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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Itämeren pohjalle rakennettavaksi suunnitellun Venäjän ja Saksan välisen kaasuputken 
ympäristövaikutuksista (vetoomukset nro 0614/2007 ja nro 0952/2007)
(2007/2118(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Radvile Morkunaiten esittämän vetoomuksen nro 614/2007, jonka on 
allekirjoittanut yli 20 000 henkilöä, Krzysztof Mączkowskin esittämän vetoomuksen 
nro 952/2006 ja muut tässä päätöslauselmassa käsiteltyä asiaa koskevat vetoomukset,

– ottaa huomioon kaikkien jäsenvaltioiden 13. joulukuuta 2007 allekirjoittaman Lissabonin 
sopimuksen,

– ottaa huomioon komission meriympäristön suojelua ja säilyttämistä koskevaan 
teemakohtaiseen strategiaan liittyvän tiedonannon Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(KOM(2005)0504),

– ottaa huomioon Euroopan yhteisön kuudennen ympäristöä koskevan toimintaohjelman,

– ottaa huomioon tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten 
arvioinnista annetun direktiivin 85/337/ETY muuttamisesta annetun neuvoston 
direktiivin 97/11/EY1 sekä neuvoston direktiivit 92/43/ETY2 ja 79/409/ETY3, jotka 
muodostavat Natura 2000 -verkostoa koskevan lainsäädännön,

– ottaa huomioon 14. marraskuuta 2006 antamansa päätöslauselman meriympäristön 
suojelua ja säilyttämistä koskevasta teemakohtaisesta strategiasta4,

– ottaa huomioon 16. marraskuuta 2006 antamansa päätöslauselman pohjoista ulottuvuutta 
koskevasta Itämeren alueen strategiasta5,

– ottaa huomioon Itämeren alueen merellisen ympäristön suojelua koskevan 
yleissopimuksen (Helsingin yleissopimuksen),

– ottaa huomioon Itämeren suojelukomission (HELCOM) suositukset ja erityisesti 
12. maaliskuuta 1996 annetun suosituksen 17/3, jossa esitetään vaatimus tehdä 
ympäristövaikutusten arviointi ja kuulla niitä valtioita, jotka voivat kärsiä ehdotetun 
hankkeen kielteisistä vaikutuksista,

– ottaa huomioon 25. helmikuuta 1991 tehdyn valtioiden rajat ylittävien 
ympäristövaikutusten arviointia koskevan yleissopimuksen (Espoon yleissopimus),

                                               
1 EYVL L 73, 14.3.1997, s. 5.
2 EYVL L 206, 22.7.1992, s. 7.
3 EYVL L 103, 25.4.1979, s. 1.
4 EUVL C 314 E, 21.12.2006, s. 131.
5 EUVL C 314 E, 21.12.2006, s. 330.
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– ottaa huomioon 25. kesäkuuta 1998 tehdyn tiedon saatavuutta, yleisön osallistumista 
päätöksentekoon sekä oikeuden saatavuutta ympäristöasioissa koskevan yleissopimuksen 
(Århusin yleissopimus),

– ottaa huomioon Yhdistyneiden Kansakuntien merioikeusyleissopimuksen (UNCLOS),

– ottaa huomioon ennalta varautumisen periaatteen, joka sisällytetään Euroopan yhteisöjen 
tuomioistuimen oikeuskäytännössä yhteisön säännöstön yleisiin periaatteisiin ja joka 
yhteisön lainsäädännön ja kansainvälisen oikeuden mukaan on yksi kestävää kehitystä 
koskevista näkökohdista,

– ottaa huomioon hyvän hallintotavan periaatteen, joka on yksi yhteisön lainsäädännön 
yleisistä periaatteista,

– ottaa huomioon Euroopan parlamentin Euro–Itämeri-työryhmän (Baltic Europe 
Intergroup) toiminnan,

– ottaa huomioon 29. tammikuuta 2008 pidetyssä julkisessa kuulemistilaisuudessa tehdyt
ehdotukset,

– ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston 6. syyskuuta 2006 tekemän 
päätöksen N:o 1364/2006/EY Euroopan laajuisia energiaverkostoja koskevien 
suuntaviivojen vahvistamisesta1,

– ottaa huomioon Itämeren toimintaohjelman (Baltic Sea Action Plan), joka hyväksyttiin 
15. marraskuuta 2007 Itämeren maiden ympäristöministerien kokouksessa Krakovassa,

– ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 10 artiklan, joka asettaa 
jäsenvaltioille lojaalisuusvelvollisuuden yhteisöä kohtaan,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 192 artiklan 1 kohdan,

– ottaa huomioon vetoomusvaliokunnan mietinnön ja ulkoasiainvaliokunnan ja teollisuus-, 
tutkimus- ja energiavaliokunnan lausunnot (A6-0225/2008),

A. ottaa huomioon, että Itämeri on allas, johon rajautuu peräti kahdeksan Euroopan unionin 
jäsenvaltiota ja että 80 prosenttia Itämeren rannoista on Euroopan unionin alueella; ottaa 
huomioon, että OAO Gazprom on Nord Streamin enemmistöosakas,

B. ottaa huomioon, että Itämeren meriympäristön suojelu on unionin pohjoisen 
ulottuvuuden yksi tärkeimmistä tavoitteista, kuten komission tiedonannoissa ja 
parlamentin päätöslauselmissa on toistuvasti vahvistettu,

C. ottaa huomioon, että Itämeren suurimpia saastuttajia ovat ympäröivien jäsenvaltioiden 
ja Venäjän maatalous ja teollisuus ja että ne aiheuttavat suurimman uhan Itämeren 
ekologiselle tasapainolle,

                                               
1 EUVL L 262, 22.9.2006, s. 1.
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D. ottaa huomioon, että unioni on erityisesti sitoutunut ympäristönsuojeluun, mukaan 
lukien meriympäristön suojelu,

E. ottaa huomioon, että yhteisöjen tuomioistuimen menettelyissä komissio on toistuvasti 
vahvistanut, että ympäristönsuojelu on yksi yhteisön päätavoitteista ja että tuomioistuin 
on tunnustanut yhteisön toimivallan meriympäristön suojelun ja säilyttämisen alalla,

F. ottaa huomioon, että Itämerelle on suunnitteilla monia infrastruktuurihankkeita (Nord 
Stream -kaasuputki, tuulivoimalat, Scanled-putkihanke, Suomen ja Viron välinen 
kaasuputki, Ruotsin ja Liettuan väliset sähkökaapelit, LNG-terminaalit Świnoujścjessa 
jne.),

G. ottaa huomioon, että tärkein yksittäinen tekijä hiilidioksidipäästöjen (CO2) 
vähentämisessä on ollut etenkin vuodesta 1990 lähtien maakaasun osuuden kasvu 
Euroopan energiataseessa,

H. ottaa huomioon, että EY:n perustamissopimuksen 174 artiklan 2 kohdassa vahvistetun
ennalta varautumisen periaatteen mukaan kaikkien sidosryhmien on toteutettava 
tarvittavat toimet uusien päätösten tai töiden aloittamisen mahdollisten 
ympäristövaikutusten arvioimiseksi ja ryhdyttävä asianmukaisiin ennaltaehkäiseviin 
toimiin, kun uhka ympäristölle on kohtuullisen todennäköistä,

I. ottaa huomioon periaatteen, jonka mukaisesti ympäristönsuojeluvaatimukset on 
sisällytettävä alakohtaisiin politiikkoihin, ja ottaa huomioon, että kyseiset vaatimukset 
olisi näin ollen huomioitava asianmukaisesti kaikissa yhteisön toimissa ja tavoitteissa,

J. ottaa huomioon, että Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 194 artiklassa, 
joka lisätään Lissabonin sopimuksella, todetaan nimenomaisesti, että unionin 
energiapolitiikka olisi toteutettava jäsenvaltioiden välisen yhteisvastuun hengessä ja 
ottaen huomioon ympäristön säilyttämistä ja sen tilan parantamista koskeva vaatimus,

K. ottaa huomioon, että Kansainvälinen merenkulkujärjestö on vahvistanut Itämeren 
erityisen alttiuden ympäristöuhkille ja tunnustanut sen "äärimmäisen haavoittuvaksi 
alueeksi",

L. ottaa huomioon, että Itämeri on nykyään yksi maailman saastuneimmista merialueista ja 
että erityisesti vaarallisten aineiden pitoisuudet sekä vedessä että elävissä organismeissa 
pysyvät luonnottoman suurina,

M. ottaa huomioon, että Itämeri on tyypillinen sisämerialue sekä matala merialue ja että 
Mustanmeren ohella sen veden vaihtuminen valtameren kanssa kestää pisimpään 
maailmassa eli noin 30 vuotta,

