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Екологично въздействие на запланувания газопровод в Балтийско море 
Резолюция на Европейския парламент от 8 юли 2008 г. относно екологичното 
въздействие на запланувания газопровод в Балтийско море, който ще свързва 
Русия и Германия (Петиции 0614/2007 и 0952/2007) (Петиции 0614/2007 и 0952/2007) 
(2007/2118(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид Петиция 0614/2007 от Radvile Morkunaite, подписана от над 20 
хиляди граждани, Петиция 0952/2007 от Krzysztof Mączkowski и другите петиции, 
внесени в Парламента, отнасящи се до проблема, който е предмет на настоящата 
резолюция,

– като взе предвид Договора от Лисабон, подписан от всички държави-членки на 13 
декември 2007 г.,

– като взе предвид съобщението на Комисията относно тематичната стратегия за 
защита и опазване на морската околна среда (COM(2005)0504),

– като взе предвид Шестата програма за действие на Общността в областта на 
околната среда1,

– като взе предвид Директива 97/11/EО на Съвета от 3 март 1997 г. за изменение на 
Директива 85/337/EИО относно оценката на въздействието на някои публични и 
частни проекти върху околната среда2 и Директиви 92/43/ЕИО3 и 79/409/ЕИО4 на 
Съвета, като последните директиви съставляват законодателния пакет на НАТУРА 
2000,

– като взе предвид резолюцията си от 14 ноември 2006 г. относно тематичната 
стратегия за защита и опазване на морската околна среда5,

– като взе предвид резолюцията си от 16 ноември 2006 г. относно тематичната 
стратегия за региона на Балтийско море в рамките на северното измерение6,

– като взе предвид Конвенцията за опазване на морската околна среда в района на 
Балтийско море (Конвенция от Хелзинки),

– като взе предвид препоръките на Комисията от Хелзинки (HELCOM), и по-
специално Препоръка 17/3 от 12 март 1996 г., която описва изискването за 
провеждане на оценка на въздействието върху околната среда, както и за 
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консултация със страните, които могат да понесат отрицателни последици от 
планирания инвестиционен проект,

– като взе предвид Конвенцията за оценка на въздействието върху околната среда в 
трансграничен контекст от 25 февруари 1991 г. (Конвенцията от Еспоо),

– като взе предвид Конвенцията за достъп до информация, участие на 
обществеността в процеса на вземането на решения и достъп до правосъдие по 
въпросите на околната среда от 25 юни 1998 г. (Конвенция от Орхус),

– като взе предвид Конвенцията на ООН по морско право (UNCLOS),

– като взе предвид принципа на предпазните мерки, който практиката на Съда на 
европейските общности е включила сред общите принципи на достиженията на 
правото на ЕС и представлява един от аспектите на устойчивото развитие съгласно 
правото на ЕС и международното право,

– като взе предвид принципа на доброто управление, който представлява един от 
общите принципи на правото на ЕС,

– като взе предвид дейностите на групата „Балтийска Европа“ на Европейския 
парламент,

– като взе предвид предложенията, произтекли от общественото изслушване от 29 
януари 2008 г.,

– като взе предвид Решение № 1364/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета 
от 6 септември 2006 г. за определяне на насоките за трансевропейските енергийни 
мрежи1, с което се признава, че „Северен поток” е проект от европейски интерес,

– като взе предвид плана за действие за опазване на водите на Балтийско море, приет 
на конференцията на министрите на околната среда на балтийските държави на 
срещата, проведена в Краков на 15 ноември 2007 г.,

– като взе предвид член 10 от Договора за създаване на Европейската общност, който 
вменява на държавите-членки задължение за лоялност спрямо Общността,

– като взе предвид член 192, параграф 1 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на Комисията по петиции и становищата на Комисията по 
външни работи и Комисията по промишленост, изследвания и енергетика (A6-
0225/2008),

