til, at alle planer eller projekter, der ikke er direkte forbundet med eller 
nødvendige for forvaltningen af et bevaringsområde, men som kan påvirke et sådant 
område væsentligt, i henhold til artikel 6, stk. 3, i direktiv 92/43/EØF skal vurderes af 
medlemsstaterne med hensyn til deres virkninger på bevaringsområdet under hensyntagen 
til bevaringsmålsætningerne for dette,

AG.der henviser til, at de kompetente myndigheder i henhold til artikel 6, stk. 3, i direktiv 
92/43/EØF på baggrund af konklusionerne af den ovennævnte vurdering først giver deres 
tilslutning til en plan eller et projekt, når de har sikret sig, at den/det ikke skader 
lokalitetens integritet, og når de - hvis det anses for nødvendigt - har hørt offentligheden,

AH.der henviser til, at den foreslåede gasledning ville blive verdens længste dobbelte 
gasledning under vandet samt den, der ligger på den mindste dybde, hvilket gør den 
særlig sårbar over for mulige skader,

AI. der henviser til, at beslutning nr. 1263/2006/EF medtog den nordeuropæiske gasledning 
som et af de prioriterede projekter af europæisk interesse,

AJ. der henviser til, at alle store ingeniørprojekter i havet på grund af de dermed forbundne 
risici skal underkastes en særlig grundig og omfattende analyse og 
miljøkonsekvensvurdering, der, for at resultaterne kan blive pålidelige, skal dække 
mindst én fuld vækstperiode, som for nogle arters vedkommende kan være så lang som to 
år, dvs. meget længere end den undersøgelsesperiode på seks måneder, som investoren 
har foreslået, 

AK.der henviser til, at der i henhold til Espookonventionen forud for ethvert projekt af denne 
type skal gennemføres en analyse af alternativer, der navnlig skal vedrøre
gennemførelsesomkostninger og miljøsikkerhed, hvilket i dette tilfælde vil være en 
analyse af linjeføringer over land for gasledningen,

AL. der henviser til Århuskonventionens artikel 1, ifølge hvilken hver part garanterer retten til 
adgang til oplysninger, offentlig deltagelse i beslutningsprocesser og adgang til klage og 
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domstolsprøvelse i miljøsager,

AM. der henviser til, at de juridiske krav i forbindelse med udarbejdelsen af en præcis 
miljøkonsekvensvurdering ikke må ignoreres og må tage alle ovennævnte farer i 
betragtning,

AN.der endvidere henviser til, at der må foretages en analyse af terrortruslen og evnen til at 
træffe effektive modforanstaltninger,

1. er af den opfattelse, at Nord Stream er et infrastrukturprojekt med en bred politisk og 
strategisk dimension for både EU og Rusland; forstår de bekymringer, som EU's 
medlemsstater har givet udtryk for med hensyn til gasledningens etablering og 
vedligeholdelse; understreger, at små kyststaters evne til at sørge for sikkerheden i 
Østersøområdet ikke kan ses isoleret fra EU's evne til at optræde som en samlet enhed og 
til at tale med én stemme i energispørgsmål, og henleder opmærksomheden på sin 
beslutning af 26. september 2007om en fælles europæisk ekstern energipolitik1; pointerer, 
at beslutning 1364/2006/EF (om retningslinjer for de transeuropæiske net på 
energiområdet) anerkender Nord Stream som et projekt af europæisk interesse, der kan 
bidrage til at dække EU's fremtidige energibehov; understreger, at dette projekt og andre 
komplementære gasledninger såsom Yamal II og Amber bør planlægges i ånd med en 
fælles europæisk ekstern energipolitik og tage fuldt hensyn til projekternes indvirkning på 
miljøet og på EU-medlemsstaternes sikkerhed;  

2. gentager, at det i betragtning af EU's øgede afhængighed af et begrænset antal 
energikilder, leverandører og transportruter er dets opfattelse, at det er vigtigt at støtte 
initiativer, der tager sigte på en diversificering af disse, både i geografisk henseende og 
gennem udvikling af bæredygtige alternativer; henleder navnlig opmærksomheden på 
behovet for at støtte udviklingen af havneinfrastruktur til håndtering af brændstoffer; 
minder om, at Nord Stream kun er ét ud af en længere række gasinfrastrukturprojekter, 
f.eks. gasledninger og LNG-faciliteter, som vil få afgørende betydning for dækningen af 
Fællesskabets naturgasbehov, som ifølge en lang række undersøgelser vil stige markant i 
de kommende år, og samtidig vil gøre det muligt at erstatte de mindre miljøvenlige fossile 
brændstoffer; finder det nødvendigt at vurdere den nye gasinfrastrukturs indvirkning på 
miljøet på lang sigt set i forhold til betydningen af at sikre stabile gasforsyninger;

3. støtter forslaget i Parlamentets ovennævnte beslutning af 14. november 2006 om, at EU's 
fremtidige havstrategi skal resultere i bindende overnationale forpligtelser, som også kan 
indebære fælles foranstaltninger i tredjelande; 

4. understreger, at energisikkerhed skal betragtes som en afgørende komponent i Den 
Europæiske Unions overordnede sikkerhed, i hvilken forbindelse definitionen af
energisikkerhed ikke kun bør begrænses til manglen på en intern EU-produktion, men
også bør tage hensyn til de geopolitiske aspekter ved importafhængighed og den deri 
liggende mulighed for politisk begrundede forsyningsafbrydelser; mener, at den tredje 
energipakke vil mindske hver enkelt medlemsstats energiafhængighed, da ingen stat kan
afskæres fra en tredjelandsleverandør på et fuldt liberaliseret og integreret energimarked;