N. ottaa huomioon, että kaasuputken arvioitu elinikä on 50 vuotta ja että putkijärjestelmän 
käytöstäpoiston edellyttämät työt vastaavat laajuudeltaan suunniteltua asennusta; ottaa 
huomioon, että hankkeen taloudellisten ja ympäristövaikutusten tarkastelun yhteydessä 
tätä seikkaa olisi punnittava suhteessa kasviston ja eläimistön alkuperäiseen tilaansa 
palauttamisen edellyttämään aikaan,
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O. ottaa huomioon, että altistuminen raskasmetalleille sekä vieraille ja haitallisille aineille 
aiheuttaa terveysriskejä ja vaikutuksia ravintoketjussa, joita on tarpeen tutkia,

P. ottaa huomioon monet tekijät, mukaan lukien pitkät vedensitomisajat, kerrostunut 
vesipatsas, laaja ja teollistunut valuma-alue sekä maatalouden huomattava 
lisääntyminen Itämeren alueella, jotka tekevät Itämerestä ympäristön kannalta erittäin 
haavoittuvan,

Q. ottaa huomioon, että töiden toteuttaminen Itämerellä vallitsevissa erityisolosuhteissa 
johtaa leväkasvuston äkilliseen lisääntymisen, joka uhkaa erityisesti Suomea, Ruotsia ja 
Saksaa, 

R. ottaa huomioon, että merkittävä ympäristöön liittyvä riskitekijä on myös noin 
80 000 tonnia sotatarvikkeita, jotka upotettiin Itämeren pohjaan toisen maailmansodan 
jälkeen ja jotka sisältävät myrkyllisiä aineita kuten sinappikaasu, rikkisinappikaasu, 
typpisinappikaasu, levisiitti, Clark I, Clark II ja adamsiitti, jotka muodostavat uhan sekä 
Itämeren meriympäristölle että ihmisten elämälle ja terveydelle,

S. ottaa huomioon, että useat valtiot jatkoivat sotatarvikesäiliöiden upottamista vuodesta 
1945 aina 1960-luvun lopulle,

T. ottaa myös huomioon, että sotatarvikesäiliöt ovat arveluttavassa kunnossa, että niiden 
korroosion arvellaan olevan 80 prosenttista ja että niiden täsmällistä sijaintia ei aina 
voida määrittää,

U. ottaa samalla huomioon, että 15. marraskuuta 2007 Krakovassa hyväksytyssä Itämeren 
toimintaohjelmassa vaaditaan Itämereen rajautuvia valtioita varmistamaan vanhojen 
kemikaalien ja vaarallisia aineita sisältävien laitteiden turvallinen varastointi, 

V. ottaa huomioon kaasuputken mahdollisen vaikutuksen Itämeren meriympäristölle ja 
Itämereen rajautuville valtioille,

W. ottaa huomioon merenkulun ja öljytankkeriliikenteen kasvun Itämerellä sekä 
mahdollisen tulipalovaaran, alusten kelluvuuden menetyksen ja uppoamisriskin, joka 
aiheutuisi kaasuputken rikkoutumisesta rakentamisen, asentamisen tai käytön aikana, 
sekä sen mahdolliset inhimilliset, taloudelliset ja ympäristövaikutukset,

X. ottaa huomioon, että Pohjois-Euroopan kaasuputken rakentamisesta seuraa 
teknogeeninen vaikutus merenalaiseen 1 200 km pitkään ja noin 2 km leveään 
käytävään, jonka pinta-ala on 2 400 km² ja josta siten tulee maailman suurin 
merenalainen rakennustyömaa,

Y. ottaa huomioon, että hankkeen rakennus-, asennus- ja käyttövaiheista aiheutuu haittaa 
kalastukselle, matkailulle ja laivaliikenteelle, mikä aiheuttaa merkittävän uhan 
rannikkoalueiden taloudelle,

Z. ottaa huomioon, että Yhdistyneiden Kansakuntien merioikeusyleissopimuksen 
123 artiklassa, joka on erottamaton osa yhteisön säännöstöä, vaaditaan puolisuljettuihin 
merialueisiin rajautuvia valtioita toimimaan yhteistyössä käyttäessään oikeuksiaan ja 
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täyttäessään velvollisuuksiaan ja koordinoimaan meriympäristön suojeluun ja 
säilyttämiseen liittyvien oikeuksiensa ja velvollisuuksiensa täytäntöönpanoa,

AA. ottaa huomioon, että Espoon yleissopimuksen 2 artiklan 1 kohdassa vaaditaan, että 
sopimuspuolet toteuttavat yhdessä tai erikseen kaikki aiheelliset ja tehokkaat 
toimenpiteet ehkäistäkseen, vähentääkseen ja valvoakseen ehdotetuista hankkeista 
aiheutuvia merkittäviä valtioiden rajat ylittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia,

AB. ottaa huomioon, että Espoon yleissopimuksen 5 artiklan a kohdan nojalla rajat ylittävien 
hankkeiden haittavaikutuksille altistuvien osapuolten kuulemisessa voidaan käsitellä 
ehdotetun hankkeen mahdollisia vaihtoehtoja, joihin kuuluu myös hankkeen 
hylkääminen,

AC. ottaa huomioon, että Helsingin yleissopimuksen 12 artiklassa vaaditaan, että 
sopimuspuolet ryhtyvät kaikkiin toimenpiteisiin merenpohjan ja sen sisustan 
tutkimisesta tai hyödyntämisestä tai niihin liittyvistä toiminnoista aiheutuvan Itämeren 
alueen merellisen ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi,

AD. ottaa huomioon, että Pohjois-Euroopan kaasuputken ehdotettu reitti kulkee direktiivissä 
92/43/ETY erityisiksi suojelualueiksi luokiteltujen Natura 2000 -ohjelmaan kuuluvien 
alueiden läpi,

AE. ottaa huomioon, että direktiivin 92/43/ETY 6 artiklan 2 kohdassa vaaditaan, että 
jäsenvaltioiden on toteutettava erityisten suojelutoimien alueilla tarpeellisia 
toimenpiteitä luontotyyppien ja lajien elinympäristöjen heikentymisen estämiseksi,

AF. ottaa huomioon, että direktiivin 92/43/ETY 6 artiklan 3 kohdassa vaaditaan, että 
jäsenvaltioiden on arvioitava asianmukaisesti kaikki suunnitelmat tai hankkeet, jotka 
eivät liity suoranaisesti suojelualueen käyttöön tai ole sen kannalta tarpeellisia, mutta 
saattavat vaikuttaa tähän alueeseen merkittävästi, ottaen huomioon alueen 
suojelutavoitteet,

AG. ottaa huomioon, että direktiivin 92/43/ETY 6 artiklan 3 kohdan mukaan edellä 
mainituista arvioinnista tehtyjen johtopäätösten perusteella toimivaltaiset kansalliset 
viranomaiset antavat hyväksyntänsä tälle suunnitelmalle tai hankkeelle vasta 
varmistuttuaan siitä, että suunnitelma tai hanke ei vaikuta haitallisesti kyseisen alueen 
koskemattomuuteen, ja kuultuaan tarvittaessa kansalaisia,

AH. ottaa huomioon, että ehdotettu kaasuputki olisi maailman pisin merenalainen kaksi 
rinnakkaista putkea käsittävä kaasuputki ja myös matalin, mikä tekee siitä erityisen 
alttiin mahdollisille vaurioille,

AI. ottaa huomioon, että päätöksessä 1364/2006/EY Pohjois-Euroopan kaasuputki 
sisällytetään yhteisön edun mukaisiin ensisijaisiin hankkeisiin,

AJ. ottaa huomioon, että kaikille suurille merivesialueille rakennettaville teknisille 
rakenteille on niihin liittyvien riskien vuoksi tehtävä erityisen perusteellinen ja laaja 
analyysi ja ympäristövaikutusten arviointi, jonka on luotettavien tulosten saamiseksi 
käsitettävä ainakin yksi kokonainen kasvukausi, joka joillakin lajeilla voi olla jopa kaksi 
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vuotta pitkä eli paljon pidempi kuin rahoittajan esittämä kuuden kuukauden 
tutkimusjakso,

AK. ottaa huomioon, että Espoon yleissopimuksen mukaan jokaista tämäntyyppistä hanketta 
ennen on analysoitava sen vaihtoehdot, mukaan lukien erityisesti 
toteuttamiskustannukset ja ympäristöturvallisuus, ja tässä tapauksessa analyysi 
kaasuputken maanpäällisestä reitistä,

