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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre o impacto ambiental do projecto de construção, no Mar Báltico, do gasoduto de 
ligação da Rússia à Alemanha (petições n.º 0614/2007 e n.º 0952/2007 (Petições 
0614/2007 e 0952/2007)
(2007/2118(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a Petição 0614/2007, apresentada por Radvile Morkunaite, contendo 
mais de 20.000 assinaturas, a Petição 0952/2006, apresentada por Krzysztof Mączkowski, 
e as outras petições que lhe foram apresentadas sobre a matéria a que diz respeito a 
presente resolução,

– Tendo em conta o Tratado de Lisboa, assinado por todos os Estados-Membros em 13 de 
Dezembro de 2007,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu, 
intitulada "Estratégia Temática para a Protecção e Conservação do Meio Marinho" 
(COM(2005)0504),

– Tendo em conta o Sexto Programa de Acção Ambiental da Comunidade Europeia,

– Tendo em conta Directiva 97/11/CE do Conselho, que altera a Directiva 85/337/CEE 
relativa à avaliação dos efeitos de determinados projectos públicos e privados no 
ambiente1, bem como as Directivas do Conselho 92/43/CEE2 e 79/409/CEE3, formando 
estas duas últimas o pacote legislativo relativo à Rede Natura 20004,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 14 de Novembro de 2006, sobre uma estratégia 
temática para a protecção e conservação do meio marinho5,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 16 de Novembro de 2006, sobre uma estratégia 
relativa à região do Báltico para a Dimensão Setentrional6,

– Tendo em conta a Convenção sobre a Protecção do Ambiente Marinho na Área do Mar 
Báltico (Convenção de Helsínquia),

– Tendo em conta as recomendações da Comissão de Helsínquia (HELCOM) e, em 
particular, a Recomendação 17/3, de 12 de Março de 1996, que estipula o princípio da 
realização de uma avaliação de impacto ambiental e da consulta dos Estados que podem 
sofrer o impacto negativo da proposta de um determinado projecto,

– Tendo em conta a Convenção sobre a Avaliação do Impacto Ambiental num Contexto 

                                               
1 JO L 73, 14.3.1997, p. 5.
2 JO L 206, de 22.7.1992, p. 7.
3 JO L 103, de 25.4.1979, p. 1.
4 JO L 103, de 25.4.1979, p. 1.
5 JO C 314E, 21.12.2006, p. 131.
6 JO C 314E, 21.12.2006, p. 330.
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Transfronteiriço (Convenção de Espoo), de 25 de Fevereiro 1991,

– Tendo em conta a Convenção sobre o Acesso à Informação, Participação no Processo de 
Tomada de Decisão e Acesso à Justiça em matéria de Ambiente (Convenção de Aarhus), 
de 25 de Junho de 1998,

– Tendo em conta a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar (UNCLOS),

– Tendo em conta o princípio da precaução, que a jurisprudência do Tribunal de Justiça das 
Comunidades Europeias inclui entre os princípios gerais do acervo comunitário, e que 
constitui um dos aspectos do desenvolvimento sustentável ao abrigo, quer do Direito 
comunitário, quer do Direito internacional,

– Tendo em conta o princípio da boa governação, que constitui um dos princípios basilares 
do Direito comunitário,

– Tendo em conta as actividades do Intergrupo “Europa Báltica” do Parlamento Europeu,

– Tendo em conta as propostas resultantes da audição pública de 29 de Janeiro de 2008,

– Tendo em conta a Decisão n.º 1364/2006/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 6 
de Setembro de 2006, que estabelece orientações para as redes transeuropeias de energia1,

– Tendo em conta o Plano de Acção do Mar Báltico, aprovado numa reunião de Ministros 
do Ambiente dos Estados Bálticos que se realizou em Cracóvia, em 15 de Novembro de 
2007,

– Tendo em conta o artigo 10.° do Tratado que institui a Comunidade Europeia, que impõe 
aos Estados-Membros o dever de lealdade para com a Comunidade,

– Tendo em conta o n.º 1 do artigo 192.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão das Petições e os pareceres da Comissão dos 
Assuntos Externos e da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia 
(A6-0225/2008),

A. Considerando que o Mar Báltico banha nada menos do que oito dos Estados-Membros da 
União Europeia e que 80% das suas margens fazem parte do território da União Europeia; 
que a OAO Gazprom é o accionista maioritário da Nord Stream,

B. Considerando que cuidar do ambiente marinho do Mar Báltico é um dos principais 
objectivos da Dimensão Setentrional da União, tal como tem sido repetidamente 
corroborado por múltiplas comunicações da Comissão e resoluções do Parlamento,

C. Considerando que os sectores agrícola e industrial de todos os Estados costeiros e da 
Rússia são os principais poluidores do Mar Báltico, originando os mais graves problemas 
ao seu equilíbrio ecológico,

                                               
1 JO L 262, de 22.9.2006, p. 1.
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D. Considerando que a União Europeia está especialmente empenhada na defesa do 
ambiente, incluindo a protecção do ambiente marinho,

E. Considerando que, em processos dirimidos perante o Tribunal de Justiça das 
Comunidades Europeias, a Comissão tem afirmado repetidamente que a defesa do 
ambiente é um dos objectivos fulcrais da Comunidade, tendo o Tribunal reconhecido as 
competências da Comunidade no domínio da protecção e da conservação do ambiente 
marinho,

F. Considerando que se prevê actualmente a construção de numerosos projectos de infra-
estrutura no Mar Báltico (gasodutos Nord Stream e Scanled, parques eólicos, um 
gasoduto entre a Finlândia e a Estónia, cabos eléctricos entre a Suécia e a Lituânia, 
terminais de gás natural liquefeito em Świnoujścje, etc.),

G. Considerando que a contribuição cada vez maior do gás natural para o equilíbrio 
energético na Europa, sobretudo a partir de 1990, tem representado a principal fonte de 
redução das emissões de dióxido de carbono (CO2),

H. Considerando que o princípio da precaução estabelecido no n.º 2 do artigo 174.º do 
Tratado CE solicita a todas as partes interessadas que envidem os esforços necessários 
para avaliarem o impacto ambiental que novas decisões ou o início de obras possam ter, e 
que empreendam uma acção preventiva adequada sempre que exista uma probabilidade 
razoável de ameaça para o ambiente,

I. Considerando que, em conformidade com o princípio de que os requisitos de protecção 
ambiental têm de ser integrados em políticas sectoriais específicas, importa ter em devida 
conta os referidos requisitos na realização de todas as actividades da Comunidade e na 
prossecução de todos os objectivos comunitários, 

J. Considerando que o artigo 194.º do futuro Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia, inserido pelo Tratado de Lisboa, afirma explicitamente que a política 
energética da UE deve ser executada obedecendo a um espírito de solidariedade entre os 
Estados-Membros e tendo em conta a necessidade de preservar e de melhorar o ambiente,

K. Considerando que a vulnerabilidade específica do Mar Báltico às ameaças ambientais foi 
confirmada pela Organização Marítima Internacional, que o classificou como "área 
extremamente vulnerável",