                                               
1 Vedtagne tekster, P6_TA(2007)0413.
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5. beklager EU's og navnlig Kommissionens marginale rolle i dette projekt; påpeger, at en 
større inddragelse af EU ville mindske den usikkerhed, som mange medlemsstater føler 
over for Nord Stream-projektet;

6. bemærker, at visse medlemsstater har givet udtryk for modstand mod det planlagte 
gasledningsprojekt for Østersøområdet, som er et fælles aktiv for staterne omkring 
Østersøen og ikke et anliggende for de bilaterale forbindelser mellem staterne; mener 
derfor, at projektet bør gennemføres i samarbejde med medlemsstaterne omkring 
Østersøen i overensstemmelse med Espookonventionen, Helsinkikonventionen og andre 
relevante retlige instrumenter;

7. giver i denne forbindelse udtryk for sin modstand mod at foretage en investering i den 
foreslåede målestok, uden at alle kyststaterne først giver deres samtykke hertil;

8. er overbevist om, at energiprojekter, der involverer EU-medlemsstater og tredjelande, bør 
betragtes som værende af fælles europæisk interesse og betydning for hele Den 
Europæiske Union og dens borgere;

9. erkender, at Nord Stream har stået for den endnu ikke afsluttede
miljøkonsekvensvurdering, som skal forelægges de såkaldte oprindelseslande som 
defineret i Espookonventionen (Rusland, Finland, Sverige, Danmark og Tyskland) med 
henblik på disses godkendelse; opfordrer indtrængende selskabet til at stille 
undersøgelsesresultaterne og alle de forskningsdata vedrørende de økologiske forhold på 
de af projektet berørte steder, der er indsamlet som led i miljøundersøgelser, til rådighed 
ikke blot for de nævnte stater, men også for HELCOM og alle andre interesserede parter; 

10. understreger, at en langsigtet bæredygtig løsning kræver fuld gennemsigtighed for alle 
parter i såvel etablerings- som driftsfasen, og at der vil kunne skabes større tillid til dette 
projekt, hvis staterne omkring Østersøen kan overvåge arbejdet;

11. mener, at den udfordring, der består i at sikre energiforsyningen og samtidig respektere 
EU's engagement i miljøbeskyttelse og bæredygtig udvikling, gør det bydende nødvendigt 
at gennemføre en sammenhængende og koordineret europæisk politik for
naturgasforsyning baseret på en omhyggelig vurdering på EU-plan af de miljømæssige 
aspekter ved alternative løsninger og på solidaritet medlemsstaterne imellem;

12. opfordrer derfor Kommissionen og Rådet til fuldt og helt at forpligte sig til at analysere de 
virkninger, som etableringen af den nordeuropæiske gasledning vil få på miljøet, navnlig i 
situationer, der indebærer overvejelser, som nødvendiggør en udtalelse fra Kommissionen 
som fastlagt i artikel 6, stk. 4, i direktiv 92/43/EØF;

13. understreger, at det for så vidt angår investeringer er nødvendigt fuldt ud at overholde 
gensidighedsprincippet, hvis den gensidige afhængighed mellem EU og Rusland skal 
udvikle sig til et partnerskab; bemærker, at tredjelande i stort omfang drager fordel af 
Europas åbne marked, men også at europæiske investorer i Rusland ikke gives lignende 
fordele;

14. beklager, at Kommissionen ikke har accepteret forslaget i Parlamentets beslutning af 16. 
november 2006 om, at Kommissionen skal gennemføre objektive 
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miljøkonsekvensvurderinger af planlagte projekter, og gentager sit krav om, at et 
uafhængigt organ, som skal udpeges efter godkendelse fra alle kyststaterne, foretager en 
sådan vurdering; 

15. opfordrer Rådet og Kommissionen til omhyggeligt at vurdere, om projektets 
gennemførelse er i tråd med fællesskabsretten og international ret;

16. udtrykker bekymring over den tidsplan, som Nord Stream har vedtaget for projektet, idet 
gennemførelsen af denne tidsplan vil forhindre de interesserede stater, ikkestatslige 
organisationer og HELCOM's eksperter i at foretage en grundig analyse af resultaterne af 
miljøkonsekvensvurderingen;

17. pointerer, at utallige måneders arbejde i et område på op til 2 400 km², der kræver brug af 
et stort antal skibe og andet udstyr, udgør en alvorlig trussel mod regionens biodiversitet 
og levesteder samt mod skibsfartens sikkerhed og gnidningsløse drift;

18. beklager, at der ikke foreligger nogen præcis definition af, i hvor høj grad det er 
nødvendigt at forstyrre havbunden for at grave rørledningen ned, eftersom denne 
forstyrrelsesgrad kunne få alvorlige følger for havbundsmiljøet;

19. udtrykker dyb bekymring over forlydenderne om, at investoren før ibrugtagningen af 
gasledningen har til hensigt at anvende en yderst giftig stofforbindelse kendt som 
glutaraldehyd; understreger, at enhver handling, der ville resultere i en stor miljøkatastrofe 
med uoprettelige følger, bør undgås;