AL. ottaa huomioon, että Århusin yleissopimuksen 1 artiklassa vaaditaan kaikkia 
sopimuspuolia takaamaan oikeus saada tietoa, yleisön oikeus osallistua päätöksentekoon 
sekä muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeus ympäristöasioissa,

AM. ottaa huomioon, että ympäristövaikutusten tarkan arvioinnin laatimiseen liittyvät 
oikeudelliset vaatimukset on otettava huomioon ja että niissä on huomioitava kaikki 
edellä mainitut vaarat,

AN. ottaa myös huomioon tarpeen analysoida terroriuhkaa ja kykyä tehokkaisiin 
vastatoimiin,

1. katsoo, että Nord Stream on infrastruktuurihanke, jolla on laajat poliittiset ja strategiset 
ulottuvuudet sekä EU:lle että Venäjälle; ymmärtää EU:n jäsenvaltioiden ilmaiseman 
huolestuneisuuden putken rakentamisesta ja ylläpidosta; korostaa, että pienten 
rannikkovaltioiden kykyä vastata Itämeren alueen turvallisuudesta ei pitäisi tarkastella 
erillään EU:n kyvystä toimia yhtenäisenä kokonaisuutena ja puhua yhdellä äänellä 
energia-asioissa, ja muistuttaa 26. syyskuuta 2007 antamastaan päätöslauselmasta 
tavoitteesta luoda EU:lle yhteinen energiapolitiikka1; korostaa, että päätöksessä 
1364/2006/EY [jolla vahvistetaan Euroopan laajuisia energiaverkkoja (TENE-E) 
koskevat suuntaviivat] Nord Stream nimetään Euroopan yhteistä etua koskevaksi 
hankkeeksi, joka auttaa Euroopan unionin tulevien energiatarpeiden saavuttamisessa; 
korostaa, että tämä hanke ja muut täydentävät hankkeet, kuten Yamal II ja Amber, pitäisi 
suunnitella Euroopan yhteisen energiapolitiikan hengessä ja niissä pitäisi ottaa 
täysimääräisesti huomioon niiden vaikutus Euroopan unionin jäsenvaltioiden 
ympäristöön ja turvallisuuteen;

2. toistaa näkemyksensä, jonka mukaan on todettava, että koska EU on yhä enemmän 
riippuvainen rajallisista energialähteistä, tuottajista ja kuljetusreiteistä, on oleellista tukea 
aloitteita niiden monipuolistamiseksi sekä maantieteellisesti että kehittämällä kestävän 
kehityksen mukaisia vaihtoehtoja; kiinnittää huomiota erityisesti tarpeeseen tukea
sellaisen satamainfrastruktuurin kehittämistä, jota käytetään polttoaineiden käsittelyyn;
muistuttaa, että Nord Stream on vain yksi monista yhteisön maakaasun tarpeen 
kattamiseksi tarpeellisista kaasuinfrastruktuurien rakennushankkeista (mukaan lukien 
putket ja LNG-laitokset), koska useiden tutkimusten mukaan maakaasun tarve lisääntyy 
tulevina vuosina merkittävästi ja mahdollistaa samaan aikaan vähemmän 
ympäristöystävällisten fossiilisten polttoaineiden korvaamisen; katsoo, että on tarpeen 
arvioida uuden kaasuinfrastruktuurin pitkän aikavälin vaikutuksia ympäristölle ottaen 
huomioon vakaata kaasuntuotantoa koskevien takeiden merkitys;

                                               
1 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2007)0413.
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3. tukee 14. marraskuuta 2006 annetun parlamentin em. päätöslauselman sisältämää 
ehdotusta, jonka mukaan EU:n tulevan meristrategian on johdettava sitoviin 
kansainvälisiin velvoitteisiin, jotka voivat sisältää yhteistä sitoutumista kolmansiin 
maihin;

4. korostaa, että energian toimitusvarmuus on nähtävä olennaisena osana Euroopan unionin 
yleistä turvallisuutta, josta syystä energian toimitusvarmuuden määritelmän ei tulisi 
rajoittua EU:n sisäisen tuotannon puutteeseen vaan siinä olisi huomioitava myös 
tuontiriippuvuuden geopoliittiset näkökohdat ja niistä johtuvat mahdolliset keskeytykset 
poliittisista syistä; uskoo kolmannen energiapaketin vähentävän jäsenvaltioiden 
energiariippuvuutta, sillä täysin vapailla ja yhtenäisillä energiamarkkinoilla ei olisi 
mahdollista katkaista kolmannen maan toimituksia johonkin valtioon;

5. pahoittelee unionin ja etenkin komission vähäistä roolia hankkeessa; korostaa, että EU:n 
laajempi osallistuminen vähentäisi monien jäsenvaltioiden Nord Stream 
-kaasuputkihanketta kohtaan tuntemaa epävarmuutta;

6. panee merkille eräiden jäsenvaltioiden vastahakoisuuden Itämeren alueelle suunniteltua 
putkihanketta kohtaan, sillä kyseinen alue on Itämereen rajautuvien valtioiden yhteistä 
omaisuutta, eikä sitä tule pitää valtioiden kahdenvälisiin suhteisiin kuuluvana asiana; 
katsoo näin ollen, että hanke olisi toteutettava yhteistyössä kaikkien Itämerta ympäröivien 
valtioiden kanssa Espoon yleissopimuksen, Helsingin yleissopimuksen ja muiden 
asiaankuuluvien säädösten mukaisesti;

7. vastustaa tässä yhteydessä investoinnin toteuttamista ehdotetussa mittakaavassa ilman 
kaikkien rannikkovaltioiden ennakkosuostumusta;

8. on vakuuttunut siitä, että EU:n jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden yhteisten 
energiahankkeiden pitäisi olla Euroopan yhteistä etua koskevia hankkeita ja koskea koko 
Euroopan unionia ja sen kansalaisia; 

9. tunnustaa, että Nord Stream -yhtiö on parhaillaan laatimassa ympäristövaikutusten 
arviointia, joka toimitetaan Espoon yleissopimuksessa määritellyille "alkuperämaille" eli 
Venäjälle, Suomelle, Ruotsille, Tanskalle ja Saksalle hyväksyttäväksi; kehottaa yhtiötä 
antamaan ympäristötutkimusten aikana kerätyt, hankkeen ympäristötilannetta koskevat 
tutkimustulokset ja täydelliset tutkimustiedot edellä mainittujen valtioiden, mutta myös 
Itämeren suojelukomitean ja kaikkien asianomaisten osapuolten käyttöön;

10. korostaa, että kestävä pitkän aikavälin ratkaisu edellyttää kaikkien osapuolten täyttä 
avoimuutta sekä rakennus- että käyttövaiheessa, ja että luottamus tätä tärkeää hanketta 
kohtaan vahvistuu, jos Itämerta ympäröivät valtiot voivat valvoa työtä;

11. katsoo, että haaste energiahuollon turvaamisesta kunnioittaen samalla EU:n sitoumusta 
ympäristönsuojeluun ja kestävään kehitykseen edellyttää ehdottomasti johdonmukaista ja 
koordinoitua maakaasutoimituksia koskevaa eurooppalaista politiikkaa, joka perustuu 
vaihtoehtoisten ratkaisujen ympäristönäkökohtien huolelliseen arviointiin 
eurooppalaisella tasolla ja jäsenvaltioiden väliseen solidaarisuuteen;
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12. pyytää siksi komissiota ja neuvostoa sitoutumaan täysin Pohjois-Euroopan kaasuputken 
rakentamisen ympäristövaikutusten arviointiin erityisesti tilanteissa, jotka käsittävät 
näkökohtia, jotka edellyttävät komission lausuntoa direktiivin 92/43/ETY 6 artiklan 
4 kohdan mukaisesti; 

13. korostaa, että vastavuoroisuuden periaatetta on noudatettava täysin investointien osalta, 
mikäli EU:n ja Venäjän keskinäisen riippuvuuden halutaan kehittyvän kumppanuudeksi; 
toteaa, että kolmannet maat hyötyvät suuresti Euroopan avoimista markkinoista, mutta 
vastaavia etuja ei myönnetä eurooppalaisille sijoittajille Venäjällä;

14. pitää valitettavana, että komissio ei ole hyväksynyt 16. marraskuuta 2006 annetun 
parlamentin päätöslauselman sisältämää ehdotusta, joka koskee komission tekemää 
ehdotettujen hankkeiden puolueettoman ympäristövaikutusten arvioinnin laatimista, ja 
toistaa samalla vaatimuksensa kyseisen arvioinnin laatimisesta kaikkien 
rannikkovaltioiden suostumuksella nimetyn riippumattoman elimen toimesta;