А. като има предвид, че Балтийско море е воден басейн, с който граничат осем
държави от Европейския съюз и че 80% от бреговата му ивица представлява 
територия на Европейския съюз; като има предвид, че ОАО Газпром е мажоритарен 
акционер в „Северен поток“;

Б. като има предвид, че грижата за околната среда на Балтийско море е една от 
основните цели на северното измерение на Съюза, многократно потвърдена от 
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съобщения на Комисията и резолюции на Парламента;

В. като има предвид, че селскостопанският и промишленият сектор на всички 
граничещи държави-членки и на Русия представляват най-големите замърсители на 
Балтийско море и създават най-значителните проблеми за екологичното му 
равновесие;

Г. като има предвид изключителното ангажиране на Съюза в дейности, свързани с 
опазването на околната среда, включително и на морската среда;

Д. като има предвид, че по делата пред Съда на Европейските общности Комисията 
многократно потвърди, че опазването на околната среда представлява една от 
ключовите цели на Общността, а Съдът призна съществуването на компетенция на 
Общността в областта на защитата и опазването на морската среда;

Е. като има предвид, че понастоящем съществуват планове за изграждането на редица 
инфраструктурни проекти в Балтийско море („Северен поток“, вятърни паркове, 
Scanled Baltic Pipe, газопровод между Финландия и Естония, електропроводи 
между Швеция и Литва, терминали за втечнен природен газ в Швиноуйшце и т.н.);

Ж. като има предвид, че е необходимо Европа да намери начин за реагиране на 
жизненоважния въпрос за сигурността на енергийните доставки,

З. като има предвид, че нарастващият принос на природния газ в енергийния баланс в 
Европа представлява - особено от 1990 г. насам - най-значителният самостоятелен 
източник на намаляване на емисиите на въглероден диоксид (CO2);

И. като има предвид, че принципът на предпазните мерки, установен в член 172, 
параграф 2 от Договора за ЕО, изисква всички заинтересовани страни да направят 
необходимите усилия в посока оценка на въздействието върху околната среда, 
което могат да имат нови решения или започването на работи, и да предприемат 
съответни предпазни действия в случаите на основателно предположение за 
заплаха за околната среда;

Й. като има предвид принципа за интегриране на политиката за опазване на околната 
среда в специфичните за сектора политики, от което произтича необходимостта да 
надлежно да бъдат взети предвид изискванията във връзка с опазване на околната 
среда при осъществяването на всички дейности и цели на Общността;

К. като има предвид, че член 194 от бъдещия Договор за функционирането на 
Европейския съюз, въведен с Договора от Лисабон, изрично посочва 
необходимостта енергийната политика на ЕС да се провежда в духа на солидарност 
между държавите-членки и с оглед необходимостта да се опазва и подобрява 
околната среда;

Л. като има предвид, че Международната морска организация потвърди специфичната 
чувствителност на Балтийско море към екологични заплахи, като го определи за 
„особено чувствителна морска зона“;

М. като има предвид, че Балтийско море понастоящем е един от най-замърсените 
водни басейни на света, и като посочва по-специално, че концентрацията на опасни 



вещества във водите на Балтийско море и в организмите, които го обитават, 
продължава да бъде неестествено висока;

Н. като има предвид, че Балтийско море е типично вътрешно море и плитък воден 
басейн, който, наред с Черно море, има най-ограничения в света водообмен с 
водите на световния океан, с цикъл траещ около 30 години;

О. като има предвид, че продължителността на живот на тръбопровод за газ се оценява 
на приблизително 50 години и че обемът на работа, необходима за извеждане на 
тръбопроводната система от експлоатация, ще бъде сходен на този за заплануваната 
инсталация; като има предвид, че при обсъждането на екологичното и 
икономическото въздействие на проекта този аспект следва да се разглежда в 
съотношение с времето, необходимо за пълното възстановяване на флората и 
фауната до първоначалното им състояние;

П. като има предвид, че излагането на тежки метали, замърсители и други вредни 
вещества води до опасности за здравето и последици за хранителната верига, които 
е необходимо да бъдат изследвани;