20. opfordrer Kommissionen til at gennemføre en pålidelig og uafhængig miljøundersøgelse
af de landbrugs- og industriemissioner, der forurener Østersøen, og til at evaluere 
situationen set i forhold til de mulige trusler mod miljøet fra de rørledninger, der allerede
krydser Østersøen; opfordrer endvidere Kommissionen til at evaluere den yderligere 
indvirkning på Østersøen som følge af Nord Stream-projektet;

21. opfordrer bygherren til at sikre, at etableringen og driften af gasledningen ikke truer de 
mange fiske- og fuglearter samt bestanden af marsvin på kun 600, der som art er 
enestående for denne geografiske region;

22. mener, at beskyttelse af havmiljøet i Østersøen indgår i EU's nordlige dimension;

23. bemærker, at kystregionernes velstand og deres økonomiers konkurrenceevne er yderst
følsomme over for og trues af ødelagte kystområder og forringelsen af havmiljøet; 
pointerer i betragtning af det omfang, hvori kystregionerne påvirkes af maritime 
aktiviteter og politikker, at langsigtet miljømæssig bæredygtighed er en 
forhåndsbetingelse for beskyttelsen af deres økonomiske, sociale og miljømæssige 
udvikling;

24. påpeger, at der mangler en strategi til imødegåelse af strukturelle fejl og eksterne trusler 
mod rørledningens sikkerhed; understreger behovet for klart at definere alle aspekter
vedrørende sikkerhed og beredskab i nødsituationer, herunder finansielle ressourcer, 
aktører, roller og procedurer;
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25. understreger i lyset af de alvorlige miljømæssige risici og de høje omkostninger i 
forbindelse med det foreslåede projekt, at der først bør gennemføres analyser af alternative 
linjeføringer for gasledningen, som tager hensyn til både miljømæssige og økonomiske 
aspekter, herunder tidsplanen for sådanne linjeføringer; bemærker, at det er muligt 
udelukkende at lade sådanne linjeføringer til den russiske grænse over land gå gennem 
EU-medlemsstater;

26. understreger, at der må herske fuld klarhed omkring spørgsmålet om økonomisk 
kompensation for eventuelle fejl eller skader, før arbejdet overhovedet kan påbegyndes;
gør opmærksom på, at en alvorlig fejl i rørledningen kan føre til komplikationer for 
staterne omkring Østersøen og ville være ødelæggende for havmiljøet; mener, at Nord 
Stream bør påtage sig det fulde erstatningsansvar;

27. opfordrer Kommissionen til at foretage en sådan analyse i dialog med interesserede stater, 
investoren og Helsinki-Kommissionen og med deltagelse af interesserede ngo'er;

28. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at foretage en omhyggelig vurdering af 
de økonomiske, budgetmæssige og gennemsigtighedsrelaterede aspekter ved Nord 
Stream-projektet og de virksomheder, der er involveret heri;

29. glæder sig over følgende beslutninger truffet af medlemsstaterne:

- den svenske regerings beslutning af 12. februar 2008 om at nægte Nord Stream 
tilladelse til at anlægge gasledningen som følge af betydelige 
proceduremæssige og faktuelle mangler, navnlig manglen på en analyse af en 
alternativ rute og af muligheden for at opgive at anlægge rørledningen

- det litauiske parlaments holdning af 27. marts 2007, hvori der peges på 
behovet for at suspendere gennemførelsen af store infrastrukturprojekter i 
Østersøen, så længe der ikke er foretaget nogen dybdegående analyse af 
alternative løsninger eller uafhængige og omfattende 
miljøkonsekvensvurderinger

- den estiske regerings beslutning af 21. september 2007 om ikke at give 
tilladelse til undervandsundersøgelser i Estlands eksklusive økonomiske zone 
som følge af usikkerhed omkring disse undersøgelsers omfang og 
størrelsesorden;  

30. beklager, at grønbogen "En fremtidig havpolitik for EU " ikke beskæftiger sig med 
problemerne i forbindelse med store projekter som f.eks. rørledninger i havet;

31. kræver, at der bestilles en virkelig uafhængig miljøkonsekvensvurdering, som kan 
accepteres af alle kyststater, selv om det anerkender den miljøkonsekvensvurdering, der er 
fortaget af Rambøll;

32. beklager, at Kommissionen i de retlige instrumenter og meddelelser vedrørende 
havstrategier, som den har taget initiativet til, normalt forbigår spørgsmålet om 
rørledninger i havet, selv om det har afgørende betydning for såvel miljøbeskyttelse som
EU's energisikkerhed;
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33. fremhæver betydningen af at følge en gennemsigtig kommunikationsstrategi for så vidt 
angår resultaterne af miljøkonsekvensvurderingen og af aktivt at videreformidle disse 
resultater til alle EU-medlemsstater, navnlig Østersøkyststaterne;

34. gentager derfor sin opfordring i beslutningen af 14. november 2006 til, at der fremsættes 
forslag om en obligatorisk mekanisme for drøftelser mellem medlemsstaterne, og sit krav 
om, at Rådet på internationalt niveau gør en indsats for, at der udvikles obligatoriske 
miljøkonsekvensvurderinger i forbindelserne mellem EU og tredjelande;

35. bemærker, at den nordeuropæiske gaslednings linjeføring bør opfylde de strategiske og 
økonomiske mål i beslutning nr. 1364/2006/EF uden samtidig at forårsage omfattende 
miljøskader;

36. opfordrer Rådet, Kommissionen og medlemsstaterne til at anvende ethvert til rådighed 
stående retsmiddel for at forhindre, at den nordeuropæiske gasledning etableres i den af 
investoren foreslåede målestok, hvis det viser sig, at der er risiko for en miljøkatastrofe i 
Østersøområdet;