15. kehottaa neuvostoa ja komissiota arvioimaan perusteellisesti sitä, noudattaako hankkeen 
toteutus kansainvälistä ja yhteisön oikeutta; 

16. on huolissaan Nord Streamin valitsemasta hankkeen aikataulusta, jonka toteuttaminen 
estää asianosaisia valtioita, valtiosta riippumattomia järjestöjä ja HELCOM-
asiantuntijoita tekemästä perusteellisen analyysin ympäristövaikutusten arvioinnin 
tuloksista;

17. huomauttaa, että kymmenien kuukausien työ alueella, jonka pinta-ala on jopa 2 400 km², 
edellyttää lukuisien alusten ja muiden välineiden käyttöä ja merkitsee vakavaa uhkaa 
alueen biologiselle monimuotoisuudelle ja luontotyyppien määrälle sekä laivaliikenteen 
turvallisuudelle ja sujuvuudelle;

18. pitää valitettavana, että ei ole täsmällistä määritelmää putken kaivamiseen tarvittavan 
merenpohjan häiriintymisen laajuudesta, jolla voisi olla vaarallinen vaikutus bentaaliseen 
ympäristöön;

19. on syvästi huolissaan raporteista, joiden mukaan ennen kaasuputken käyttöönottoa 
rahoittaja aikoo käyttää erittäin myrkyllistä yhdistettä nimeltä glutaarialdehydi; korostaa, 
että olisi vältettävä kaikkea sellaista toimintaa, joka johtaisi suureen 
ympäristökatastrofiin, jolla olisi peruuttamattomia vaikutuksia;

20. kehottaa komissiota tekemään luotettavan ja puolueettoman ympäristötutkimuksen 
Itämerta saastuttavista maatalouden ja teollisuuden päästöistä, sekä arvioimaan tilannetta 
suhteessa Itämeren kautta nykyään kulkevien putkilinjojen mahdollisesti aiheuttamiin 
ympäristöuhkiin; kehottaa lisäksi komissiota arvioimaan Nord Stream
-kaasuputkihankkeen lisävaikutuksia Itämerelle;

21. kehottaa rakennuttajaa varmistamaan, että putken rakentaminen ja käyttäminen ei 
vaaranna monia kala- ja lintulajeja eikä pyöriäiskannan olemassaoloa, koska se on 
ainutlaatuinen laji tällä maantieteellisellä alueella ja käsittää vain 600 yksilöä;

22. katsoo Itämeren meriympäristön suojelun olevan osa EU:n pohjoista ulottuvuutta;
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23. toteaa, että rannikkoalueiden vauraus ja niiden talouden kilpailukyky vaarantuvat herkästi 
rannikon ja meriympäristön turmeltumisen seurauksena; korostaa, että ottaen huomioon 
merellisen toiminnan ja meripolitiikan suuret vaikutukset rannikkoalueisiin, ympäristön 
kestävyys pitkällä aikavälillä on ennakkoehto näiden alueiden talouden, yhteiskunnan ja 
ympäristön hyvinvoinnin suojelulle;

24. korostaa, että minkäänlaista suunnitelmaa putkilinjan turvallisuutta uhkaavien 
rakenteellisten vaurioiden ja ulkoisten uhkien käsittelemiseksi ei ole olemassa; korostaa 
tarvetta määritellä selkeästi kaikki turvallisuuteen ja hätätoimiin liittyvät tekijät, muun 
muassa taloudelliset resurssit, toimijat, tehtävät ja menettelyt;

25.  korostaa, että vakavat ympäristöriskit ja ehdotetun hankkeen korkeat kustannukset 
huomioon ottaen pitäisi ensin analysoida vaihtoehtoiset kaasuputkireitit ottaen huomioon 
sekä ympäristölliset että taloudelliset näkökohdat, muun muassa näiden reittien 
aikataulut; huomauttaa, että on mahdollista järjestää tällaiset reitit Venäjän rajalle maitse, 
yksinomaan Euroopan unionin jäsenvaltioiden kautta;

26. korostaa, että häiriöiden tai vahinkojen taloudellisia korvauksia koskeva kysymys on 
selvitettävä täysin ennen töiden aloittamista; korostaa, että vakava häiriö putken 
toiminnassa voisi aiheuttaa ongelmia Itämerta ympäröivissä valtioissa ja sillä olisi 
tuhoisia seurauksia meriympäristölle; katsoo, että Nord Streamin olisi vastattava täysin 
korvauksista;

27. pyytää komissiota tekemään tällaisen analyysin yhdessä asianosaisten valtioiden, 
rahoittajan, Itämeren suojelukomission ja asianosaisten valtiosta riippumattomien 
järjestöjen kanssa;

28. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita arvioimaan perusteellisesti Nord Stream
-kaasuputkihankkeen taloudellisia ja budjettinäkökohtia ja avoimuutta sekä hankkeeseen 
osallistuvia yrityksiä;

29. panee tyytyväisenä merkille jäsenvaltioiden viranomaisten tekemät päätökset:

– Ruotsin hallituksen 12. helmikuuta 2008 tekemä päätös kieltäytyä myöntämästä Nord 
Streamille lupaa rakentaa kaasuputki merkittävien menettelyyn ja sisältöön liittyvien 
puutteiden vuoksi ja erityisesti siksi, että ei ole esitetty analyysiä vaihtoehtoisesta 
reitistä eikä sellaista vaihtoehtoa, jossa putkea ei rakenneta;

– Liettuan parlamentin 27. maaliskuuta 2007 esittämä kanta, jonka mukaan on tarpeen 
keskeyttää suurten infrastruktuurihankkeiden toteuttaminen Itämeressä, kunnes on 
tehty perusteellinen analyysi vaihtoehtoisista ratkaisuista sekä riippumattomat ja 
kattavat ympäristövaikutusten arvioinnit;

– Viron hallituksen 21. syyskuuta 2007 tekemä päätös olla myöntämättä lupaa 
vedenalaisten tutkimusten toteuttamiseksi sen talousvyöhykkeellä kyseisten 
tutkimusten laajuuteen ja kattavuuteen liittyvien epäilyjen vuoksi;

30. pitää valitettavana sitä, että vihreässä kirjassa "Euroopan unionin tuleva meripolitiikka" ei 
kiinnitetä huomiota suuria hankkeita, kuten merenalaisia putkia, koskevaan ongelmaan;
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31. pyytää tilaamaan kaikkien rannikkovaltioiden hyväksymän todella puolueettoman 
ympäristövaikutusten arvioinnin, vaikka tunnustaakin samalla Rambøllin suorittaman 
arvioinnin;

32. pitää valitettavana sitä, että komissio tavallisesti sivuuttaa aloitteestaan annetuissa 
meristrategioita koskevissa säädöksissä ja tiedonannoissa merenalaisia putkia koskevan 
ongelman, joka on erittäin tärkeä sekä ympäristönsuojelun että EU:n energian 
toimitusvarmuuden kannalta;

33. korostaa, että on tärkeää tiedottaa avoimesti ympäristövaikutusten arvioinnin tuloksia 
seuraavista vaiheista sekä kertoa aktiivisesti tuloksista kaikille EU:n jäsenvaltioille ja 
etenkin Itämeren rannikkovaltioille;

34. toistaa sen vuoksi 14. marraskuuta 2006 antamassaan päätöslauselmassa esittämänsä 
ehdotuksen jäsenvaltioiden välisiin neuvotteluihin liittyvästä pakollisesta järjestelmästä ja 
vaatimuksensa, että neuvosto ryhtyisi kansainvälisellä tasolla toimiin pakollisten 
ympäristövaikutusten arviointien kehittämiseksi EU:n ja kolmansien maiden välisissä 
suhteissa;

35. huomauttaa, että Pohjois-Euroopan kaasuputken reitityksellä pitäisi saavuttaa päätöksessä 
1364/2006/EY asetetut strategiset ja taloudelliset tavoitteet ja välttää samalla laajat 
ympäristövahingot;

36. pyytää neuvostoa, komissiota ja jäsenvaltioita käyttämään kaikkia käytössään olevia 
oikeudellisia keinoja, joilla estetään Pohjois-Euroopan kaasuputken rakentaminen 
rahoittajan ehdottamassa laajuudessa, mikäli ympäristökatastrofin vaara Itämeren alueella 
on ilmeinen;