L. Considerando que o Mar Báltico é hoje uma das zonas marítimas mais poluídas do 
mundo e que, em particular, a concentração de substâncias perigosas nas suas águas e nos 
seus organismos vivos continua a ser anormalmente elevada,

M. Considerando que o Mar Báltico é um típico mar interior e uma zona de águas pouco 
profundas, o qual, juntamente com o Mar Negro, possui o mais longo ciclo de trocas de 
água com o oceano, com uma duração aproximada de 30 anos,

N. Considerando que se calcula em 50 anos o ciclo de vida dos gasodutos e que a 
importância das obras de desmantelamento da rede de infra-estruturas será equivalente à 
da instalação prevista; que, aquando da avaliação do impacto económico e ambiental do 
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projecto, este aspecto deve ser ponderado face ao tempo necessário para a completa 
restauração da flora e da fauna,

O. Considerando que a exposição aos metais pesados, às substâncias poluentes e a outras 
substâncias nocivas acarreta riscos para a saúde e implicações para a cadeia alimentar que 
têm que ser examinados,

P. Considerando que factores vários, como longos períodos de retenção das águas, a coluna
de água estratificada, a extensa zona industrializada de captura da bacia hidrográfica e a 
intensificação particular da agricultura na zona do Mar Báltico, tornam o Mar Báltico 
especialmente vulnerável em termos ambientais,

Q. Considerando que a execução de obras nas condições especiais verificadas no Mar 
Báltico provocarão um aumento súbito da população de algas, o que coloca riscos 
específicos à Finlândia, à Suécia e à Alemanha, 

R. Considerando que outro factor substancial de risco no domínio do ambiente é a existência 
de, aproximadamente, 80 000 toneladas de munições lançadas para o fundo do Mar 
Báltico após a Segunda Guerra Mundial, contendo substâncias tóxicas como gás de 
mostarda, iperite de enxofre, iperite de azoto, levisite, Clark I, Clark II e adamsita, que 
representam um perigo para o ambiente marinho e a vida e a saúde humanas,

S. Considerando que contentores de munições continuaram a ser despejados por diversos 
Estados desde 1945 até ao final da década de sessenta,

T. Considerando, além disso, que os contentores de munições se encontram em estado 
crítico, que a sua corrosão foi avaliada em 80%, e que nem sempre é possível determinar 
a sua localização exacta, 

U. Considerando, simultaneamente, que o Plano de Acção para o Mar Báltico, adoptado em 
15 de Novembro de 2007, em Cracóvia, requer que os Estados que fazem fronteira com o 
Báltico acautelem o armazenamento seguro de antigos armazenamentos de produtos 
químicos e de dispositivos que contenham substâncias perigosas, 

V. Tendo em conta a possível influência do gasoduto no ambiente marinho do Báltico e dos 
Estados que fazem fronteira com o Báltico,

W. Tendo em conta o aumento do tráfego no Mar Báltico, no que se refere aos marítimos e 
aos navios petroleiros, e o possível risco de fogo e o risco de perda de flutuabilidade, bem 
como de afundamento de embarcações na sequência de uma avaria do gasoduto durante a 
sua construção, instalação e exploração, além das possíveis consequências no plano 
humano, económico e ambiental,

X. Considerando que a construção do gasoduto do Norte da Europa provocará um impacto 
tecnogénico numa extensão submarina de 1 200 km de comprimento e, 
aproximadamente, 2 km de largura, com uma área de 2 400 km², que se tornará, por 
conseguinte, o maior estaleiro submarino do mundo,

Y. Considerando que a pesca, o turismo e a navegação serão prejudicados pela construção, 
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instalação e exploração do gasoduto, o que representará uma grave ameaça para a 
economia das regiões costeiras,

Z. Considerando que o artigo 123.º da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do 
Mar, que forma parte integrante do acervo comunitário, requer que os Estados que fazem 
fronteira com mares semi-fechados colaborem com outros no exercício dos seus direitos e 
no desempenho das suas tarefas, e que coordenem a implementação dos seus direitos e 
deveres no que diz respeito à protecção e à conservação do ambiente marinho,

AA. Considerando que o n.º 1 do artigo 2.º da Convenção de Espoo solicita às partes 
contratantes, a título individual ou em conjunto, que tomem todas as medidas adequadas 
e eficazes para evitar, reduzir e controlar o substancial impacto ambiental adverso das 
actividades propostas a nível transfronteiriço,

AB. Considerando que, nos termos do artigo 5.º-A da Convenção Espoo, as consultas às 
partes expostas aos efeitos nocivos de projectos transfronteiras podem incluir 
alternativas possíveis a um projecto proposto, nomeadamente o seu abandono,

AC. Considerando que o artigo 12.º da Convenção Helsínquia solicita às partes contratantes 
que tomem todas as medidas para evitar a poluição do ambiente marinho do Mar Báltico 
que resulte da exploração e do aproveitamento indevido do fundo do mar ou de 
quaisquer actividades conexas,

AD. Considerando que o itinerário proposto para o gasoduto do Norte da Europa atravessará 
zonas que estão abrangidas pelo programa Natura 2000 e classificadas pela Directiva 
92/43/CEE do Conselho como zonas especiais de conservação,

AE. Considerando que o n.º 2 do artigo 6.º da Directiva 92/43/CEE estabelece que os Estados-
Membros tomarão as medidas adequadas para evitar, nas zonas especiais de 
conservação, a deterioração dos habitats naturais e dos habitats de espécies,

AF. Considerando que o n.º 3 do artigo 6.º da Directiva 92/43/CEE solicita aos Estados-
Membros que efectuem uma avaliação adequada das incidências dos planos ou projectos 
não directamente relacionados com a gestão do sítio e não necessários para a gestão da 
conservação do mesmo, mas susceptíveis de afectar esse sítio de forma significativa, 
tendo em conta os objectivos de conservação do mesmo,

AG. Considerando que, nos termos do n.º 3 do artigo 6.º da Directiva do Conselho 
92/43/CEE, tendo em conta as conclusões da avaliação referida, as autoridades 
nacionais competentes só autorizarão esses planos ou projectos depois de se terem 
assegurado de que não prejudicarão a integridade do sítio em causa, e depois de terem 
auscultado, se necessário, a opinião pública,

AH. Considerando que o gasoduto proposto seria o gasoduto submarino duplo mais extenso 
do mundo, bem como o mais raso, o que o torna especialmente vulnerável a eventuais 
danos,

AI. Considerando que a Decisão 1364/2006/CE inclui o gasoduto do Norte da Europa nos 
projectos prioritários de interesse europeu,
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AJ. Considerando que todas as estruturas de engenharia de larga escala erigidas no mar 
devem, atendendo aos riscos que lhes estão associados, ser sujeitas a análises 
particularmente detalhadas e exaustivas e a uma avaliação do impacto ambiental que, 
para obter resultados fiáveis, deve abranger, no mínimo, um período vegetativo integral 
que, no caso de algumas espécies, pode durar até dois anos, ultrapassando em larga 
medida o período de seis meses de estudo proposto pelo investidor,