Р. като има предвид редица фактори, които са причина за особената екологична 
опасност, на която е изложено Балтийско море, включително дълготрайното 
задържане на водата, разслоената морска дълбина, широката промишлена зона 
около речните басейни и специфичното засилване на селскостопанската дейност в 
района на Балтийско море;

С. като има предвид, че провеждането на работи, предвид на специфичните условия, 
които са налице в Балтийско море, би могло да доведе до драстично нарастване на 
популацията на водорасли, което е носи особен риск за Финландия, Швеция и 
Германия, както и за държавите на Балтийско море;

Т. като има предвид, че съществен фактор, който допълнително допринася за риска, 
свързан с околната среда, е съществуването на около 80 000 тона военни амуниции, 
потопени на дъното на Балтийско море след Втората световна война, които 
съдържат отровни вещества като например иприт (горчичен газ), серен иприт, 
азотен иприт, люизит, Кларк I, Кларк II и адамсит, които представляват заплаха 
както за природната среда на Балтийско море, така и за здравето и живота на 
хората;

У. като има предвид, че редица държави потопяваха контейнери с военни амуниции от 
1945 г. до края на 60-те години;

Ф. като има предвид по-специално критичното състояние на контейнерите, за които се 
смята, че са засегнати от 80% корозия, а също така и факта, че точното определяне 
на местоположението на амунициите невинаги е възможно;

Х. като в същото време има предвид, че приетият на 15 ноември 2007 г. в Краков план 
за действие за Балтийско море задължава балтийските държави да осигурят 
безопасно складиране на старите запаси от химикали и апарати, които съдържат 
опасни вещества;

Ц. като взема предвид потенциалното въздействие на газопровода върху морската



среда на Балтийско море и върху държавите, граничещи с Балтийско море;

Ч. като взе предвид увеличения трафик на морски съдове и петролни танкери в 
Балтийско море и потенциалната опасност от пожари, риска от загуба на 
водоизместимост и потъване на плавателни съдове в резултат на авария на 
газопровода по време на строителството, монтажа и експлоатацията му, както и 
неговото потенциално въздействие върху хората, икономиката и околната среда;

Ш. като има предвид, че "Северен поток" планира да изгради на дъното на Балтийско 
море коридор с дължина 1200 км и ширина около 2 км, ставайки по този начин най-
големия подводен строеж в света;

Щ. като има предвид, че строителството, монтажът и експлоатацията на проекта биха
могли да окажат неблагоприятно въздействие върху риболова, туризма и 
корабоплаването, като най-вероятно ще имат отрицателно въздействие върху 
икономиката в крайбрежните райони;

АА. като има предвид, че член 123 от Конвенцията на ООН за морско право, която 
представлява интегрална част от достиженията на правото на ЕС, задължава 
държавите, граничещи с полузатворени морета, да се координират и да си 
съдействат за изпълнението на своите права и задължения в областта на защитата и 
опазването на морската среда;

АБ. като има предвид, че член 2, параграф 1 от Конвенцията от Еспоо задължава 
страните да предприемат индивидуално или съвместно всички подходящи и 
ефективни мерки с цел предпазване, намаляване и контролиране на значителното 
отрицателно трансгранично въздействие върху околната среда, произтичащо от 
планирани дейности;

АВ. като има предвид, че съгласно член 5а от Конвенцията от Еспоо консултациите със 
страните, изложени на вредното въздействие на трансгранични инвестиционни 
проекти по-специално, може да обхващат възможни алтернативи на планираните 
инвестиции, включително тяхното прекратяване;

АГ. като има предвид, че член 12 от Конвенцията от Хелзинки задължава страните по 
нея да предприемат всички подходящи мерки с цел предотвратяване на 
замърсяването на морската среда на Балтийско море, произтичащо от изследвания 
или експлоатация на морското дъно или свързаните с тях дейности;

АД. като има предвид, че планираното трасе на северноевропейския газопровод ще 
преминава през области, включени в програмата НАТУРА 2000, които подлежат на 
специална защита по силата на Директива 92/43/ЕИО на Съвета;