37. opfordrer i særdeleshed Kommissionen til at sikre overholdelse af bestemmelserne i 
ovennævnte dokumenter, dvs.havretskonventionen, Helsinkikonventionen, 
Espookonventionen, Århuskonventionen og direktiv 85/337/EØF, 97/11/EF, 92/43/EØF 
og 79/409/EØF, samt af artikel 10 i EF-traktaten, forsigtighedsprincippet og princippet om 
bæredygtig udvikling og til i tilfælde af manglende overholdelse af de ovennævnte 
forpligtelser at indlede en procedure i henhold til artikel 226 i EF-traktaten;

38. opfordrer i særdeleshed Kommissionen til omgående at gribe ind i overensstemmelse med 
princippet om god forvaltningsskik, hvorefter beslutningstagende organer med brede 
skønsmæssige beføjelser skal foretage en rettidig analyse af de faktiske omstændigheder 
og, om nødvendigt, indhente ekspertudtalelser for at forhindre, at der træffes en tilfældig 
beslutning;

39. opfordrer Kommissionen til inden for sine beføjelsers rammer at evaluere den 
konkurrencesituation, der vil opstå på markedet efter en mulig færdiggørelse af Nord 
Stream-rørledningen, og til om nødvendigt at træffe foranstaltninger for at forhindre
Gazprom i at tilkæmpe sig en dominerende rolle på EU's gasmarkeder uden samtidig at 
garantere EU-virksomheder tilsvarende adgang til det russiske energimarked;

40. foreslår, at der oprettes et fælles overvågningssystem for rørledningen, der skal omfatte 
alle lande i Østersøregionen; foreslår endvidere, at forpligtelsen til at yde erstatning for
miljøskader udelukkende kommer til at påhvile Nord Stream;

41. konstaterer, at der ikke findes nogen institutionelle strukturer, som er i stand til på 
adækvat vis at tage sig af de miljømæssige og geopolitiske sikkerhedsspørgsmål i 
forbindelse med dette projekt; foreslår derfor, at Kommissionen opretter en passende 
stilling, hvis indehaver skal have til opgave at tage sig af nuværende og fremtidige 
projekter under tilsyn af Unionens højtstående repræsentant for udenrigs- og 
sikkerhedspolitik og Kommissionens næstformand.

42. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Kommissionen, Rådet og 
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BEGRUNDELSE

Sidste år modtog Europa-Parlamentet andragender støttet af næsten 30 000 EU-borgere, 
hovedsagelig fra de baltiske stater, som udtrykte bekymring over den planlagte etablering af 
en gasledning mellem Rusland og Tyskland i Østersøen. Projektet udgør efter deres opfattelse 
en trussel mod det naturlige miljø og kunne være i strid med EU's lovgivning.

Af hensyn til det store antal andragere og problemets størrelse vedtog Udvalget for 
Andragender, som på Europa-Parlamentets vegne behandler borgernes andragender 
vedrørende Fællesskabets virksomhed, enstemmigt at udarbejde en betænkning om den 
planlagte gaslednings indvirkning på det naturlige miljø i Østersøen.

I betragtning af den mangesidede karakter af problemet, som ud over spørgsmålet om 
miljøbeskyttelse også vedrører Unionens energisikkerhed og andre internationale spørgsmål, 
har to kompetente parlamentsudvalg (Udenrigsudvalget og Udvalget om Industri, Forskning 
og Energi) afgivet udtalelse.

Den enestående interesse for projektet og den kraftige indvirkning, som det potentielt set kan 
få på grundlæggende EU-virksomhedsomsråder, navnlig folkesundhed, miljøbeskyttelse og 
energisikkerhed, samt en stigning i gaspriserne, som i sidste instans vil ramme forbrugerne, 
var et incitament til at foretage en dybdegående undersøgelse af de problemer, der er 
forbundet med projektet. Med henblik herpå afholdt Europa-Parlamentet en offentlig høring, 
hvor alle parter og interessegrupper var til stede og gav udtryk for deres synspunkter.

Efter at have undersøgt de forskellige udtalelser og vurderinger og hørt deltagerne i den 
offentlige høring er ordføreren overbevist om, at Den Europæiske Union må behandle dette 
projekt med den allerstørste forsigtighed og omhu, eftersom det udgør en direkte trussel mod 
miljøet i Østersøen som helhed. Problemet har en ægte europæisk dimension, da det i alvorlig 
grad berører otte EU-lande, nemlig Tyskland, Sverige, Finland, Letland, Litauen, Estland, 
Danmark og Polen. Ordføreren opfordrer derfor Rådet og Kommissionen til at gøre brug af 
alle tilgængelige retsmidler for at forhindre, at den nordeuropæiske gasledning anlægges i den 
af investorerne foreslåede målestok. Ordføreren er fast overbevist om, at en linjeføring af 
gasledningen over land gennem EU-territorium vil gøre det muligt at opfylde de strategiske 
og økonomiske målsætninger i afgørelse 1364/2006/EF og i den forbindelse samtidig undgå 
den alvorlige trussel mod miljøet og den prisstigning, der ville ramme forbrugerne.