AK. Considerando que, nos termos da Convenção de Espoo, todos os projectos deste género 
devem ser antecedidos por uma análise das suas alternativas, cobrindo nomeadamente os 
custos de implementação e a segurança ambiental, e, neste caso, uma análise dos 
itinerários terrestres do gasoduto,

AL. Considerando que o artigo 1.º da Convenção de Aarhus estabelece que cada parte 
garanta direitos de acesso à informação, à participação pública no processo decisório e 
ao acesso à justiça em matéria de ambiente,

AM. Considerando que os requisitos legais relativos à preparação de uma avaliação de 
impacto ambiental rigorosa devem atender a todos os riscos enumerados,

AN. Considerando, além disso, que é necessário analisar a ameaça terrorista e a capacidade 
de tomar contramedidas eficazes,

1. Entende que o gasoduto Nord Stream é um projecto de infra-estrutura com uma ampla 
dimensão política e estratégica para a UE e para a Rússia ; toma a devida nota das 
preocupações manifestadas pelos Estados-Membros da UE relativamente à construção e à 
manutenção do gasoduto; sublinha que a capacidade dos pequenos Estados litorais de agir 
como garantes de segurança na região do Mar Báltico não pode ser vista de forma isolada 
da capacidade da UE de actuar como uma entidade unificada e de falar a uma só voz em 
questões energéticas, e lembra a sua Resolução de 26 de Setembro de 2007 intitulada 
“Rumo a uma política externa comum da energia ”1; sublinha que a Decisão 
1364/2006/CE (que inclui as orientações para as redes transeuropeias de energia (RTE-E) 
reconhece o projecto Nord Stream como de interesse europeu, capaz de contribuir para 
que a UE possa, no futuro, satisfazer as suas necessidades energéticas; sublinha que este 
projecto, juntamente com outros gasodutos complementares, como os gasodutos Amber e 
Yamal II , deveriam ser planificados no espírito de uma política externa europeia comum 
em matéria de energia e ter plenamente em conta o respectivo impacto sobre o ambiente e 
a segurança dos Estados-Membros;

2. Reitera a sua opinião, de que, tendo em conta a dependência crescente da UE de um 
reduzido número de fontes de energia, fornecedores e rotas de transporte, é essencial 
apoiar as iniciativas prioritárias destinadas à sua diversificação, tanto em termos 
geográficos, como mediante o desenvolvimento de alternativas sustentáveis; chama a 
atenção, em particular, para a necessidade de apoiar o desenvolvimento da infra-estrutura 
portuária utilizada para a manipulação de combustíveis; lembra que o Nord Stream é 
apenas um de um vasto número de projectos de infra-estruturas de gás e de instalações de 
GNL, essenciais para que a Comunidade possa dar satisfação às suas necessidades de 
consumo de gás natural, que, de acordo com inúmeros estudos, tenderão a aumentar de 

                                               
1 Textos Aprovados, P6_TA(2007)0413.
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forma significativa durante os próximos anos, permitindo ao mesmo tempo substituir 
combustíveis fósseis menos compatíveis com o ambiente; considera necessário avaliar o 
impacto a longo prazo da nova infra-estrutura de gás sobre o ambiente, na perspectiva da 
relevância em garantir a estabilidade do abastecimento de gás;  

3. Apoia a proposta contida na já referida resolução do Parlamento Europeu de 14 de 
Novembro de 2006, segundo a qual a futura estratégia marinha da UE tem de resultar em 
obrigações supranacionais vinculativas, susceptíveis de incluir compromissos comuns em 
países terceiros;

4. Sublinha que a segurança energética deve ser considerada um elemento fundamental da 
concepção global de segurança na União Europeia, pelo que a definição de segurança 
energética não deve apenas ser limitada à ausência de produção interna da UE, mas deve 
também ter em conta os aspectos geopolíticos de dependência das importações e do seu 
potencial para interrupções politicamente motivadas; está convicto de que o terceiro 
pacote de medidas no sector da energia irá reduzir a dependência energética de todos os 
Estados-Membros, na medida em que, num mercado energético plenamente liberalizado e 
integrado, nenhum Estado pode ser desligado de um país terceiro fornecedor;

5. Lamenta o papel secundário desempenhado pela UE neste projecto, nomeadamente pela 
Comissão Europeia; salienta que um maior envolvimento da UE reduziria a incerteza 
sentida por muitos Estados-Membros em relação ao projecto Nord Stream;

6. Regista a oposição expressa por certos Estados-Membros ao projecto de gasoduto 
planeado para a região do Mar Báltico, que é um bem comum dos países da orla do 
Báltico, e não uma questão de relações bilaterais entre países; considera, por conseguinte, 
que o projecto deve ser realizado em cooperação com todos os Estados da zona do Mar 
Báltico, em conformidade com a Convenção Espoo, a Convenção Helsínquia e outros 
instrumentos jurídicos pertinentes;

7. Manifesta, a este respeito, a sua oposição à realização de um investimento à escala 
proposta, sem a obtenção de consentimento prévio de todos os países do litoral;

8. Manifesta a sua convicção de que os projectos em matéria de energia nos quais participem 
Estados-Membros da UE e países terceiros devem ser objecto do interesse europeu 
comum e da preocupação de toda a UE e dos seus cidadãos;

9. Observa que a Nord Stream está presentemente a efectuar uma avaliação de impacto 
ambiental que será transmitida, para aprovação, aos chamados “países de origem” da 
convenção de Espoo (Rússia, Finlândia, Suécia, Dinamarca e Alemanha); exorta a 
empresa a disponibilizar as conclusões dos estudos assim como o conjunto dos dados de 
investigação relativos à situação ecológica do projecto, compilados ao longo de estudos 
ambientais, não só àqueles países, mas também às partes contratantes HELCOM e a todas 
as partes interessadas; 

10. Sublinha que uma solução duradoura a longo prazo requer plena transparência para todas 
as partes durante as etapas de construção e de exploração, e que a confiança neste 
importante projecto será reforçada se os países ribeirinhos do Mar Báltico puderem 
assumir o controlo das suas actividades;
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11. Considera que, a fim de enfrentar o desafio de assegurar o aprovisionamento de energia 
sem deixar de respeitar o compromisso assumido pela UE em relação à protecção do 
ambiente e ao desenvolvimento sustentável, é imprescindível aplicar uma política 
europeia coerente e coordenada em matéria de aprovisionamento de gás natural, baseada 
numa avaliação exaustiva ao nível europeu dos aspectos ambientais das soluções 
alternativas e na solidariedade mútua entre os Estados-Membros;

12. Exorta, por isso, a Comissão e o Conselho a assumirem um compromisso pleno de 
analisar o impacto ambiental da construção do gasoduto do Norte da Europa, em 
particular, as situações envolvendo considerações que exigem um parecer da Comissão, 
tal como determina o n.º 4 do artigo 6.º da Directiva 92/43/CEE;