АЕ. като има предвид, че член 6, параграф 2 от Директива 92/43/ЕИО задължава 
държавите-членки да предприемат съответните действия с цел избягване на 
влошаването на състоянието на естествените местообитания на видовете в 
защитените области;

АЖ. като има предвид, че член 6, параграф 3 от Директива 92/43/ЕИО задължава 
държавите-членки да извършат съответната оценка на последиците за дадена 
защитена област от планове или проекти, които не са непосредствено свързани с 



управлението на територията или не са необходими за него, но които могат да 
окажат значително влияние от гледна точка на предпоставките за нейната защита;

АЗ. като има предвид, че съгласно член 6, параграф 3 от Директива 92/43/ЕИО 
компетентните национални власти одобрят проекта или строежа в контекста на 
изводите, произтичащи от горната оценка, едва след като се уверят, че той няма да 
окаже неблагоприятно въздействие върху съответната територия, и по 
целесъобразност, след като получат общественото мнение;

АИ. като има предвид, че планираният газопровод ще бъде най-дългият и същевременно 
най-плитко положеният подводен двуканален газопровод в света, което го прави 
особено уязвим за евентуални повреди;

АЙ. като има предвид, че по силата на Решение № 1364/2006/ЕО северноевропейският
газопровод е включен в списъка на приоритетните проекти, представляващи 
интерес за Европа;

АК. като има предвид, че всяка техническа конструкция от голям мащаб, разположена в 
морски води, поради свързания с нея риск, трябва да бъде предмет на особено 
задълбочен и комплексен анализ и оценка на въздействието върху околната среда, 
както е предвидено в Конвенцията от Еспоо, в Конвенцията HELCOM и цялото 
друго съответно приложимо европейско и национално законодателство;

АЛ. като има предвид, че по силата на Конвенцията от Eспо преди всеки проект от 
такъв характер следва да бъде направен анализ на евентуалните алтернативни 
решения, по-специално вземащ под внимание разходите по изпълнението и 
безопасността на околната среда, в този случай анализ на прокарването на трасето 
на газопровода по суша;

АМ. като има предвид, че части от планирания газопровод вече са превозени до град 
Котка във Финландия. за да бъдат обработени там,

AН. като има предвид, че член 1 от Конвенцията от Орхус, който задължава страните да 
гарантират правото на достъп до информация, участието на обществеността във 
вземането на решения и достъп до правосъдие по въпросите, свързани с околната 
среда;

АО. като има предвид, че законовите изисквания, свързани с подготовката на точна 
оценка на въздействието върху околната среда, трябва да отчитат всички 
горепосочени рискове;

АП. като има предвид освен това необходимостта от анализ на заплахата от 
терористични актове и възможностите за ефективно противодействие на същите;

1. Е на мнение, че „Северен поток“ представлява инфраструктурен проект със 
значимо политическо и стратегическо измерение както за ЕС, така и за Русия; 
разбира загрижеността, изразена от държавите-членки на ЕС по отношение на 
изграждането и поддръжката на газопровода; подчертава, че способността на 
малките крайбрежни държави да гарантират сигурността на доставките в региона 
на Балтийско море не може да се разглежда изолирано от способността на ЕС да 
действа като едно цяло и да се говори с един глас по енергийните въпроси, и 



припомня своята резолюция от 26 септември 2007 г. относно обща европейска 
външна политика в областта на енергетиката1; подчертава, че Решение 
1364/2006/ЕО (включващо насоките за ТЕМ-Е) признава „Северен поток“ като 
проект от европейски интерес, който ще спомогне за задоволяване на бъдещите 
енергийни потребности на ЕС; подчертава, че този проект, съвместно с други 
допълнителни газопроводи, като например Yamal II и Amber, следва да бъдат 
планирани в духа на една обща европейска външна политика по въпросите на 
енергетиката и следва да отчитат изцяло своето въздействие върху околната среда и 
върху сигурността на държавите-членки на ЕС;