Ordføreren er dybt bekymret over det forhold, at ekspertagenturer, statslige organer med 
ansvar for miljøet og repræsentanter for miljøorganisationer i de seneste måneder i stort set 
alle de baltiske lande efter at have undersøgt de grundlæggende aspekter ved projektet har 
konkluderet, at det ville udgøre en alvorlig trussel mod miljøet, herunder

1. skader på Natura 2000-områder

2. fare for forstyrrelse af dumpede tyske kemiske våben fra Anden Verdenskrig, miner, 
ueksploderede bomber og sunkne skibe, navnlig i Den Finske Bugt og i områder langs 
den planlagte gaslednings rute

3. byggepladsens hidtil usete størrelse (2 400 km2 - samme størrelse som 
Storhertugdømmet Luxembourg) i et hav som Østersøen, som er forholdsvis lille og 
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indelukket

4. truslen om meget stor forurening fra udledning i Østersøen af i tusindvis af tons 
kemikalier (aldehyder), som skal bruges til at rengøre gasledningen, inden den tages 
ibrug.

De miljørisici, som forskellige eksperter redegjorde detaljeret for på den offentlige høring, 
bekræftes af opfattelser og synspunkter hos andre organisationer, som har henvendt sig til 
medlemmer af Europa-Parlamentet, herunder Nordic Greenpeace, som fremsendte en 
erklæring, hvori den gav udtryk for sin bekymring over og modstand mod den planlagte Nord 
Stream-gasledning og for sin støtte af en linjeføring over land.

Ordføreren kan ikke acceptere det synspunkt, at et projekt, der berører havbunden i Østersøen, 
er et bilateralt anliggende for Tyskland og Rusland. Beskyttelse af miljøet i Østersøen er en af 
de vigtigste opgaver for EU's såkaldte nordiske dimension og en opgave, der er omhandlet i 
en række fællesskabsbeslutninger og retlige instrumenter, som beskæftiger sig med dette 
spørgsmål.

I denne forbindelse har Den Europæiske Union pligt til at behandle miljøet i Østersøen med 
særlig omhu, idet den heller ikke må glemme behovet for solidaritet, energisikkerhed og 
forbrugerbeskyttelse. Der har været tilfælde, hvor de europæiske institutioner har reageret 
skarpt på mellemstatslige projekter med tvivlsomme indvirkninger på miljøet, også hvor disse 
i sidste instans kun berørte én medlemsstat. Det er vanskeligt at forestille sig, at EU-
institutionerne nu vil gå skødesløst til værks i en sag, som i praksis berører en tredjedel af 
medlemsstaterne og EU's eneste indhav.

Det bør navnlig understreges, at investorerne ikke har taget hensyn til behovet for først og 
fremmest at undersøge alternative linjeføringer for gasledningen, som ikke vil skade 
havmiljøet, selv om det ville være muligt at lade ledningen løbe over land fra den russiske 
grænse og udelukkende gennem EU-lande. Ordføreren opfordrer i denne forbindelse 
indtrængende Kommissionen til at foretage en sådan analyse som led i en dialog med de 
berørte lande, investorerne og Helsinki-Kommissionen og med deltagelse af interesserede 
ngo'er.

Ordføreren støtter den svenske regerings beslutning af 12. februar 2008 om at nægte Nord 
Stream AG tilladelse til at anlægge gasledningen på grund af betydelige faktuelle og 
proceduremæssige mangler, navnlig undladelsen af at forelægge en analyse af alternative
ruter såvel som af muligheden for at opgive at anlægge rørledningen.

Ordføreren støtter ligeledes det litauiske parlaments holdning af 27. marts 2007, hvori der 
peges på behovet for at suspendere gennemførelsen af store infrastrukturprojekter i Østersøen, 
indtil der er blevet gennemført detaljerede undersøgelser af alternative løsninger sammen med 
uafhængige og omfattende vurderinger af virkningerne på miljøet.

Ordføreren noterer sig også den estiske regerings beslutning af 21. september 2007 om at 
nægte Nord Stream tilladelse til at foretage undervandsundersøgelser i landets eksklusive 
økonomiske zone.

Ordføreren ønsker også at henlede opmærksomheden på problemet med at dække udgifterne 
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til skader forårsaget under arbejdet med at anlægge gasledningen og i forbindelse med dens 
brug og udgifterne til demontering ved udløbet af dens driftsperiode. 

Bortset fra at se på miljømæssige spørgsmål må vi også tage hensyn til udtalelserne fra 
førende eksperter og europæiske medier, som taler om en stigning i investeringsudgifterne på 
op til 20 mia. EUR og forudser betydelige forsinkelser i anlægstidsplanen som følge af 
behovet for omfattende undersøgelser og høringer på politisk og samfundsmæssigt plan. Efter 
deres opfattelse vil de enorme udgifter, der vil opstå efter at der er truffet exceptionelle
sikkerhedsforanstaltninger og udbetalt erstatning for skader på Natura 2000-områder, også
selv om projektet færdiggøres inden for nogle år, helt sikkert påvirke de europæiske gaspriser, 
især for de tyske forbrugeres vedkommende, og de selskaber, der anlægger gasledningen. 
Disse eksperter mener, at de pågældende udgifter ville være adskillige gange højere end 
udgifterne til at anlægge en gasledning over land.
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UDTALELSE FRA UDENRIGSUDVALGET

til Udvalget for Andragender

om de miljømæssige virkninger af den planlagte gasledning i Østersøen mellem Rusland og 
Tyskland
(2007/2118(INI))