13. Sublinha que é necessário respeitar plenamente o princípio de reciprocidade no tocante 
aos investimentos, a fim de assegurar que a interdependência entre a Rússia e a União 
Europeia se possa transformar numa parceria; nota que os países terceiros beneficiam 
largamente das vantagens de um mercado europeu aberto, mas que os investidores 
europeus não beneficiam de vantagens comparáveis na Rússia;

14.Lamenta que a Comissão não tenha aceite a proposta contida na resolução do Parlamento 
de 16 de Novembro de 2006, relativa à preparação de avaliações objectivas de impacto 
ambiental (AIA) em relação aos projectos propostos pela Comissão, reiterando 
simultaneamente o seu pedido de preparação de tal avaliação por um órgão independente a 
nomear com a aprovação dos países do litoral,

15. Insta o Conselho e a Comissão a realizarem uma avaliação circunstanciada da questão que 
vise determinar se a execução do projecto é conforme ao direito comunitário e 
internacional; 

16. Manifesta a sua preocupação com o calendário adoptado pela empresa "Nord Stream", 
cuja execução impedirá uma análise completa dos resultados da avaliação de impacto 
ambiental pelos países interessados, pelas ONG e por peritos da HELCOM;

17. Chama a atenção para o facto de as dezenas de meses de trabalho numa área com uma 
superfície máxima de 2.400 km2 – que exige a utilização de um grande número de 
embarcações e de outro equipamento – representarem uma ameaça grave para a 
biodiversidade e para a quantidade de habitats, bem como para a segurança e o bom 
funcionamento do transporte marítimo da região;

18. Lamenta que não tenha sido definida exactamente a extensão da interferência com o leito 
marinho exigida pela tarefa de enterrar o gasoduto, o que poderá ter um impacto crítico no 
ambiente bentónico;

19. Manifesta a sua profunda preocupação com as informações segundo as quais, antes de 
adjudicar o gasoduto, o investidor pretende utilizar uma substância fortemente tóxica 
conhecida como glutaraldeído; sublinha que deve ser evitada toda e qualquer acção
susceptível de provocar um importante desastre ambiental com consequências 
irreversíveis;

20. Convida a Comissão a providenciar pela elaboração de um estudo ambiental fiável e 
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independente, tendo em vista analisar as emissões poluentes de origem agrícola e 
industrial no Mar Báltico e avaliar a situação em relação às possíveis ameaças para o 
ambiente representadas pelos dutos que atravessam actualmente o Mar Báltico; pede 
também à Comissão que proceda à avaliação do impacto suplementar no Mar Báltico 
provocado pelo projecto Nord Stream;

21. Solicita ao construtor que assegure que a construção e o funcionamento do gasoduto não 
colocarão em risco a grande variedade de espécies de peixes e aves, nem tão-pouco a 
existência de uma população de toninhas de 600 exemplares, uma espécie que apenas 
existe nesta região geográfica;

22. Entende que a protecção do ambiente marinho do Mar Báltico constitui uma componente 
essencial da Dimensão Setentrional da UE;

23. Observa que a prosperidade das regiões costeiras e a competitividade das suas economias 
são extremamente vulneráveis à poluição das zonas litorâneas e à deterioração do 
ambiente marinho, factores que representam uma grave ameaça; salienta que, dadas as 
importantes incidências das actividades e políticas marítimas sobre as regiões costeiras, a 
sustentabilidade ambiental a longo prazo constitui uma condição prévia para a protecção 
da sua prosperidade económica, social e ambiental;

24. Salienta a ausência de qualquer estratégia para enfrentar as falhas estruturais e as ameaças 
externas à segurança do gasoduto; acentua a necessidade de definir claramente todos os 
aspectos relativos à segurança e às repostas às situações de emergência, incluindo os 
recursos financeiros, os agentes, os papéis respectivos e os procedimentos;

25. Realça que, em virtude dos graves riscos para o ambiente e do elevado custo do projecto 
proposto, primeiro deveriam ser analisadas rotas alternativas para o gasoduto, tendo em 
conta os aspectos ambientais e também os económicos, incluindo o calendário previsto 
para essas rotas; regista que a criação dessas rotas por via terrestre até à fronteira russa só 
é possível através de Estados-Membros da União Europeia;

26. Sublinha que a questão das compensações financeiras em caso de defeitos ou de eventuais 
acidentes deve ser totalmente clarificada antes do início dos trabalhos; assinala que um 
defeito importante do gasoduto pode ter consequências para os países ribeirinhos do Mar 
Báltico e que seria devastador para o meio marinho; considera que a empresa Nord Stream 
deve suportar os custos da indemnização total;

27. Exorta a Comissão a efectuar essa análise num diálogo com os países interessados, o 
investidor e a Comissão Helsínquia, e com a participação das ONG interessadas;

28. Insta a Comissão e os Estados-Membros a efectuarem uma avaliação circunstanciada dos 
vários aspectos económicos, orçamentais e relativos à transparência do projecto Nord 
Stream e das empresas que nele participam;

29. Saúda as seguintes decisões tomadas pelas autoridades de Estados-Membros:

- a decisão do Governo do Reino da Suécia, de 12 de Fevereiro de 2008, que indefere o 
pedido de autorização da empresa Nord Stream para construir o gasoduto, com base em 
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significativas insuficiências substantivas e processuais, nomeadamente, a incapacidade de 
apresentar qualquer estudo sobre os percursos alternativos, ou a opção de, pura e 
simplesmente, se abandonar a construção da infra-estrutura;

- a posição adoptada pelo Parlamento da República da Lituânia, em 27 de Março de 2007, 
que aponta para a necessidade de suspender os projectos de construção de infra-estruturas 
de grandes dimensões no Báltico, na pendência de um estudo minucioso sobre as opções 
alternativas, juntamente com avaliações de impacto ambiental independentes e globais;

- a decisão de 21 de Setembro de 2007 do Governo da Estónia, que indeferiu o pedido de 
realização de estudos submarinos na sua zona económica exclusiva, devido a dúvidas 
quanto ao âmbito e à dimensão desses estudos;  

30. Lamenta que o Livro Verde intitulado "Para uma futura política marítima da União" não 
aborde o problema dos projectos de larga escala, como os gasodutos submarinos;

31. Pede que seja encomendado um estudo de avaliação do impacto ambiental totalmente 
independente, com a aprovação de todos os Estados costeiros, sem deixar de reconhecer o 
estudo de avaliação do impacto ambiental elaborado pela Rambøll;

32. Lamenta que, nos instrumentos jurídicos e comunicações referentes a estratégias marinhas 
por si lançados, a Comissão contorne normalmente o problema dos gasodutos submarinos, 
que é crucial do ponto de vista tanto da protecção ambiental como da segurança energética 
da UE;

33. Salienta a importância da aplicação de uma estratégia de comunicação transparente no que 
respeita às medidas ligadas aos resultados da avaliação do impacto ambiental, bem como 
da transmissão, de forma activa, desses resultados a todos os Estados-Membros da UE, 
sobretudo aos Estados litorâneos do Báltico;