2. Отново изразява мнението си, че, като се има предвид все по-голямата зависимост 
на ЕС от ограничения брой енергийни източници, доставчици и транспортни 
трасета, че e от първостепенно значение да се подкрепят инициативите, насочени 
към тяхното разнообразяване, както на географски принцип, така и посредством 
развиването на устойчиви алтернативи; специално обръща внимание на 
необходимостта да се подкрепи развитието на пристанищната инфраструктура, 
която се използва за обработване на горива; припомня, че „Северен поток“ е само 
един от редица проекти, свързани с газовата инфраструктура, като например 
тръбопроводи и терминали за втечнен природен газ, които ще бъдат от основно 
значение за задоволяване на потребностите на Общността от природен газ, която 
потребност – съгласно многобройни проучвания – ще нарасне значително в 
следващите години и същевременно ще направи възможна замяната на по-вредните 
за околната среда изкопаеми горива; счита, че е необходимо да бъде направена 
оценка на дългосрочното въздействие на новата газова инфраструктура върху 
околната среда във връзка със значението на гаранциите за стабилни доставки на 
газ;

3. Поддържа предложението, което се съдържа в резолюцията на Парламента от 14 
ноември 2006 г., че бъдещата морска стратегия на ЕС трябва да води до 
установяването на обвързващи наднационални задължения, които може да 
включват и съвместни ангажименти в трети държави;

4. Подчертава, че енергийната сигурност трябва да бъде разглеждана като съществен 
елемент от цялостната сигурност на Европейския съюз, като определението за 
енергийна сигурност не следва да се ограничава единствено до липсата на 
вътрешно производство в ЕС, а да взема под внимание геополитическите аспекти 
на зависимостта от внос и произтичащите от това възможни прекъсвания на 
доставките по политически причини; смята, че Третият енергиен пакет ще намали 
енергийната зависимост на всяка държава-членка, тъй като на един напълно 
либерализиран и интегриран енергиен пазар никоя държава не може да бъде 
изключена от доставчик от трета държава;

5. Счита, че предизвикателството да се гарантира сигурността на енергийните 
доставки при същевременно спазване на ангажимента за опазване на околната 
среда и за устойчиво развитие прави наложително прилаганетона съгласувана и 
координирана европейска политика по отношение на доставките на природен газ, 
основаваща се на внимателна оценка на европейско равнище на свързаните с 
околната среда аспекти на алтернативни решения и основаваща се на взаимна 
солидарност между държавите-членки;

                                               
1 Приети текстове, P6_TA(2007)0413.



6. Изразява съжаление за незначителната роля, която ЕС играе в този проект, по-
специално за ролята на Комисията; изтъква, че по-голямо участие от страна на ЕС 
би намалило несигурността, която много държави-членки изпитват по отношение 
на проекта „Северен поток”;

7. Отбелязва противопоставянето, изразено от някои държави-членки по отношение 
на запланувания проект за тръбопровод в Балтийско море, представляващ общо 
благо на държавите, граничещи с Балтийско море, а не въпрос на двустранни 
междудържавни отношения; счита по тази причина, че проектът следва да се 
осъществи в сътрудничество с всяка от държавите около Балтийско море в 
съответствие с Конвенцията от Еспоо, Конвенцията от Хелзинки и с други 
съответни правни инструменти; подчертава важността на завършването на процеса 
на ратификация на Конвенцията от Еспоо от страна на Русия;

8. Заявява, че в тази връзка се противопоставя на осъществяването на инвестицията в 
запланувания мащаб, без да е налице преди това положителна оценка на 
въздействието върху околната среда;

9. Изразява убеждението си, че енергийни проекти, включващи държави-членки на 
ЕС и трети държави, следва да бъдат предмет на солидарния европейски интерес и 
грижа на целия Европейски съюз и на неговите граждани;