37. pyytää komissiota erityisesti varmistamaan, että noudatetaan edellä mainittujen 
asiakirjojen eli merioikeusyleissopimuksen, Helsingin yleissopimuksen, Espoon 
yleissopimuksen, Århusin yleissopimuksen ja direktiivien 85/337/ETY, 97/11/EY, 
92/43/ETY ja 79/409/ETY säännöksiä sekä EY:n perustamissopimuksen 10 artiklaa ja 
ennalta varautumisen periaatetta ja kestävän kehityksen periaatetta, ja että aloitetaan 
EY:n perustamissopimuksen 226 artiklan mukainen kurinpitomenettely, mikäli edellä 
mainittuja velvoitteita ei ole noudatettu;

38. pyytää komissiota erityisesti toimimaan päättäväisesti noudattaen hyvän hallintotavan 
periaatetta, jossa tunnustetaan, että päätöksentekoelimiä, joilla on laaja harkintavalta, 
vaaditaan tekemään oikeaan aikaan analyysi asioiden todellisesta tilasta ja tarvittaessa 
hankkimaan asiantuntijalausunto mielivaltaisten päätösten estämiseksi;

39. kehottaa komissiota arvioimaan toimivaltuuksiensa puitteissa Nord Stream -kaasuputken 
mahdollisen toteuttamisen markkinoilla aikaansaamaa kilpailutilannetta, ja ryhtymään 
tarvittaessa toimiin sen välttämiseksi, että Gazprom pääsee hallitsevaan asemaan EU:n 
kaasumarkkinoilla ilman että EU:n yrityksille taataan vastaavat oikeudet Venäjän 
energiamarkkinoille pääsyyn;
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40. ehdottaa, että perustetaan putkilinjan yhteinen valvontajärjestelmä, johon osallistuvat 
kaikki Itämeren alueen maat; ehdottaa lisäksi, että mahdollisten ympäristövahinkojen 
korvausvelvollisuus on yksinomaan Nord Streamilla;

41. panee merkille, että hankkeeseen liittyvien ympäristöä koskevien ja geopoliittisten 
turvallisuuskysymysten käsittelyyn riittävästi kykeneviä asianmukaisia institutionaalisia 
rakenteita ei ole olemassa; ehdottaa siksi, että komission pitäisi perustaa asianmukainen 
virka nykyisten ja tulevien hankkeiden hoitamiseksi unionin ulko- ja 
turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ja komission varapuheenjohtajan alaisuuteen;

42. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komissiolle, neuvostolle ja 
jäsenvaltioiden hallituksille.
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PERUSTELUT

Viime vuonna Euroopan parlamentti sai lähes 30 000:n pääasiassa Baltian maista tulevan 
kansalaisen puolesta esitettyä vetoomusta, jossa ilmaistiin huoli Venäjän ja Saksan välisen 
kaasuputken rakentamisesta Itämeren pohjaan. Kansalaiset katsovat, että hanke on uhka 
luonnonympäristölle ja että se on Euroopan unionin lainsäädännön vastainen.

Vetoomusvaliokunta, joka käsittelee Euroopan parlamentin puolesta yhteisön toimintoja 
koskevia kansalaisten vetoomuksia, on ottanut huomioon vetoomusten suuren määrän ja 
ongelman laajuuden ja päättänyt yksimielisesti laatia selonteon suunnitellun putken 
mahdollisista vaikutuksista Itämeren luonnonympäristöön.

Koska ongelma on monitahoinen ja koskee luonnonsuojelun lisäksi Euroopan unionin 
energian huoltovarmuutta ja muita kansainvälisiä kysymyksiä, kaksi toimivaltaista 
parlamentin valiokuntaa (ulkoasiainvaliokunta ja teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta) 
laativat asiasta omat lausuntonsa.

Hanke sai odottamattoman paljon huomiota, ja sillä saattaa olla vakavia vaikutuksia EU:n 
toiminnan keskeisillä aloilla, erityisesti kansanterveyden, luonnonsuojelun ja energian 
huoltovarmuuden aloilla. Tämän lisäksi se saattaa johtaa polttoaineen hintojen kasvuun, mikä 
jäisi lopulta kuluttajien maksettavaksi. Siksi kyseiseen riskialttiiseen hankkeeseen liittyvät 
ongelmat päätettiin tutkia perusteellisesti. Tässä yhteydessä Euroopan parlamentti järjesti 
julkisen kuulemisen, jossa kaikki osapuolet ja eturyhmät olivat läsnä ja ilmaisivat kantansa.

Esittelijä on perehtynyt erilaisiin lausuntoihin ja arvioihin sekä kuullut osapuolia julkisessa 
kuulemisessa, mikä on vakuuttanut hänet siitä, että Euroopan unionin on käsiteltävä hanketta 
äärimmäisen harkitsevasti ja huolellisesti, sillä se muodostaa suoran uhan koko Itämeren 
altaan ympäristölle. Ongelmalla on selvästi eurooppalainen ulottuvuus, koska sillä on vakavat 
vaikutukset seuraavaan kahdeksaan Euroopan unionin jäsenmaahan: Saksa, Ruotsi, Suomi, 
Latvia, Liettua, Viro, Tanska ja Puola. Siksi esittelijä pyytää neuvostoa ja komissiota 
käyttämään kaikkia käytössään olevia oikeudellisia keinoja, joilla estetään Pohjois-Euroopan 
kaasuputken rakentaminen rahoittajien ehdottamassa laajuudessa. Esittelijä katsoo, että 
Pohjois-Euroopan kaasuputken reititys EU:n alueen kautta auttaisi saavuttamaan päätöksessä 
1364/2006/EY asetetut strategiset ja taloudelliset tavoitteet torjuen samalla vakavan 
ympäristöuhan ja hintojennousun, josta kuluttajat joutuisivat kärsimään.

Esittelijä on erittäin huolissaan, sillä viime kuukausien aikana käytännössä kaikissa Itämeren 
alueen maissa asiantuntijat, ympäristöasioista vastaavat viralliset elimet ja 
ympäristöjärjestöjen edustajat ovat tutkineet hankkeen taustat ja päätyneet siihen tulokseen, 
että se aiheuttaisi esimerkiksi seuraavat vakavat ympäristöuhat:

1. vahingot Natura 2000 -alueilla;

2. riski osua toisen maailmansodan aikaisten Saksan kemiallisten aseiden kaatopaikkoihin, 
miinoihin ja räjähtämättömiin pommeihin ja uponneisiin aluksiin erityisesti 
Suomenlahdella ja suunnitellun putken reitin varrella;

3. alaltaan ennenkuulumattoman suuri rakennustyö (2400 km2 – Luxemburgin 
suurruhtinaskunnan kokoinen alue) Itämeren kokoisessa suhteellisen pienessä ja 
sisämeressä;
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4. laajamittaisten saastepäästöjen leviämisen vaara Itämereen, kun putken puhdistamiseen 
on käytettävä tuhansia tonneja kemikaaleja (aldehydeja) ennen sen käyttöönottoa.

Julkisessa kuulemisessa useiden asiantuntijoiden yksityiskohtaisesti esittämät ympäristöuhat 
saavat vahvistusta parlamentin jäseniin yhteyttä ottaneiden muiden järjestöjen lausunnoista ja 
näkökulmista. Esimerkiksi Pohjoismaiden Greenpeace -järjestö on lähettänyt lausuntonsa, 
jossa se ilmaisi olevansa huolissaan ja vastustavansa suunnitellun Nord Stream -kaasuputken 
rakentamista ja kertoi kannattavansa vaihtoehtoista maanpäällistä reittiä.

Esittelijä ei voi hyväksyä näkemystä, jonka mukaan Itämeren merenpohjaan vaikuttava hanke 
olisi Saksan ja Venäjän kahdenvälinen asia. Itämeren suojelu on EU:n niin kutsutun pohjoisen 
ulottuvuuden politiikanalan tärkeimpiä tehtäviä, ja sitä käsitellään useissa aihetta koskevissa 
yhteisön päätöslauselmissa ja oikeudellisissa välineissä.

Tässä yhteydessä Euroopan unionilla on velvollisuus ottaa Itämeren ympäristön suojelu 
erityiseksi huolekseen unohtamatta, että myös yhteisvastuuta, energian huoltovarmuutta ja 
kuluttajansuojaa tarvitaan. Euroopan unionin toimielimet ovat joissakin aiemmissa 
tapauksissa suhtautuneet tiukasti sellaisiin valtioidenvälisiin hankkeisiin, joilla on ollut 
ympäristöön arveluttavia vaikutuksia ainoastaan yhden valtion alueella. On vaikea kuvitella, 
että EU:n toimielimet suhtautuisivat kevyesti tapaukseen, joka käytännössä vaikuttaa 
kolmannekseen sen jäsenvaltioista ja ainoaan sisämereen sen alueella.