Rådgivende ordfører: Christopher Beazley

FORSLAG

Udenrigsudvalget opfordrer Udvalget for Andragender, som er korresponderende udvalg, til 
at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. gentager sin holdning om, at det i betragtning af EU's øgede afhængighed af et begrænset 
antal energikilder, leverandører og transportruter er af afgørende betydning at støtte 
initiativer, der har til formål at diversificere disse både geografisk og ved at udvikle 
bæredygtige alternativer; henleder opmærksomheden på behovet for at støtte udviklingen 
af havneinfrastruktur, der anvendes til håndtering af brændstof;

2. understreger, at energisikkerhed skal betragtes som en afgørende bestanddel af Den 
Europæiske Unions overordnede sikkerhed, idet definitionen af energisikkerhed ikke kun 
skal begrænses til den manglende produktion inden for EU, men også skal tage hensyn til 
det geopolitiske aspekt af afhængigheden af import;

3. understreger, at det er nødvendigt med en udvidet dialog med de vigtigste producent-, 
transit og forbrugerlande; erkender, at europæisk energisolidaritet er meget afhængig af, at 
aftaler med producentlandene både er transparente og kan håndhæves af begge parter, og 
af, at der findes et fungerende indre marked for energi samt forbindelser mellem 
energiinfrastrukturer;

4. mener, at alle medlemsstater bør tage hensyn til aspekter af energisolidariteten inden for 
EU, når de træffer beslutninger om energiinfrastrukturprojekter; beklager, at der ikke er 
sket fremskridt hen mod en fælles europæisk energipolitik, og er bekymret over de 
bilaterale aftaler, som adskillige EU-medlemsstater har indgået, og som underminerer 
EU's muligheder for at tale med en stemme over for de vigtigste leverandørlande; 
gentager sin opfordring til medlemsstaterne om at informere Kommissionen og hinanden, 
inden der træffes strategiske beslutninger om vigtige bilaterale aftaler om energiprojekter, 
der vil kunne berøre andre medlemsstaters interesser og EU som helhed, sådan som det 
kræves i forbindelse med alle udenrigspolitiske spørgsmål af fælles interesse;
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5. mener, at Nord Stream er et infrastrukturprojekt, der har vidtgående politiske og 
strategiske dimensioner for både EU og Rusland; forstår de bekymringer, som EU-
medlemsstater har givet udtryk for med hensyn til anlæggelse og drift af rørledningen; 
understreger, at de små kyststaters mulighed for at bidrage til sikkerhedsskabelsen i 
Østersøregionen ikke kan ses isoleret fra EU's evne til at handle som en forenet enhed, der 
taler med én stemme i energispørgsmål, og minder om sin beslutning af 26. september 
2007 om en fælles europæisk ekstern energipolitik1; understreger, at projektet er blevet 
betegnet som et projekt af europæisk interesse i de seneste retningslinjer om 
transeuropæiske energinet (TENE-E), der blev vedtaget i september 2006, og at det bør 
planlægges i lyset af den fælles europæiske udenrigspolitik på energiområdet;

6. understreger betydningen af, at der gennemføres en grundig, uafhængig og objektiv 
miljøkonsekvensvurdering af Nord Stream, navnlig på grund af havbundens sårbarhed i 
Østersøen; mener, at der bør tages fuldstændigt hensyn til alle relevante miljø- og 
sikkerhedsmæssige aspekter ved forberedelsen, anlæggelsen og driften af enhver 
gasrørledning i Østersøen; understreger, at der først kan foretages en endelig vurdering af 
miljøvirkningerne af Nord Stream, når konsekvensanalysen er afsluttet;

7. gentager, hvor vigtigt EU's energipartnerskab med Rusland er, og henleder endnu en gang 
opmærksomheden på den omstændighed, at dette strategiske partnerskab kun kan baseres 
på princippet om ikke-forskelsbehandling og retfærdig behandling og på lige vilkår for 
markedsadgang; opfordrer Rådet og Kommissionen til at tage miljø- og 
energisikkerhedsspørgsmålene op inden for rammerne af EU's energidialog med Rusland 
og mener, at energidialogen med Rusland skal styrkes på grundlag af de principper, der er 
fastlagt i energichartertraktaten; gentager sin opfattelse, i henhold til hvilken principperne 
og hovedindholdet i energichartertraktaten og transitprotokollen hertil skal indgå i 
samarbejdsaftaler med tredjelande, herunder den nye partnerskabs- og samarbejdsaftale 
med Rusland, og understreger samtidig betydningen af, at Rusland ratificerer 
energichartertraktaten og transitprotokollen hertil, da sådan en ratificering vil nedbringe 
risikoen for konflikter omkring projekter såsom Nord Stream;

8. bemærker, at Nord Stream projektet, hvis det gennemføres, kan forårsage en 
miljøkatastrofe på grund af de yderst giftige industriaffald, der er blevet dumpet i især 
Den Finske Bugt, samt den store mængde kemiske våben fra tiden efter Anden 
Verdenskrig, der er spredt andre steder langs havbunden i Østersøen, såfremt disse berøres 
af anlægsarbejderne, og henviser ligeledes til sandsynligheden for en voksende transport 
af flydende brændstoffer i Østersøen; opfordrer Nord Stream til at påtage sig det 
økonomiske ansvar for skadeserstatning for enhver skade, der opstår;

9. beklager EU's og navnlig Kommissionens marginale rolle i dette projekt; påpeger, at en 
større inddragelse af EU ville nedbringe den usikkerhed, som mange medlemsstater føler 
over for Nord Stream projektet;

10. anmoder derfor Kommissionen og medlemsstaterne om:

- at vurdere de forskellige aspekter af Nord Stream-projektet, for så vidt angår 
gennemsigtighed og økonomiske og budgetmæssige, retlige og lovgivningsmæssige 

                                               
1 Vedtagne tekster, P6_TA(2007)0413.
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forhold
- at gennemføre en undersøgelse af Nord Streams bidrag til Europas energibehov, 

herunder behandling af alle alternativer 
- at sikre, at Nord Stream og dets associerede selskaber indgår i en åben og transparent 

dialog og samarbejder tæt med alle de berørte parter om alle aspekter i alle faser før og 
efter anlæggelsen af Nord Stream-rørledningen

- at sikre, at der tages behørigt hensyn til alle kyststaternes bekymringer i den 
uafhængige miljøkonsekvensanalyse;

- at genfremsætte sin opfordring til Rusland om ratifikation af og forpligtelse til 
fuldstændig gennemførelse af bestemmelserne i Espoo-konventionen og 
energichartertraktaten, herunder transitprotokollen hertil;

11. opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til at sikre, at der gennemføres fuldstændige 
og uafhængige miljøkonsekvensanalyser, før der træffes beslutning om alle større 
infrastrukturinvesteringer, herunder rørledningsprojekter i havet og på land; er overbevist 
om, at den aktuelle debat om behovet for bedre miljøstandarder for gennemførelsen af 
Nord Stream rørledningsprojektet vil bidrage til fastsættelsen af standarder for fremtidige 
projekter; glæder sig i denne forbindelse over Nord Streams beslutning for nylig om at 
bestille en undersøgelse fra Finland og Sverige om miljørisiciene i forbindelse med 
ammunition, der blev dumpet på havbunden i Østersøen efter Anden Verdenskrig, og som 
indeholder yderst giftige stoffer;

12. foreslår, at der oprettes en fælles overvågning af rørledningen, som omfatter alle landene i 
Østersøregionen; mener endvidere, at det er af afgørende betydning, at Kommissionen er 
særlig opmærksom på screeningen af et miljøaspekt af den planlagte anlæggelse af 
rørledningen, idet Kommissionen anvender af alle de retlige instrumenter, som den råder 
over, og efter anmodning fra en medlemsstat gennem direkte inddragelse af og tæt 
samarbejde med HELCOM (Helsinki-kommissionen);

13. konstaterer, at der mangler institutionelle strukturer, der på passende vis er i stand til at 
reagere på de miljømæssige og geopolitiske sikkerhedsspørgsmål, der er forbundet med 
udviklingen af ekstern energiinfrastruktur, og opfordrer endnu en gang Rådet til at 
overveje forslaget om at oprette en post som højtstående repræsentant for 
udenrigspolitikken på energiområdet, der har en dobbelt funktion, og som skal være 
underlagt Unionens nyoprettede og styrkede højtstående repræsentant for 
udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, som er næstformand i Kommissionen;

14. giver udtryk for sin stærke støtte til den tredje energiliberaliseringspakke, herunder 
tredjelandsklausulen, fordi kun et levende og liberaliseret europæisk energimarked 
forsynet med de redskaber, der er nødvendige for at modvirke monopolistisk adfærd, kan 
garantere energiforsyningssikkerheden;

15. udtrykker bekymring over forslag om at sikre planlagte rørledninger med militære midler. 
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UDTALELSE FRA UDVALGET OM INDUSTRI, FORSKNING OG ENERGI

til Udvalget for Andragender

om de miljømæssige virkninger af den planlagte gasledning i Østersøen mellem Rusland og 
Tyskland 
(2007/2118 (INI))

Rådgivende ordfører: Andres Tarand 

FORSLAG

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Udvalget for Andragender, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. erindrer om den faldende gasproduktion i EU og den tilsvarende øgede efterspørgsel efter 
importeret gas i de kommende år, der både skal imødekomme husholdningernes og 
industriens behov og erstatte mindre miljøvenlige fossile brændstoffer; anser det, for så 
vidt angår garantier for stabile gasforsyninger, for nødvendigt at vurdere den nye 
gasinfrastrukturs langsigtede indvirkning på miljøet;

2. erindrer om formandskabets konklusioner fra Det Europæiske Råds møde den 8. og 9. 
marts 2007 om godkendelse af Det Europæiske Råds handlingsplan (2007-2009) om 
opfyldelse af målsætningerne for energipolitikken for Europa, der er baseret på solidaritet 
og spredning af forsyningen, med henblik på at håndtere EU's stigende afhængighed af 
energiforsyning;

3. beklager, at det, da energisammensætningen henhører under medlemsstaternes 
kompetence, forholder sig sådan, at udviklingen af en troværdig, effektiv og 
sammenhængende fælles energipolitik undergraves af visse nationale strategiske 
beslutninger vedrørende vigtige bilaterale aftaler med tredjelande;

4. opfordrer medlemsstaterne til på en gennemsigtig måde at gennemføre en koordineret 
strategi i forbindelse med deres sikring af energiforsyningen; erindrer om Europa-
Parlamentets og Rådets beslutning nr. 1364/2006/EF af 6. september 2006 om opstilling 
af et sæt retningslinjer for transeuropæiske net på energiområdet, hvormed formålet var en 
geografisk diversificering af transportruterne for og leverandørerne af energiimport; 
erindrer i den forbindelse om, at Nord Stream-rørledningen kun er en af mange 
gasforsyningsveje inden for de transeuropæiske energinet;
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5. erindrer om, at Den Internationale Søfartsorganisation har identificeret Østersøen som et 
"særligt sårbart område", og at økosystemerne i Østersøen på grund af den relativt lave 
vanddybde og ringe vandudskiftning er yderst sårbare over for de mindste forstyrrelser og 
den mindste smule forurening; henstiller derfor, at der udvises den største omhu ved 
behandlingen af Nord Stream-gasledningsprojektet;