10. Признава, че „Северен поток“ е провеждал оценката за текущото въздействие върху 
околната среда, която трябва да бъде представена за одобрение на “страните на 
произход” съгласно определението в Конвенцията от Еспоо (Русия, Финландия, 
Швеция, Дания и Германия); настоятелно призовава дружеството да представи на 
разположение не само на тези държави, но също така и на HELCOM и на всички 
крайбрежни държави резултатите от изследванията и пълния набор 
научноизследователски данни, свързани с екологичната ситуация на мястото на 
проекта и събирани по време на свързаните с околната среда изследвания;

11. Подчертава, че едно дългосрочно устойчиво решение изисква цялостна прозрачност 
за всички страни, както по време на строителството, така и по време на 
експлоатацията, и че доверието в този значителен проект ще нарасне, ако 
държавите, граничещи с Балтийско море, са в състояние да контролират
дейностите;

12. Призовава във връзка с това Комисията и Съвета да се ангажират изцяло с въпроса 
за анализа на последствията, които ще има строежът на северноевропейския 
газопровод за околната среда, по-специално в случаи, в които са налице 
съображения, които изискват становище на Комисията, както е предвидено в 
член 6, параграф 4 от Директива 92/43/ЕИО;

13. Подчертава, че по отношение на инвестициите принципът на реципрочност трябва 
да бъде изцяло спазен, така че взаимозависимостта между ЕС и Русия да прерасне в 
партньорство; изтъква, че трети държави до голяма степен се възползват от 
отворения пазар на Европа, но че също така на европейските инвеститори в Русия 
не се предоставят подобни предимства;

14. Изразява съжаление, че Комисията не е приела предложението, включено в 
горепосочената резолюция на Парламента от 16 ноември 2006 г., отнасящо се до 



изготвянето от Комисията на обективна оценка на въздействието на проекта върху 
околната среда, като отново призовава за изготвяне на такава оценка от независим 
орган, който да бъде избран, като се вземат предвид становищата на всички 
крайбрежни държави;

15. Призовава Съвета и Комисията да извършат цялостна оценка на въпроса дали 
осъществяването на проекта е съвместимо с общностното и международното право; 

16. Изразява загриженост поради приетия график за работите по проекта „Северен 
поток“, чиято реализация ще възпрепятства задълбочения анализ на резултатите от 
оценката за въздействие върху околната среда от заинтересованите държави, 
неправителствените организации и експертите на HELCOM;  подчертава, че за 
задълбочен анализ на резултатите от оценката на въздействието върху околната 
среда е необходим подходящ график;

17. Посочва, че извършването на работите на територия, обхващаща 2400 квадратни 
километра от Балтийско море, изискваща използването на голям брой плавателни 
съдове и друго оборудване, би могло да представлява сериозна заплаха за 
биоразнообразието и броя на местообитанията, както и за безопасността и гладкото 
осъществяване на корабоплавателна дейност в този район;

18. Очаква, че евентуалната намеса в морското дъно чрез газопровода по време на 
строителството ще стане част от оценката на въздействието върху околната среда;

19. Призовава ивнеститора на проекта да включи в своя проектодоклад за оценката на 
въздействието върху околната среда разбираеми условия за съпоставяне, като 
представи ясно описание на настоящите екологични условия на района и данни за 
геоморфологията на района в триизмерна форма;

20. Изразява дълбока загриженост от получените сведения за това, че преди пускането 
на газопровода в експлоатация инвеститорът възнамерява да използва силно 
токсичното средство глутарал; призовава инвеститора да се въздържа от 
използването на това вещество;

21. Призовава Комисията да проведе надеждно и независимо изследване на околната 
среда, като проучи емисиите от селското стопанство и промишлеността, 
замърсяващи Балтийско море и да оцени положението в съотношениие с 
потенциалните заплахи за околната среда, причинени от газопроводите, пресичащи 
понастоящем Балтийско море; освен това призовава Комисията да извърши оценка 
на допълнителното въздействие върху Балтийско море, предизвикано от проекта 
„Северен поток“;