On syytä painottaa erityisesti sitä, että rahoittajat eivät ottaneet huomioon, että ensinnäkin 
olisi pitänyt tutkia kaasuputkelle sellaisia vaihtoehtoisia reittejä, jotka eivät vahingoittaisi 
meriympäristöä. On huomioitava, että maanpäällinen reitti, joka kulkee Venäjän rajalta 
ainoastaan Euroopan unionin alueen maiden läpi, olisi mahdollinen. Tässä yhteydessä 
esittelijä vaatii komissiota tekemään aiheesta analyysin, joka on osa asianomaisten maiden, 
rahoittajien ja Itämeren suojelukomission kanssa käytävää keskustelua ja johon kiinnostuneet 
valtiosta riippumattomat järjestöt osallistuvat.

Esittelijä tukee Ruotsin kuningaskunnan hallituksen 12. helmikuuta 2008 tekemää päätöstä 
kieltäytyä myöntämästä Nord Stream AG:lle lupaa rakentaa kaasuputki merkittävien 
menettelyyn ja sisältöön liittyvien puutteiden vuoksi ja erityisesti siksi, että ei ole esitetty 
tutkimusta vaihtoehtoisesta reitistä eikä sellaista vaihtoehtoa, jossa putkea ei rakenneta.

Esittelijä tukee Liettuan tasavallan parlamentin 27. maaliskuuta 2007 esittämää kantaa, jonka 
mukaan on tarpeen keskeyttää suurten infrastruktuurihankkeiden toteuttaminen Itämeressä, 
kunnes on tehty perusteellinen analyysi vaihtoehtoisista ratkaisuista sekä riippumattomat ja 
kattavat ympäristövaikutusten arvioinnit.

Esittelijä panee myös merkille Viron hallituksen 21. syyskuuta 2007 tekemän päätöksen 
kieltäytyä myöntämästä Nord Stream AG:lle lupaa toteuttaa vedenalaisia tutkimuksia sen 
talousvyöhykkeellä.

Esittelijä haluaa lisäksi kiinnittää huomiota putken rakentamisen ja käytön aikana koituvista 
vahingoista sekä sen käytön jälkeen purkamisesta aiheutuvien kulujen korvaamista koskevaan 
kysymykseen.
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Ympäristökysymysten lisäksi on otettava huomioon johtavien asiantuntijoiden ja 
eurooppalaisten viestimien näkemykset, joiden mukaan sijoituskustannukset nousevat jopa
20 miljardiin euroon ja rakentamisaikatauluun on odotettavissa huomattavia viivytyksiä 
politiikassa ja yhteiskunnan tasolla tarvittavien laajamittaisten tutkimusten ja kuulemisten 
vuoksi. Ne arvioivat, että vaikka hanke toteutettaisiin muutaman vuoden aikana, muun 
muassa poikkeuksellisista turvatoimista ja Natura 2000 -ohjelmaan kuuluville suojeltujen 
alueille aiheutettujen vahinkojen korvaamisesta koituvat valtavat kulut näkyvät 
eurooppalaisissa kaasun hinnoissa ja vaikuttavat erityisesti saksalaisiin kuluttajiin ja putken 
rakentamisesta vastaaviin yrityksiin. Asiantuntijat uskovat, että nämä kulut olisivat 
moninkertaiset verrattuna maanpäälliseen vaihtoehtoon.
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ULKOASIAINVALIOKUNNAN LAUSUNTO

vetoomusvaliokunnalle

Itämeren pohjalle rakennettavaksi suunnitellun Venäjän ja Saksan välisen kaasuputken 
ympäristövaikutuksista 
(2007/2118(INI))

Valmistelija: Christopher Beazley

EHDOTUKSET

Ulkoasiainvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa vetoomusvaliokuntaa sisällyttämään seuraavat 
ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. toistaa näkemyksensä, jonka mukaan on todettava, että EY on yhä enemmän riippuvainen 
rajallisista energialähteistä, tuottajista ja kuljetusreiteistä, jolloin on oleellista tukea niiden 
monipuolistamista sekä maantieteellisesti, että kehittämällä kestävän kehityksen mukaisia 
vaihtoehtoja; kiinnittää huomiota erityisesti tarpeeseen kehittää satamainfrastruktuuria, 
jota käytetään polttoaineiden käsittelyyn;

2. korostaa, että toimitusvarmuutta on pidettävä Euroopan unionin kokonaisturvallisuuden 
keskeisenä tekijänä, jolloin toimitusvarmuuden määritelmää ei pitäisi rajoittaa EU:n 
sisäisen tuotannon puuttumiseen, vaan siinä pitäisi ottaa huomioon myös 
tuontiriippuvuuden geopoliittiset näkökohdat;

3. korostaa, että vuoropuhelua tärkeimpien tuottaja-, kauttakulku- ja kulutusvaltioiden 
välillä on tehostettava; tunnustaa, että energiaa koskeva Euroopan solidaarisuus riippuu 
merkittävästi sekä tuottajavaltioiden kanssa tehtävistä avoimista ja vastavuoroisesti 
täytäntöön pantavista sopimuksista ja energian toimivista sisämarkkinoista että 
energiainfrastruktuurin välisistä yhteyksistä;

4. katsoo, että kaikkien jäsenvaltioiden olisi huomioitava näkökulmat, jotka liittyvät 
energiaa koskevaan solidaarisuuteen Euroopan unionissa, kun ne tekevät päätöksiä 
energiaa koskevista infrastruktuurihankkeista; pahoittelee, että EU:n yhteisen 
energiapolitiikan kehittämisessä ei ole edistytty, ja kantaa huolta useiden jäsenvaltioiden 
tekemistä kahdenvälisistä sopimuksista, jotka heikentäisivät Euroopan unionin kykyä 
toimia yksimielisesti tärkeimpien toimittajamaiden suhteen; toistaa pyyntönsä, että 
jäsenvaltiot tiedottaisivat komissiolle ja muille jäsenvaltioille ennen strategisten päätösten 
tekemistä tärkeistä kahdenvälisistä sopimuksista, jotka koskevat energiahankkeita, jotka 
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saattavat vaikuttaa muiden jäsenvaltioiden ja koko EU:n etuihin, kuten pitäisi tehdä 
kaikkien yleiseen etuun vaikuttavien ulkopoliittisten kysymysten osalta;

5. katsoo, että Nord Stream on infrastruktuurihanke, jolla on laajat poliittiset ulottuvuudet 
sekä EU:lle että Venäjälle; ymmärtää EU:n jäsenvaltioiden ilmaiseman 
huolestuneisuuden putken rakentamisesta ja ylläpidosta; korostaa, että pienten 
rannikkovaltioiden kykyä vastata Baltian alueen turvallisuudesta ei pitäisi tarkastella 
erillään EU:n kyvystä toimia yhtenäisenä kokonaisuutena ja puhua yhdellä äänellä 
energia-asioissa, ja muistuttaa 26. syyskuuta 2007 antamastaan päätöslauselmasta 
tavoitteesta luoda EU:lle yhteinen energiapolitiikka1; korostaa, että hanke on nimetty 
Euroopan yhteistä etua koskevaksi hankkeeksi syyskuussa 2006 annetuissa Euroopan 
laajuisia energiaverkkoja (TENE-E) koskevissa uusimmissa suuntaviivoissa ja että se 
olisi suunniteltava EU:n yhteisen energiaa koskevan ulkopolitiikan hengen mukaisesti;

6. korostaa, että on tehtävä perusteellinen ja puolueeton ympäristövaikutusten arviointi 
Nord Stream -kaasuputkesta, erityisesti kun otetaan huomioon Itämeren merenpohjan 
haavoittuvaisuus; katsoo, että minkä tahansa Itämerelle rakennettavan kaasuputken 
valmistelu-, rakennus- ja käyttövaiheissa on otettava täysimääräisesti huomioon kaikki 
asianmukaiset ympäristöä ja turvallisuutta koskevat näkökohdat; korostaa, että lopullinen 
arvio Nord Stream -kaasuputken ympäristövaikutuksista voidaan tehdä vasta sitten, kun 
vaikutustenarviointi on toteutettu;