34. Reitera, por isso, o seu pedido expresso na sua resolução de 16 de Novembro de 2006 de 
uma proposta de mecanismo de negociação obrigatório entre os Estados-Membros, bem 
como a sua insistência em que o Conselho tome medidas a nível internacional para 
desenvolver AIA obrigatórias nas relações entre a UE e países terceiros;

35. Observa que a definição da rota do gasoduto no Norte da Europa deve cumprir os 
objectivos estratégicos e económicos definidos na Decisão 1364/2006/CE, evitando 
simultaneamente danos ambientais de grande extensão;

36. Exorta o Conselho, a Comissão e os Estados-Membros a usarem todos os meios jurídicos 
à sua disposição para impedirem a construção do gasoduto do Norte da Europa na escala 
proposta pelo investidor, caso se torne evidente a existência de um risco de catástrofe
ambiental na zona do Mar Báltico;

37. Exorta a Comissão, em particular, a assegurar o cumprimento das disposições dos 
documentos acima referidos, designadamente da Convenção sobre o Direito do Mar, da 
Convenção de Helsínquia, da Convenção de Espoo, da Convenção de Aarhus, e das 
Directivas 85/337/CEE, 97/11/CE, 92/43/CEE e 79/409/CEE, bem como do artigo 10.º do 
Tratado CE, do princípio da precaução e do princípio do desenvolvimento sustentável, e a 
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iniciar procedimentos ao abrigo do artigo 226.º do Tratado CE no caso de as obrigações 
acima referidas não serem cumpridas;

38. Exorta a Comissão, em particular, a tomar medidas resolutas, em conformidade com o 
princípio da boa governação, que reconheçam que são necessários órgãos deliberativos 
com uma ampla discrição para efectuarem uma análise atempada da situação actual e, se 
necessário, a solicitar a opinião de peritos, para evitar que seja tomada uma decisão 
arbitrária;

39. Solicita à Comissão que, no limite das suas competências, proceda à avaliação da situação 
da concorrência no mercado resultante da possível construção do gasoduto Nord Stream e 
que, se for caso disso, adopte as medidas necessárias para impedir que a Gazprom ocupe 
uma posição dominante nos mercados do gás da União Europeia, sem que sejam 
assegurados direitos recíprocos às empresas comunitárias para acederem ao mercado russo 
da energia; 

40. Propõe o estabelecimento de um sistema de supervisão comum do gasoduto, no qual se 
incluam todos os países da região do Mar Báltico; sugere ainda que a obrigação de pagar 
uma compensação por danos ambientais incumba exclusivamente à Nord Stream;

41. Assinala a falta de estruturas institucionais capazes de responder adequadamente às 
questões de segurança ambiental e geopolítica associadas a este projecto; sugere, em 
consequência, que a Comissão crie uma função adequada que se ocupe de projectos 
actuais e futuros, sob a tutela do Alto Representante da União para os Assuntos Externos e 
a Política de Segurança e do Vice-Presidente da Comissão;

42. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução à Comissão, ao Conselho e 
aos governos dos Estados-Membros.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

No ano passado, o Parlamento Europeu recebeu petições apoiadas por quase 30.000 cidadãos 
da União Europeia, principalmente dos Estados bálticos, expressando a sua preocupação sobre 
o projecto de construção de um gasoduto submarino que ligará a Rússia à Alemanha, 
atravessando o Mar Báltico. Os subscritores entendem que o projecto representa uma ameaça 
para o ambiente e pode ser contrário à legislação da União Europeia.

Por consideração com o grande número de requerentes e a magnitude do problema, a 
Comissão das Petições, a quem incumbe analisar, em nome do Parlamento Europeu, as 
petições dos cidadãos relativas às actividades comunitárias, decidiu por unanimidade redigir 
um relatório sobre o impacto da conduta prevista no ambiente natural do Mar Báltico.

Atendendo à natureza multifacetada do problema, que, para além da questão da defesa do 
ambiente, afecta também, entre outros temas de âmbito internacional, a segurança do 
aprovisionamento energético da União Europeia, duas comissões parlamentares com 
competência na matéria (a Comissão dos Assuntos Externos e a Comissão da Indústria, da 
Investigação e da Energia) redigiram os seus próprios pareceres.

O enorme interesse suscitado pelo projecto e pela eventual extensão do seu impacto em áreas 
fundamentais da actividade da UE, designadamente a saúde pública, a defesa do ambiente e a 
segurança energética, bem como o previsível aumento dos preços do gás, que seria em última 
análise suportado pelos consumidores, constituiu um incentivo para a realização de uma 
análise aprofundada dos problemas relacionados com este projecto. Para este efeito, o 
Parlamento Europeu realizou uma audição pública, em que participaram todas as partes e 
grupos de interesses para aí melhor expressarem os respectivos pontos de vista.

Depois de analisar os vários pareceres e as múltiplas avaliações e depois de ouvir os 
participantes na audição pública, o relator está convicto de que a União Europeia deve abordar 
este projecto com a máxima prudência e com uma preocupação extrema, uma vez que ele 
coloca uma ameaça directa ao ambiente de toda a bacia do Mar Báltico. O problema tem uma 
genuína dimensão europeia, uma vez que afecta profundamente oito países da União 
Europeia: a Alemanha, a Suécia, a Finlândia, a Letónia, a Lituânia, a Estónia, a Dinamarca e a 
Polónia. Por conseguinte, o relator convida o Conselho e a Comissão a lançarem mão de todos 
os meios legais ao seu dispor para impedir a construção do Gasoduto da Europa do Norte com 
as dimensões propostas pelos investidores. O relator está também inabalavelmente convicto 
de que, com a construção do referido gasoduto em terra firme, atravessando o território da 
UE, será possível dar resposta aos objectivos estratégicos e económicos estabelecidos na 
Decisão 1364/2006/CE e, ao mesmo tempo, evitar as graves ameaças para o ambiente e para 
um aumento de preços a suportar pelos consumidores.

O relator manifesta igualmente a sua profunda preocupação pelo facto de, nos últimos meses e 
em praticamente todos os países bálticos, as agências especializadas, as instâncias 
governamentais responsáveis pela área do ambiente e os representantes das associações de 
ecologistas terem analisado os fundamentos do projecto e concluído que ele constituiria uma 
grave ameaça para o ambiente, em particular, nos seguintes domínios:

1. danos causados às zonas abrangidas pela Rede Natura 2000;
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2. perigo de revolver as armas químicas alemãs, as minas, as bombas por explodir e as 
embarcações naufragadas do tempo da Segunda Guerra Mundial, particularmente no golfo 
da Finlândia e nas áreas abrangidas pela previsível construção do gasoduto;

3. as dimensões inusitadas do estaleiro naval (2400 Km2 – uma área equivalente à do 
Grão-Ducado do Luxemburgo) num mar como o Báltico, que é relativamente pequeno e 
de difícil acesso;

4. a ameaça de poluição em larga escala resultante das descargas no Mar Báltico de milhares 
de toneladas dos produtos químicos (aldeídos) necessários à limpeza das condutas antes 
de o gasoduto entrar em funcionamento.