22. Призовава инвеститора на проекта да гарантира, че строителството и използването 
на тръбопровода не представлява заплаха за много видове риби и птици и за 
съществуването на наброяващата 600 индивида популация на морски свине, които 
представляват единствен и неповторим вид, обитаващ този географски район;

23. Счита, че опазването на морската среда на Балтийско море е съществен елемент от 
Северното измерение на ЕС, и следва да бъде разглеждано също в рамките на 
Стратегията за Балтийско море, когато това е уместно;



24. Отбелязва, че просперитетът на крайбрежните райони и конкурентоспособността на 
техните икономики са изключително чувствителни към и застрашени от 
деградацията на крайбрежните райони и влошаването на състоянието на морската 
среда; изтъква, че предвид на степента, в която крайбрежните райони са засегнати 
от морски дейности и политики, дългосрочната устойчивост е условие за защитата 
на техния икономически, социален и екологичен просперитет;

25. Отбелязва липсата на каквато и да било стратегия по отношение на действия при 
повреди на конструкцията и външни заплахи за сигурността на тръбопровода; 
подчертава необходимостта, ясно да се дефинират всички аспекти свързани със 
сигурността и спешното реагиране в непредвидени ситуации, включително 
финансови ресурси, участници, роли и процедури;

26. Подчертава, че поради нарастващото търсене на газ в ЕС следва да бъдат 
анализирани и насърчавани алтернативни трасета за изграждане на газопровода, 
включително графика за такива трасета, като се вземат предвид както 
икономическите, така и екологическите аспекти; отбелязва, че „Северен поток” е 
длъжен да представи оценка на алтернативите на трасето, избрано в оценката на 
въздействието върху околната среда;

27. Призовава Комисията да направи такъв анализ в диалог със заинтересованите 
крайбрежни държави, инвеститора, HELCOM, като се вземат предвид становищата 
на  съответните неправителствени организации;

28. Подчертава, че въпросът относно финансовите обезщетения в случай на 
неизправности или повреди трябва да бъде изцяло изяснен пред започване на 
дейностите; посочва, че евентуална значителна неизправност на тръбопровода 
може да доведе до усложнения за държавите, които граничат с Балтийско море, и 
би могло да има опустошителни последици за морската среда; счита, че „Северен 
поток” следва да поеме пълна отговорност за обезщетение;

29. Призовава Комисията и държавите-членки да осигурят извършването на 
изчерпателна оценка на аспектите на проекта „Северен поток” и на свързаните с 
него дружества що се отнася до прозрачността, икономическите и бюджетните 
въпроси;

30. Призовава Комисията да проучи възможността да изиска от „Северен поток“, в 
рамките на партньорството Северно измерение, еквивалента на „печалба от 
проекта“ във връзка с евентуалните възстановителни проекти във финландско-
руската гранична област, където се предлага да бъде началото на тръбопровода или 
в контекста на стратегията за региона на Балтийско море, също така в рамките на 
партньорството Северно измерение;

31. Отбелязва следните решения, взети от органите на държавите-членки:

– решението на правителството на Кралство Швеция от 12 февруари 2008 г.,
изискващо допълнителна документация от „Северен поток” АД поради значителни 
процедурни пропуски и такива по същество, по-специално поради липсата на 
анализ на алтернативните трасета и възможност за прекратяване на строителството 
на газопровода;



– становището на Сейма на Република Литва от 27 март 2007 г., в което се посочва 
необходимостта от спирането на реализацията на инфраструктурни проекти от 
голям мащаб в Балтийско море, докато не бъде извършен задълбочен анализ на 
алтернативните решения и не бъдат направени независими и комплексни оценки на 
въздействието върху околната среда;

– решението на правителството на Република Естония от 21 септември 2007 г. да не 
даде разрешение за провеждане на подводни проучвания в изключителната 
икономическа зона на Естония поради съмнения относно обхвата и интензивността 
на проучвателните дейности;