6. erindrer om, at det, selv om udlægningen af undersøiske rørledninger på kontinentalsoklen 
er i overensstemmelse med princippet om frihed på det åbne hav, i artikel 79 i FN's 
havretskonvention af 1982 hedder, at "linjeføringen for udlægningen af sådanne 
rørledninger på kontinentalsoklen skal godkendes af kyststaten";

7. opfordrer Nord Stream AG, udvikleren af rørledningen, til at begrunde valget af den 
nuværende linjeføring og til grundigt at vurdere alternative linjeføringer, herunder 
linjeføringer over land, for rørledningen mellem Rusland og Tyskland; kræver, at de 
integrerede miljømæssige, økonomiske og tekniske undersøgelser vedlægges den 
miljøkonsekvensvurdering, der gennemføres;

8. opfordrer Nord Stream AG til at gennemføre en vurdering af de potentielle kumulative 
skadelige virkninger af såvel udlægningen af rørledningen som af de operationelle faser 
som led i den bredere miljøkonsekvensvurdering og til at medtage en vurdering af Nord 
Stream-gasledningsprojektets potentielle indvirkninger på de beskyttede områder i 
Østersøen og på Natura 2000-områder i miljøkonsekvensvurderingen;

9. opfordrer Nord Stream AG til, hvis dette projekt gennemføres, at offentliggøre 
foranstaltningerne til mindskelse af de skadelige indvirkninger på miljøet; opfordrer 
indtrængende Nord Stream AG til at udlægge rørledningen på det mest passende tidspunkt
og til i forbindelse med udlægningen og vedligeholdelsen af rørledningen at undgå at 
anvende det potentielt skadelige glutaraldehyd for at minimere de negative indvirkninger 
på økosystemerne;

10. anser både de sunkne krigsskibe og de kemiske våben, der blev dumpet i Østersøen i 
1940'erne, for mulige trusler mod en vellykket udlægning af gasledningen og opfordrer 
derfor Nord Stream AG til at udarbejde en opgørelse, der skal deles med de relevante 
nationale myndigheder, over alle skibsvrag og eksplosive og kemiske stoffer, der befinder 
sig i nærheden af den foreslåede linjeføring for rørledningen, som f.eks. to 
"skibskirkegårde" med skibe, der blev sænket med deres ammunition i august 1941 i 
nærheden af Hogland Island og halvvejs mellem Helsinki og Estlands Lahemaa 
Nationalpark; opgørelsen bør også indeholde en vurdering af de risici, som disse skibsvrag 
og stoffer udgør;

11. mener, at den forurening, som russiske militærbasers aktiviteter forårsager, kan få 
miljømæssige konsekvenser, når først Nord Stream-projektet er gennemført, og opfordrer 
derfor til, at dette aspekt også vurderes;

12. opfordrer de stater, der er direkte involveret i Nord Stream-gasledningsprojektet, til før 
udstedelsen af den endelige godkendelse af etableringen af rørledningen at afklare, hvor 
det juridiske ansvar for de mulige følger af ulykker for miljøet i Østersøen og for 
Østersøens kyststrækninger, indbyggere og økonomier ligger, herunder for de tilfælde,
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hvor skibe i de snævre navigationsområder i Den Finske Bugt og i Østersøen forårsager
skade på rørledningen, når de synker;

13. erindrer om jordskælvene for nylig, f.eks. 2004-jordskælvet i Kaliningradregionen, og 
opfordrer projektudvikleren til at fremlægge relevante undersøgelser, som det kræves i 
miljøkonsekvensvurderingen;

14. erkender, at Nord Stream AG er i gang med at gennemføre en miljøkonsekvensvurdering, 
og opfordrer derfor selskabet til at stille undersøgelsesresultaterne og alle de 
forskningsdata vedrørende miljøsituationen i projektområdet, der er indsamlet i 
forbindelse med miljømæssige undersøgelser, til rådighed for HELCOM og for alle 
interesserede stater;

15. opfordrer indtrængende Kommissionen til i sin kommende gennemførelsesrapport om 
beslutning nr. 1364/2006/EF at medtage en vurdering af de fremskridt, der er gjort, og i 
den forbindelse klart identificere ethvert muligt brud, som Nord Stream AG måtte have 
begået på fællesskabslovgivningen;

16. opfordrer Kommissionen til at evaluere den vurdering af gasrørledningens miljømæssige 
konsekvenser, som Nord Stream AG har gennemført, dens overensstemmelse med EU's 
miljølovgivning og dens nøjagtighed, grundighed og objektivitet;

17. opfordrer Kommissionen til som undertegner af HELCOM at forsøge at gennemføre 
HELCOM's anbefaling om at indføre standardkrav for omfanget af de undersøgelser, som
er nødvendige for godkendelsesprocedurerne for undervandskabler og rørledninger i 
Østersøen;

18. opfordrer under henvisning til den tredje lovgivningspakke om det indre marked for gas 
Nord Stream AG til at sikre en let adgang til Nord Stream-gasledningen for 
nabomedlemsstaterne, hvis de ønsker at blive koblet direkte til rørledningen ved hjælp af 
forbindelsesledninger.
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