Os riscos ambientais analisados em pormenor pelos vários peritos na audição pública são 
confirmados pelos pareceres e pontos de vista de outras organizações que contactaram 
Deputados do Parlamento Europeu, incluindo a "Greenpeace" dos países nórdicos, que 
entregaram uma declaração, na qual expressam as suas apreensões e a sua oposição à 
construção do Gasoduto da Europa do Norte, dando o seu apoio à opção terrestre.

O relator não pode aceitar o ponto de vista, segundo o qual um projecto que afecta o fundo 
marinho do Báltico seja apenas uma questão bilateral envolvendo a Alemanha e Rússia. A 
defesa do ambiente do Mar Báltico é uma das vertentes mais importantes da chamada 
Dimensão Setentrional da UE, que já foi tema de uma série de resoluções comunitárias e que 
é abrangida por uma série de instrumentos jurídicos sobre a questão.

A este respeito, a União Europeia tem a obrigação de dedicar um cuidado especial ao 
ambiente do Mar Báltico, sem esquecer questões como o dever de solidariedade, a segurança 
energética e a defesa dos consumidores. Houve casos em que as instituições europeias 
reagiram com firmeza a projectos patrocinados por dois Estados e que produziram efeitos 
deletérios para o ambiente em apenas um deles. É difícil imaginar que as instituições 
europeias tratem agora levianamente um caso que, na prática, afecta um terço dos seus 
Estados-Membros e que se relaciona com o único mar fechado existente no seu território.

Há que frisar que, em especial, os investidores ignoraram a necessidade de previamente 
analisar percursos alternativos para o gasoduto sem causar danos ao ambiente marinho, tendo 
em conta a existência da possibilidade de se optar por um itinerário em terra firme, que vem 
da fronteira russa e cruza apenas o território de Estados-Membros da União Europeia. A este 
respeito, o relator solicita à Comissão que empreenda uma tal análise, como parte integrante 
de um diálogo a estabelecer com os países envolvidos, com os investidores, com a Comissão 
de Helsínquia e com a participação das ONG interessadas.

O relator apoia a decisão do Governo do Reino da Suécia, de 12 de Fevereiro de 2008, que 
indefere o pedido de autorização da empresa "Nord Stream AG" para construir o gasoduto 
com base em significativas insuficiências substantivas e processuais, nomeadamente, a 
incapacidade de apresentar qualquer estudo sobre os percursos alternativos, ou a opção de, 
pura e simplesmente, se abandonar a construção da infra-estrutura.

O relator apoia igualmente a posição adoptada pelo Parlamento da República da Lituânia em 
27 de Março de 2007, que aponta para a necessidade de se suspender os projectos de 
construção de infra-estruturas de grandes dimensões no Báltico, até à conclusão de estudos 
pormenorizados sobre as opções alternativas e à realização de avaliações de impacto
ambiental independentes e globais.
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Enfim, o relator toma também nota da decisão de 21 de Setembro de 2007 do Governo da 
Estónia, que indeferiu o pedido da empresa "Nord Stream AG" para realizar estudos 
submarinos na sua zona económica exclusiva.

O relator deseja ainda chamar a atenção para o problema da cobertura dos custos dos danos 
causados durante a construção e utilização do gasoduto, bem como para as despesas 
relacionadas com o seu desmantelamento no final do respectivo período de vida.

Para além de atender às questões ambientais, é também imprescindível ponderar os pareceres 
dos grandes peritos e dos meios de comunicação social europeus, que aludem a um aumento 
dos custos de investimento que pode atingir 20 mil milhões de euros, prevendo atrasos 
consideráveis na programação dos trabalhos de construção resultantes da necessidade de 
realizar estudos de pormenor e consultas aprofundadas a nível político e social. No entender 
dessas fontes, mesmo que o projecto seja completado no prazo de alguns anos, após
excepcionais medidas de segurança e o pagamento de indemnizações por perdas e danos às 
zonas protegidas da Rede Natura 2000, o custo incomportável do projecto acabará por afectar 
os preços do gás na Europa, particularmente para os consumidores alemães e as empresas 
construtoras do gasoduto. Os peritos consultados consideram que os custos envolvidos serão 
várias vezes superiores ao de uma alternativa em terra firme.
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13.5.2008

PARECER DA COMISSÃO DOS ASSUNTOS EXTERNOS

dirigido à Comissão das Petições

sobre impacto ambiental do projecto de gasoduto no Báltico que deverá ligar a Rússia à 
Alemanha 
(2007/2118(INI))

Relator de parecer: Christopher Beazley

SUGESTÕES

A Comissão dos Assuntos Externos insta a Comissão das Petições, competente quanto à 
matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar:

1. Reitera a sua opinião, de acordo com a qual, tendo em conta a dependência crescente da 
UE de um reduzido número de fontes de energia, fornecedores e rotas de transporte, é 
importante apoiar as iniciativas prioritárias destinadas à sua diversificação, tanto em 
termos geográficos, como mediante o desenvolvimento de alternativas sustentáveis; 
chama a atenção, em particular, para a necessidade de apoiar o desenvolvimento da 
infra-estrutura portuária utilizada para a manipulação de combustíveis; 

2. Salienta que a segurança energética deve ser considerada um elemento fundamental da 
concepção global de segurança na União Europeia, pelo que a definição de segurança 
energética não deve apenas ser limitada à ausência de produção interna da UE, mas deve 
também ter em conta os aspectos geopolíticos de dependência das importações;

3. Sublinha a necessidade de um diálogo reforçado com os principais países produtores, 
consumidores e de trânsito; reconhece que a solidariedade europeia em matéria de 
energia depende muito fortemente de acordos transparentes e recíprocos com países 
produtores e da existência de um mercado interno da energia que funcione, bem como de 
uma infra-estrutura energética de interligação;

4. Considera que determinados aspectos da solidariedade energética na União Europeia 
deveriam ser tidos em conta por todos os Estados-Membros nas suas decisões relativas a 
projectos de infra-estruturas energéticas; lamenta a ausência de progressos no sentido de 
uma política energética europeia comum e manifesta a sua preocupação face aos acordos 
bilaterais de diversos Estados-Membros, que poderão prejudicar este processo ao 
enfraquecerem a capacidade da União Europeia de falar a uma só voz com os principais 
países fornecedores; apela, uma vez mais, aos Estados-Membros no sentido de manterem 
a Comissão e os demais Estados-Membros informados antes de, no âmbito de 
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importantes acordos bilaterais relativos a projectos energéticos, tomarem decisões 
estratégicas susceptíveis de afectar os interesses de outros Estados-Membros e da UE, tal 
como deve ser feito em relação a todas as questões de política externa de interesse 
comum;