32. Изразява съжаление поради факта, че в зелената книга „Към бъдеща морска 
политика за Съюза“ не е отделено внимание на въпроса за инвестициите от голям 
мащаб, като например подводните тръбопроводи; изразява съжаление, че в 
правните актове и съобщенията по инициатива на Комисията относно морските 
стратегии обикновено се подминава въпросът за подводните тръбопроводи, който 
представлява сериозен проблем от гледна точка както на опазването на околната 
среда, така и на енергийната безопасност на ЕС;

33. Призовава за независима оценка на въздействието върху околната среда, която да 
бъде достъпна за задълбочени консултации със съответните органи и широката 
общественост във всички крайбрежни държави;

34. Изтъква значението на провеждането на прозрачна комуникационна стратегия във 
връзка със стъпките, предприети във връзка с резултатите от оценката на 
въздействието върху околната среда, а така също и на активното предоставяне на 
информация относно тези резултати на всички държави-членки на ЕС, по-
специално на крайбрежните балтийски държави;

35. Отново отправя призива си, съдържащ се в неговата горепосочена резолюция от 14 
ноември 2006 г. за предложението за задължителен механизъм за водене на 
преговори между държавите-членки и отново настоява Съветът да предприеме 
действия на международно равнище с цел изработване на задължителни оценки на 
въздействието върху околната среда в отношенията между ЕС и трети държави;

36. Отбелязва, че прокарването на трасето на северноевропейския газопровод следва да 
отговаря на стратегическите и икономически цели, установени в Решение № 
1364/2006/ЕО, като същевременно бъдат избегнати екологични щети;

37. Призовава Съвета, Комисията и държавите-членки да гарантират, че
строителството на на тръбопровода „Северен поток” спазва изцяло 
законодателството на ЕС относно оценката на въздействието върху околната среда 
и всички международни конвенции;

38. Призовава Комисията по-специално да гарантира спазването на разпоредбите на 
горепосочените актове, а именно Конвенцията на ООН по морско право, 
Конвенцията от Хелзинки, Конвенцията от Еспоо, Конвенцията от Орхус и
Директиви 85/337/ЕИО, 97/11/ЕО, 92/43/ЕИО и 79/409/ЕИО, както и член 10 от 
Договора за ЕО и принципа на предпазните мерки и принципа на устойчивото 
развитие, а също така да започне процедура по член 226 от Договора за ЕО в случай 
на неспазване на горепосочените задължения;



39. Счита, в светлината на настоящата политическа ситуация в Русия и на нейните 
геополитически стремежи, че за Русия е от голямо значение тя да демонстрира 
добра воля по отношение на сътрудничеството в европейската енергийна политика; 
подчертава колко е важно Русия да ратифицира Договора за енергийната харта и 
Транзитния протокол към него, тъй като тази ратификация ще намали вероятността 
от конфликти във връзка с проекти като „Северен поток”;

40. Призовава Комисията да извърши в рамките на своите правомощия оценка на 
конкурентната ситуация на пазара, която би била в резултат на възможното 
завършване на тръбопровода „Северен поток“, и ако е необходимо, да предприеме 
мерки, с които да предотврати заемането на господстващо положение от страна на 
Газпром на пазара на газ на ЕС без предоставяне на предприятия от ЕС на гаранции 
за реципрочни права за навлизане на пазара на енергия на Русия;

41. Предлага установяването на система за общ надзор за тръбопровода, която да 
включва всички държави от региона на Балтийско море; предлага освен това 
задължението за плащане на обезщетение за екологични вреди да бъде вменено 
единствено на „Северен поток”;

42. Отбелязва липсата на институционални структури, способни да отговорят 
адекватно на проблемите на околната среда и геополитическата сигурност, 
свързани с този проект; следователно, предлага Комисията да създаде съответна
длъжност, която да се занимава с разглеждането на текущи и бъдещи проекти и да 
бъде подчинен на Върховния представител на Съюза по въпросите на външните 
работи и политиката на сигурност и заместник-председател на Комисията;

43. Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на 
Комисията, Съвета и на правителствата и парламентите на държавите-членки на 
ЕС.