7. korostaa EU:n ja Venäjän välisen energiakumppanuuden merkitystä ja kiinnittää jälleen 
kerran huomiota siihen, että tämä strateginen kumppanuus voi perustua ainoastaan 
syrjimättömyyden ja oikeudenmukaisen kohtelun periaatteeseen ja tasapuolisiin 
markkinoille pääsyä koskeviin ehtoihin; kehottaa neuvostoa ja komissiota käsittelemään
ympäristöä ja energiahuollon varmuutta koskevia kysymyksiä EU:n ja Venäjän välisen 
energiaa koskevan vuoropuhelun puitteissa, ja katsoo, että tätä vuoropuhelua olisi 
lujitettava Euroopan energiaperuskirjaan kirjattujen periaatteiden mukaisesti; muistuttaa
näkemyksestään, jonka mukaan Euroopan energiaperuskirjaa koskevan sopimuksen ja 
sen kauttakulkupöytäkirjan periaatteet ja sisältö on sisällytettävä kolmansien maiden 
kanssa tehtäviin yhteistyösopimuksiin, mukaan luettuna uusi kumppanuus- ja 
yhteistyösopimus Venäjän kanssa; korostaa, että Venäjän on ratifioitava Euroopan 
energiaperuskirjaa koskeva sopimus ja sen kauttakulkupöytäkirja, sillä ratifioiminen 
vähentäisi vaaraa Nord Stream -kaasuputken kaltaisia hankkeita koskeviin konflikteihin;

8. ottaa huomioon, että Nord Stream -hanke voi toteutettaessa aiheuttaa 
ympäristökatastrofin, jos rakennustyöt vaikuttavat erityisesti Suomenlahdelle 
päästettyihin erittäin myrkyllisiin teollisiin jätteisiin ja muualla Itämeren merenpohjassa 
toisen maailmansodan jäljiltä oleviin kemiallisiin aseisiin; ottaa huomioon myös 
nestemäisten energiatuotteiden kuljetusten todennäköisen lisääntymisen Itämerellä; 
kehottaa Nord Streamia ottamaan rahoitusvastuun kaikkia vaurioita koskevien korvausten 
maksamisesta;

9. pahoittelee, että EU:lla ja erityisesti Euroopan komissiolla on vain nimellinen rooli tässä 
hankkeessa; huomauttaa, että EU:n suurempi osallistuminen vähentäisi epävarmuutta, 
jota useat jäsenvaltiot tuntevat Nord Stream -hankkeen osalta;

10. pyytää siksi komissiota ja jäsenvaltioita

                                               
1 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2007)0413.
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– arvioimaan Nord Stream -hankkeen avoimuutta, taloutta, varainhoitoa ja sääntelyä 
koskevia näkökohtia sekä oikeudellisia näkökohtia;

– tutkimaan Nord Stream -hankkeen merkitystä Euroopan energiantarpeen kannalta, 
mukaan luettuna kaikkien vaihtoehtojen kartoittaminen;

– varmistamaan, että Nord Stream ja siihen liittyvät yritykset sitoutuvat avoimeen 
vuoropuheluun kaikista Nord Stream -putkeen liittyvistä näkökulmista kaikissa 
vaiheissa ennen sen rakentamista ja sen jälkeen tiiviiseen yhteistyöhön kaikkien 
osapuolten kanssa;

– varmistamaan, että kaikkien rannikkovaltioiden huolenaiheet otetaan asianmukaisesti 
huomioon ympäristövaikutusten arvioinnissa;

– toistamaan pyynnön siitä, että Venäjä ratifioisi ja sitoutuisi panemaan täysimääräisesti 
täytäntöön Espoon yleissopimuksen ja energiaperuskirjan sekä siihen sisältyvän 
kauttakulkupöytäkirjan;

11. kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota varmistamaan, että toteutetaan täysimääräiset ja 
riippumattomat ympäristövaikutusten arvioinnit ennen päätösten tekemistä kaikista 
tärkeimmistä infrastruktuuria koskevista investoinneista, mukaan luettuna putkihankkeet 
merellä ja maalla; toteaa olevansa vakuuttunut siitä, että nykyinen keskustelu tarpeesta 
asettaa paremmat ympäristönormit Nord Stream -putkihankeen täytäntöönpanoa varten 
auttaa vahvistamaan asianmukaiset normit tulevia hankkeita varten; on tässä yhteydessä 
tyytyväinen Nord Stream -yrityksen äskettäiseen päätökseen, jonka perusteella Suomesta 
ja Ruotsista tilataan tutkimus ympäristöriskistä, joka aiheutuu Itämeren merenpohjaan 
toisen maailmansodan jälkeen hylätyistä ammuksista, jotka sisältävät erittäin myrkyllisiä 
aineita;

12. ehdottaa, että päätettäisiin putken yhteisestä valvonnasta, myös kaikissa Itämeren alueen 
valtioissa; katsoo lisäksi, että komission on kiinnitettävä enemmän huomiota suunnitellun 
putken rakentamisen ympäristönäkökohtien valvontaan käyttämällä kaikkia komission 
käytössä olevia nykyisiä oikeudellisia välineitä ja jäsenvaltion pyynnöstä ottamalla 
HELCOMin (Itämeren suojelukomissio) suoraan mukaan toimintaan ja tekemällä sen 
kanssa tiivistä yhteistyötä;

13. panee merkille, että ulkoisen energiainfrastruktuurin kehittämiseen liittyvien ympäristöä 
koskevien ja geopoliittisten turvallisuuskysymysten käsittelyyn riittävästi kykeneviä 
asianmukaisia institutionaalisia rakenteita ei ole olemassa; kehottaa jälleen kerran 
neuvostoa harkitsemaan ehdotusta, jolla perustettaisiin toimi energiaulkopolitiikan 
korkea-arvoiselle virkamiehelle, joka olisi samalla vasta perustetun ja toimivallaltaan 
vahvistetun, komission varapuheenjohtajana toimivan unionin ulkoasioiden ja 
turvallisuuspolitiikan korkean edustajan viran alapuolella;

14. tukee voimakkaasti energiamarkkinoiden vapauttamista koskevaa kolmatta pakettia, 
myös kolmansia maita koskevaa lauseketta, koska energian toimitusvarmuus voidaan 
taata ainoastaan Euroopan vilkkailla ja vapautetuilla energiamarkkinoilla, joilla on 
käytössä tarvittavia välineitä monopolistisen toiminnan estämiseen;

15. ilmaisee huolestumisensa ehdotuksista, joilla suunniteltuja putkia suojellaan sotilaallisin 
keinoin.

VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS
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TEOLLISUUS-, TUTKIMUS- JA ENERGIAVALIOKUNNAN LAUSUNTO 

vetoomusvaliokunnalle

Itämeren pohjalle rakennettavaksi suunnitellun Venäjän ja Saksan välisen kaasuputken 
ympäristövaikutuksista
(2007/2118(INI))

Valmistelija: Andres Tarand

EHDOTUKSET

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa vetoomusvaliokuntaa 
sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin 
hyväksyy:

1. muistuttaa Euroopan unionin kaasun tuotannon vähenemisestä ja vastaavasta kaasun 
tuonnin tarpeen kasvusta tulevina vuosina, jotta katettaisiin kotitalouksien ja teollisuuden 
tarpeet ja jotta korvattaisiin vähemmän ympäristöystävällisiä fossiilisia polttoaineita; 
katsoo, että on tarpeen arvioida uuden kaasuinfrastruktuurin pitkän aikavälin vaikutuksia 
ympäristölle ja ottaa huomioon takeet vakaasta kaasuntuotannosta;

2. muistuttaa 8.-9. maaliskuuta 2007 pidetyssä Eurooppa-neuvoston kokouksessa 
hyväksytyistä puheenjohtajavaltion päätelmistä, joilla hyväksyttiin Euroopan unionin 
energiapolitiikan tavoitteita koskeva Eurooppa-neuvoston toimintasuunnitelma (2007–
2009), jotta voidaan vähentää EU:n lisääntynyttä riippuvuutta energian tuonnista 
solidaarisuuden ja energiatoimitusten monipuolistamisen pohjalta;

3. pitää valitettavana, että koska energialähteiden yhdistelmä kuuluu jäsenvaltioiden 
toimivaltaan, tietyt kolmansien maiden kanssa tehtäviä huomattavia sopimuksia koskevat 
kansalliset strategiset päätökset vaarantavat uskottavan, tehokkaan ja johdonmukaisen 
yhteisen energiapolitiikan kehittämisen;

4. kehottaa jäsenvaltioita panemaan tehokkaasti ja avoimesti täytäntöön koordinoidun 
strategian energiahuollon turvaamiseksi; panee merkille Euroopan laajuisia 
energiaverkostoja koskevien suuntaviivojen vahvistamisesta 6. syyskuuta 2006 annetun, 
reittien maantieteelliseen monipuolistamiseen ja energian tuontiin useammilta 
energiantoimittajilta tähtäävän Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 
1364/2006/EY; palauttaa tässä yhteydessä mieliin, että Nord Stream -kaasuputki on 