5. Considera que o gasoduto Nord Stream é um projecto de infra-estrutura com uma ampla 
dimensão política e estratégica para a UE e a Rússia; compreende as preocupações 
manifestadas pelos Estados-Membros da UE relativamente à construção e à manutenção 
do gasoduto; sublinha que a capacidade dos pequenos Estados litorais de agir como 
garantes de segurança na região do Mar Báltico não pode ser vista de forma isolada da 
capacidade da UE de actuar como uma entidade unificada e de falar a uma só voz em 
questões energéticas; lembra a sua Resolução de 26 de Setembro de 2007 intitulada 
“Rumo a uma política externa comum da energia1”; sublinha que o projecto foi 
considerado um projecto de interesse europeu nas últimas orientações para as redes 
transeuropeias de energia (RTE-E), adoptadas em Setembro de 2006, e que deveria ser 
planificado no espírito da política externa europeia comum em matéria de energia;

6. Sublinha a importância de uma avaliação exaustiva, independente e objectiva do impacto 
ambiental do projecto Nord Stream, nomeadamente tendo em conta a fragilidade dos 
fundos do Mar Báltico; considera que nas fases de preparação, construção e 
funcionamento de qualquer gasoduto no Mar Báltico devem ser tidos cabalmente em 
conta todos os aspectos ambientais e de segurança pertinentes; salienta que apenas será 
possível efectuar uma avaliação definitiva dos efeitos ambientais do projecto Nord 
Stream quando estiver concluída a avaliação do impacto;

7. Reitera a importância da parceria energética da UE com a Rússia e chama mais uma vez a 
atenção para o facto de esta parceria estratégica dever basear-se, unicamente, no princípio 
da não discriminação e da igualdade de tratamento, e em condições de igualdade no 
acesso ao mercado; insta o Conselho e a Comissão a responderem às questões ambientais 
e às preocupações relativas à segurança energética no âmbito do diálogo sobre energia 
com a Rússia e considera que este diálogo devia ser reforçado com base nos princípios e 
na letra da Carta Europeia da Energia; recorda o seu parecer, segundo o qual os princípios 
e a substância do Tratado da Carta da Energia e do respectivo Protocolo de Trânsito 
devem ser incluídos nos acordos de cooperação com países terceiros, nomeadamente no 
novo acordo de parceria e cooperação com a Rússia; salienta ainda a importância da 
ratificação pela Rússia do Tratado da Carta da Energia e do respectivo Protocolo de 
Trânsito, na medida em que tal ratificação reduzirá o potencial de conflito em relação a 
projectos como o Nord Stream;

8. Observa que, se for executado, o projecto Nord Stream pode ocasionar um desastre 
ambiental, devido à elevada toxicidade dos sedimentos industriais depositados, 
nomeadamente no Golfo da Finlândia, bem como ao significativo volume de armamento 
químico do pós-Segunda Guerra Mundial disperso no fundo do Mar Báltico, no caso de 
estes serem afectados pelos trabalhos de construção, sem esquecer o provável aumento do 
transporte de produtos energéticos líquidos no Mar Báltico; exorta a Nord Stream a 
assumir a responsabilidade financeira pelo pagamento de compensações decorrentes de 
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eventuais prejuízos;

9. Lamenta o papel secundário desempenhado pela UE neste projecto, nomeadamente pela 
Comissão; salienta que um maior envolvimento da UE reduziria a incerteza sentida por 
muitos Estados-Membros em relação ao projecto Nord Stream;

10. Solicita, por conseguinte, à Comissão e aos Estados-Membros:

- que avaliem os vários aspectos relativos à transparência, aos aspectos económicos e 
orçamentais, e aos aspectos regulamentares e jurídicos do projecto Nord Stream;

- que empreendam um estudo sobre a contribuição do projecto Nord Stream para as 
necessidades energéticas da Europa, incluindo uma ponderação de todas as alternativas;

- que garantam que o Nord Stream e as suas empresas afiliadas se empenham num 
diálogo aberto e transparente e cooperam de forma estreita com todas as partes 
envolvidas sobre todos os aspectos e ao longo de todas as fases, antes e depois da
construção do gasoduto Nord Stream;

- que assegurem que as preocupações de todos os Estados litorais são devidamente tidas 
em conta na avaliação do impacto ambiental;

- que reiterem o seu apelo à ratificação da Convenção Espoo e do Tratado da Carta da
Energia, incluindo o respectivo Protocolo de Trânsito, e um compromisso tendo em vista 
a aplicação integral das respectivas disposições pela Rússia;

11. Convida os Estados-Membros e a Comissão a assegurarem a realização de avaliações do 
impacto ambiental integrais e independentes antes da tomada de decisões sobre todos os 
importantes investimentos em infra-estruturas, incluindo projectos de gasodutos por terra 
e por mar; expressa a convicção de que o actual debate sobre a necessidade de melhores 
normas ambientais para a execução do projecto de gasoduto Nord Stream ajudará a 
estabelecer normas adequadas para futuros empreendimentos; a este propósito, saúda a 
recente decisão da Nord Stream de encomendar um estudo à Finlândia e à Suécia sobre o 
risco ambiental colocado pela existência de munições no fundo no Mar Báltico, lançadas 
após a Segunda Guerra Mundial, que contêm substâncias altamente tóxicas;

12. Sugere a criação de uma estrutura comum de supervisão do gasoduto que inclua todos os 
países da região do Mar Báltico; considera ainda que é essencial que a Comissão preste a 
maior atenção à análise preliminar do aspecto ambiental da projectada construção do 
gasoduto, utilizando todos os instrumentos jurídicos de que dispõe e, a pedido de um 
Estado-Membro, recorrendo à participação directa da HELCOM (Comissão de 
Helsínquia) e em estreita cooperação com esta;

13. Faz notar a falta de estruturas institucionais adequadas capazes de responder devidamente 
às questões de segurança ambiental e geopolítica associadas ao desenvolvimento de 
infra-estruturas energéticas externas, e convida uma vez mais o Conselho a considerar a 
proposta para a criação do lugar de Alto Funcionário para a Política Externa no domínio 
da Energia, o qual, acumulando dois pelouros, actuaria sob a autoridade do cargo 
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recentemente criado e reforçado de Alto Representante da União para os Assuntos 
Externos e a Política de Segurança, um Vice-Presidente da Comissão;

14. Expressa o seu firme apoio ao terceiro pacote de liberalização no sector energético, 
incluindo a cláusula do país terceiro, uma vez que só um mercado europeu da energia 
vivo e liberalizado, dotado dos instrumentos necessários para contrariar condutas 
monopolistas, pode garantir a segurança do aprovisionamento energético;

15. Manifesta a sua preocupação relativamente às propostas de proteger os gasodutos 
projectados recorrendo a meios militares.
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PARECER DA COMISSÃO DA INDÚSTRIA, DA INVESTIGAÇÃO E DA ENERGIA

dirigido à Comissão das Petições

sobre o impacto ambiental do projectado gasoduto no Mar Báltico destinado a estabelecer a 
ligação entre a Rússia e a Alemanha
(2007/2118(INI))

Relator de parecer: Andres Tarand

SUGESTÕES

A Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia insta a Comissão das Petições, 
competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de 
resolução que aprovar:

1. Recorda o declínio da produção de gás na UE e o aumento correspondente da procura de 
importações de gás no decurso dos próximos anos, a fim de responder às necessidades 
crescentes dos agregados familiares e da indústria e de substituir combustíveis fósseis 
menos respeitadores do ambiente; considera necessário avaliar o impacto ambiental a 
longo prazo da nova infra-estrutura do gás, de molde a garantir um aprovisionamento 
estável em gás;

2. Recorda as Conclusões da Presidência do Conselho Europeu de 8 e 9 de Março de 2007, 
que adoptam o Plano de Acção do Conselho Europeu para o período de 2007-2009, 
destinado a lograr os objectivos da Política Energética para a Europa, baseada na 
solidariedade e na diversificação do aprovisionamento, para dar resposta à situação de 
crescente dependência da UE em matéria de aprovisionamento de energia;

3. Lamenta que, sendo a composição do cabaz energético matéria da competência dos 
Estados-Membros, algumas decisões estratégicas nacionais relativas a importantes 
acordos bilaterais com países terceiros estejam a comprometer o desenvolvimento de uma 
política energética comum credível, eficaz e coerente;

4. Insta os Estados-Membros a aplicarem, com toda a transparência, uma estratégia 
coordenada para garantir a segurança dos aprovisionamentos; salienta a Decisão 
1364/2006/CE do Parlamento e do Conselho, de 6 de Setembro de 2006, que estabelece 
orientações para as redes transeuropeias de energia, destinadas a diversificar 
geograficamente as rotas de transporte utilizadas para as importações de energia, bem 
como os fornecedores; recorda, neste contexto, que o gasoduto Nord Stream constitui 
apenas uma das inúmeras vias de aprovisionamento incluídas nas redes transeuropeias de 
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energia;

5. Recorda que o Mar Báltico foi identificado como "zona marítima particularmente 
sensível" pela Organização Marítima Internacional e que, em virtude da sua profundidade 
relativamente baixa e da lentidão com que se processa a renovação das suas águas, os 
ecossistemas do Mar Báltico são extremamente vulneráveis à menor perturbação e 
poluição; recomenda, por isso, o máximo cuidado na abordagem do projecto de gasoduto 
Nord Stream; 

6. Recorda que, embora a instalação de dutos submarinos na plataforma continental esteja 
em conformidade com o princípio das liberdades do alto mar, o artigo 79.º da Convenção 
das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, de 1982, dispõe que "o traçado da linha para a 
colocação de tais dutos na plataforma continental fica sujeito ao consentimento do Estado 
costeiro";

7. Solicita à empresa Nord Stream AG, promotora do projecto, que justifique a opção pela 
rota actualmente prevista e avalie circunstanciadamente rotas alternativas, incluindo rotas 
terrestres, para a construção de um gasoduto entre a Rússia e a Alemanha; recomenda que 
os estudos integrados ambientais, económicos e técnicos sejam apensos à avaliação de 
impacto ambiental (AIA), que se encontra em curso de realização;

8. Solicita à empresa Nord Stream AG que realize uma avaliação dos potenciais efeitos 
cumulativos adversos decorrentes da instalação do gasoduto e das fases operacionais do 
projecto no âmbito de um estudo de AIA alargado e que integre, neste último, uma 
avaliação dos efeitos potenciais do projecto de gasoduto Nord Stream nas zonas 
protegidas do Mar Báltico e nos sítios da rede Natura 2000;

9. Insta a empresa Nord Stream AG a publicar as medidas de mitigação dos efeitos adversos 
no ambiente, caso o projecto seja realizado; exorta a empresa Nord Stream AG a proceder 
à instalação do gasoduto no momento mais apropriado e a evitar a utilização de 
glutaraldeído, potencialmente nocivo, aquando da instalação e manutenção do gasoduto, a 
fim de minimizar o respectivo impacto adverso nos ecossistemas;

10. Considera que os navios de guerra naufragados, bem como as armas químicas lançadas 
durante os anos 40, que se encontram no fundo do Mar Báltico, podem pôr em risco a 
colocação do gasoduto e solicita, por conseguinte, à Nord Stream AG que elabore um 
inventário, que deverá ser partilhado com as autoridades nacionais competentes, de todas 
as embarcações naufragadas e de todas as substâncias químicas ou explosivas presentes 
nas proximidades das rotas propostas para o gasoduto, nomeadamente nos dois 
“cemitérios de navios”, onde se encontram embarcações afundadas, em Agosto de 1941, 
com as respectivas munições, nas imediações da ilha de Hogland e a meio caminho entre 
Helsínquia e o Parque Nacional estónio de Lahemaa; entende que o inventário deveria 
também incluir uma avaliação dos riscos que elas representam;

11. Considera que a poluição causada pelas actividades das bases militares russas pode ter 
consequências ecológicas após a conclusão do projecto de gasoduto Nord Stream, pelo 
que apela a que também esse aspecto seja objecto de avaliação;

12. Insta os Estados directamente envolvidos no projecto do gasoduto Nord Stream a 
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esclarecerem, antes da concessão da autorização final para a construção do gasoduto, a 
quem caberá a responsabilidade civil pelas eventuais consequências de acidentes para a 
ecologia do Mar Báltico e o litoral, habitantes e economias dos Estados do Mar Báltico, 
incluindo a eventualidade de danificação do gasoduto decorrente do naufrágio de navios 
nas estreitas zonas de navegação do golfo da Finlândia e do Báltico propriamente dito;

13. Recorda os tremores de terra recentemente ocorridos, a exemplo do que afectou a região 
de Kaliningrado em 2004, e solicita ao promotor do projecto que apresente os estudos 
relevantes requeridos no quadro da AIA; 

14. Reconhece que a Nord Stream AG está actualmente a levar a efeito o processo de AIA e 
exorta, por conseguinte, a empresa em questão a facultar à HELCOM e aos Estados 
interessados o acesso aos resultados dos estudos e a todos os dados das investigações 
efectuadas sobre a situação ecológica do sítio de implantação do projecto, recolhidos no 
contexto das investigações ambientais;

15.Insta a Comissão a incluir, no seu próximo relatório sobre a execução da Decisão 
1364/2006/CE, uma avaliação dos progressos realizados, identificando claramente 
eventuais violações do direito comunitário cometidas pela Nord Stream AG;

16.Solicita à Comissão Europeia que examine a avaliação do impacto ambiental do gasoduto 
promovida pela empresa Nord Stream AG, a sua conformidade com a legislação 
ambiental da UE e o seu rigor, exaustividade e objectividade;

17. Incita a Comissão, como signatária da HELCOM, a empenhar-se em seguir a 
recomendação da mesma em matéria de normalização dos requisitos atinentes ao âmbito 
das investigações necessárias para o licenciamento da instalação de cabos e condutas no 
Mar Báltico;

18. Insta a Nord Stream AG, tendo em mente o terceiro “pacote” legislativo relativo ao 
mercado interno do gás, a garantir em permanência a possibilidade de fácil acesso ao 
gasoduto Nord Stream aos Estados-Membros vizinhos que desejem conectar-se-lhe 
directamente por meio de ramais de acesso.
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