PE390.769v02-00 22/25 RR\727194FI.doc

FI

ainoastaan yksi monista kaasuntoimitusreiteistä, joka sisältyy Euroopan laajuisiin 
energiaverkkoihin;

5. muistuttaa, että kansainvälinen merenkulkujärjestö on luokitellut Itämeren "erityisen 
herkäksi merialueeksi" ja että Itämeren suhteellisen mataluuden ja veden vaihtumisen 
hitauden vuoksi Itämeren ekosysteemit ovat äärimmäisen alttiita vähäisimmillekin 
häiriöille ja saasteille; suosittelee näin ollen äärimmäistä varovaisuutta Nord Stream 
-kaasuputkihankkeen suunnittelussa;

6. muistuttaa, että vaikka merenalaisten putkien laskeminen mannerlaatan päälle ei ole 
ristiriidassa avomeren vapauden kanssa, vuodelta 1982 peräisin olevan YK:n 
merioikeusyleissopimuksen 79 artiklan mukaisesti "mainittujen putkien mannerlaatalle 
laskemisen linjaus edellyttää rannikkovaltion suostumusta";

7. kehottaa putkihankkeesta vastaavaa Nord Stream -yhtiötä perustelemaan nykyisen 
reittivalinnan ja arvioimaan perinpohjaisesti vaihtoehtoiset reitit Venäjän ja Saksan 
väliselle putkelle, mukaan lukien sisämaareitit; kehottaa liittämään integroidut 
ympäristölliset, taloudelliset ja tekniset selvitykset ympäristövaikutusten arviointiin, jota 
ollaan toteuttamassa;

8. kehottaa Nord Stream -yhtiötä laatimaan tutkimuksen putken laskemisen ja sen 
käyttövaiheen potentiaalisista kumulatiivista kielteisistä vaikutuksista laajemman 
ympäristövaikutusten arvioinnin yhteydessä ja sisällyttämään ympäristövaikutusten 
arviointiin arvioinnin Nord Stream -kaasuputkihankkeen mahdollisista vaikutuksista 
Itämeren suojelualueisiin ja Natura 2000 -alueisiin;

9. kehottaa Nord Stream -yhtiötä julkaisemaan kielteisten ympäristövaikutusten 
vähentämistä koskevat toimet, mikäli hanke toteutetaan; kehottaa Nord Stream -yhtiötä 
laskemaan kaasuputken kaikkein asianmukaisimpana ajankohtana ja välttämään 
potentiaalisesti haitallisen glutaraldehydin käyttöä putken asennuksessa ja ylläpidossa, 
jotta kielteiset vaikutukset ekosysteemeihin voidaan minimoida;

10. katsoo, että niin uponneet sotalaivat kuin 1940-luvulla Itämeren pohjaan upotetut 
kemialliset aseetkin voivat uhata kaasuputken laskemisen onnistumista, ja kehottaa sen 
vuoksi Nord Stream -yhtiötä kartoittamaan ja kertomaan asianosaisille kansallisille 
viranomaisille kaikki ehdotetun putkireitin lähistöllä sijaitsevat hylyt sekä räjähteet ja 
kemialliset aineet, kuten Saarenmaan lähellä sekä Helsingin ja Viron Lahemaan 
kansallispuiston välissä sijaitsevat ammuksineen elokuussa 1941 upotettujen sotalaivojen 
kaksi "laivojen hautausmaata"; katsoo, että kartoituksen pitäisi kattaa myös arvio näiden 
hylkyjen ja aineiden aiheuttamasta riskistä;

11. katsoo, että Venäjän laivastotukikohtien toiminnasta johtuvat saasteet saattavat aiheuttaa 
ekologisia seurauksia Nord Stream -kaasuputken valmistumisen jälkeen, ja vaatii siksi 
myös tämän näkökohdan arviointia;

12. kehottaa Nord Stream -kaasuputkihankkeeseen suoraan osallistuvia valtioita selventämään 
ennen kuin lopullinen lupa putken rakentamiselle annetaan, mikä taho on oikeudellisessa 
vastuussa onnettomuuksien mahdollisista vaikutuksista Itämeren luontoon sekä Itämeren 



RR\727194FI.doc 23/25 PE390.769v02-00

FI

valtioiden rannikoihin, asukkaisiin ja talouksiin, mukaan lukien tapaukset, joissa 
Suomenlahden ja Itämeren altaan kapeille laivaväylille uppoavat alukset vahingoittavat 
kaasuputkea;

13. muistuttaa viimeaikaisista maanjäristyksistä kuten Kaliningradin alueella vuonna 2004 
tapahtuneesta maanjäristyksestä ja kehottaa hankkeesta vastaavaa yritystä julkistamaan 
ympäristövaikutusten arvioinnin edellyttämät asianmukaiset tutkimukset;

14. tunnustaa, että Nord Stream -yhtiö on parhaillaan laatimassa ympäristövaikutusten
arviointia, ja kehottaakin yhtiötä antamaan itsenäisten sopimuspuolten toteuttamien 
ympäristötutkimusten aikana kerätyt kaasuputken linjauksen ympäristötilannetta koskevat 
tutkimustulokset ja täydelliset tutkimustiedot Itämeren suojelukomitean ja asianomaisten 
valtioiden käyttöön;

15. kehottaa komissiota sisällyttämään päätökseen N:o 1364/2006/EY liittyvään tulevaan 
täytäntöönpanokertomukseen arvion saavutetusta edistymisestä sekä ilmoittamaan 
selkeästi tapauksista, joissa Nord Stream -yhtiö mahdollisesti rikkoo yhteisön 
lainsäädäntöä;

16. kehottaa komissiota arvioimaan Nord Stream -yhtiön laatimaa ympäristövaikutusten 
arviointia, sen EU:n ympäristölainsäädännön mukaisuutta sekä sen täsmällisyyttä, 
perusteellisuutta ja objektiivisuutta;

17. kehottaa komissiota Itämeren suojelusopimuksen osapuolena pyrkimään panemaan 
täytäntöön Itämeren suojelusopimuksen suosituksen, joka koskee Itämeren merenalaisten 
kaapelien ja kaasuputkien hyväksyntämenettelyn edellyttämien tutkimusten laajuutta 
koskevien yhdenmukaisten vaatimusten käyttöönottoa;

18. ottaa huomioon kaasun sisämarkkinoita koskevan kolmannen lainsäädäntöpaketin ja 
kehottaa näin ollen Nord Stream -yhtiötä varmistamaan naapurijäsenvaltioiden 
vaivattoman liittymisen Nord Stream -kaasuputken asiakkaiksi siinä tapauksessa, että ne 
haluavat suoran yhteyden kaasuputkeen sivuputkien avulla.



PE390.769v02-00 24/25 RR\727194FI.doc

FI

VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä) 6.5.2008

Lopullisen äänestyksen tulos +:
–:
0:

31
0
2

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 
jäsenet

Jan Březina, Jerzy Buzek, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, 
Pilar del Castillo Vera, Den Dover, Nicole Fontaine, Norbert Glante, 
András Gyürk, Fiona Hall, Romana Jordan Cizelj, Werner Langen, 
Anne Laperrouze, Eluned Morgan, Angelika Niebler, Reino Paasilinna,
Atanas Paparizov, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Anni Podimata, 
Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Herbert Reul, Teresa Riera 
Madurell, Paul Rübig, Andres Tarand, Catherine Trautmann, Nikolaos 
Vakalis, Alejo Vidal-Quadras

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 
varajäsenet

Dorette Corbey, Göran Färm, Juan Fraile Cantón, Vittorio Prodi, 
Silvia-Adriana Ţicău



RR\727194FI.doc 25/25 PE390.769v02-00

FI

VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä) 27.5.2008

Lopullisen äänestyksen tulos +:
–:
0:

26
3
1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 
jäsenet

Sir Robert Atkins, Margrete Auken, Inés Ayala Sender, Victor 
Boştinaru, Michael Cashman, Alexandra Dobolyi, Lidia Joanna 
Geringer de Oedenberg, David Hammerstein, Marian Harkin, Carlos 
José Iturgaiz Angulo, Lasse Lehtinen, Marcin Libicki, Miguel Angel 
Martínez Martínez, Manolis Mavrommatis, Mairead McGuinness, 
Willy Meyer Pleite, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Eoin Ryan, 
Frank Vanhecke, Diana Wallis, Rainer Wieland

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 
varajäsenet

Thijs Berman, Marie-Hélène Descamps, Georgios Georgiou, Henrik 
Lax, Grażyna Staniszewska, Margie Sudre

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 
sijaiset (178 art. 2 kohta)

Urszula Gacek, Tunne Kelam, Vytautas Landsbergis, Markus Pieper, 
Konrad Szymański


