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Dujotiekio, planuojamo tiesti per Baltijos jūrą, poveikis aplinkai 
2008 m. liepos 8 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl dujotiekio, planuojamo tiesti iš 
Rusijos į Vokietiją per Baltijos jūrą, poveikio aplinkai (peticijos 0614/2007 ir 0952/2007) 
(2007/2118(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Radvilės Morkūnaitės peticiją 0614/2007, kurią pasirašė daugiau kaip 
20 000 asmenų, į Krzysztofo Mączkowskio peticiją 952/2006 ir į kitas su šioje 
rezoliucijoje nagrinėjamu klausimu susijusias peticijas,

– atsižvelgdamas į Lisabonos sutartį, kurią 2007 m. gruodžio 13 d. pasirašė visos valstybės 
narės,

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Teminė jūrų aplinkos apsaugos ir išsaugojimo 
strategija“ (COM(2005)0504),

– atsižvelgdamas į šeštąją Europos Bendrijos aplinkosaugos veiksmų programą1,
– atsižvelgdamas į 1997 m. kovo 3 d. Tarybos direktyvą 97/11/EB, iš dalies keičiančią 

Direktyvą 85/337/EEB dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai 
vertinimo2 ir į direktyvas 92/43/EEB3 bei 79/409/EEB4, kurios sudaro su programa 
„Natura 2000“ susijusių teisės aktų paketą,

– atsižvelgdamas į savo 2006 m. lapkričio 14 d. rezoliuciją dėl teminės jūrų aplinkos 
apsaugos ir išsaugojimo strategijos5,

– atsižvelgdamas į savo 2006 m. lapkričio 16 d. rezoliuciją dėl Baltijos jūros regiono 
strategijos formuojant Šiaurės dimensiją6,

– atsižvelgdamas į Baltijos jūros aplinkos apsaugos konvenciją (Helsinkio konvencija),

– atsižvelgdamas į Helsinkio komisijos (angl. HELCOM) rekomendacijas, ypač į 1996 m. 
kovo 12 d. rekomendaciją Nr. 17/3, kurioje apibrėžiamas reikalavimas atlikti poveikio 
aplinkai vertinimą ir konsultuotis su valstybėmis, kurios nukentėtų, jeigu siūlomo 
projekto poveikis būtų neigiamas,

– atsižvelgdamas į 1991 m. vasario 25 d. konvenciją dėl poveikio aplinkai vertinimo 
tarpvalstybiniame kontekste (Espo konvencija),

– atsižvelgdamas į 1998 m. birželio 25 d. konvenciją dėl teisės gauti informaciją, 
visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkosaugos 
klausimais (Orhuso konvencija),

– atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų jūrų teisės konvenciją (angl. UNCLOS),
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– atsižvelgdamas į atsargumo principą, kuris, vadovaujantis Europos Teisingumo Teismo 
praktika, priskiriamas prie bendrųjų acquis communautaire išdėstytų principų, ir, 
remiantis ES ir tarptautinės teisės nuostatomis, laikomas vienu iš tvarios plėtros aspektų,

– atsižvelgdamas į gero valdymo principą – vieną iš svarbiausių ES teisės principų,
– atsižvelgdamas į Europos Parlamento Europos Baltijos tarptautinės grupės veiklą,

– atsižvelgdamas į siūlymus, pateiktus po 2008 m. sausio 29 d. viešojo svarstymo,
– atsižvelgdamas į 2006 m. rugsėjo 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą (EB) 

Nr. 1364/2006, nustatantį gaires transeuropiniams energetikos tinklams1, ir 
atsižvelgdamas į Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 1364/2006/EB, kuriame 
pripažįstama, kad „Nord Stream“ yra su Europos interesais susijęs projektas,

– atsižvelgdamas į Baltijos jūros veiksmų planą, kuris patvirtintas 2007 m. lapkričio 15 d. 
Krokuvoje vykusiame Baltijos valstybių aplinkos ministrų posėdyje,

– atsižvelgdamas į Europos bendrijos steigimo sutarties 10 straipsnį, kuriuo vadovaudamosi 
valstybės narės įsipareigoja būti lojalios Bendrijai,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 192 straipsnio 1 dalį,

– atsižvelgdamas į Peticijų komiteto pranešimą ir į Užsienio reikalų komiteto bei Pramonės, 
mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto nuomones (A6–0225/2008),

A. kadangi Baltijos jūros baseiną supa aštuonios Europos Sąjungos valstybės narės ir 
80 proc. Baltijos jūros pakrantės priklauso Europos Sąjungos teritorijai; kadangi bendrovė 
„Gazprom“ yra pagrindinė bendrovės „Nord Stream“ akcininkė,

B. kadangi Komisijos komunikatuose ir Parlamento rezoliucijose ne kartą pabrėžiama, kad 
rūpinimasis Baltijos jūros aplinka yra vienas iš svarbiausių ES Šiaurės dimensijos tikslų,

C. kadangi didžiausią žalą Baltijos jūrai ir jos ekologinei pusiausvyrai daro visų su Baltijos 
jūra besiribojančių valstybių narių ir Rusijos žemės ūkio bei pramonės sektorių teršalai,

D. kadangi ES ypač daug dėmesio skiria aplinkosaugai, taip pat jūrų aplinkos apsaugai,

E. kadangi dalyvaudama Teisingumo Teismo bylų svarstymuose Komisija ne sykį pakartojo, 
kad aplinkosauga yra vienas iš svarbiausių Bendrijos tikslų, ir kadangi Teismas pripažino, 
kad Bendrija kompetentinga spręsti jūrų aplinkos išsaugojimo ir apsaugos problemas,

F. kadangi šiuo metu Baltijos jūroje planuojama daugybė infrastruktūros projektų (dujotiekis 
„Nord Stream“, vėjo jėgainės, projektas „Scanled Baltic Pipe“, dujotiekis tarp Suomijos ir 
Estijos, elektros tiltai tarp Švedijos ir Lietuvos, suskystintų gamtinių dujų terminalai 
Svinouscyje ir kt.),

G. kadangi Europai reikia rasti būdų, kaip spręsti gyvybiškai svarbų energijos tiekimo 
saugumo klausimą,

H. kadangi gamtinės dujos vis svarbesnės užtikrinant Europos energijos pusiausvyrą; 
kadangi ypač nuo 1990 m. gamtinių dujų naudojimas buvo pagrindinis ir vienintelis būdas 
mažinti išmetamo anglies dioksido (CO2) kiekį,

I. kadangi EB sutarties 174 straipsnio 2 dalyje numatyta vadovautis atsargumo principu; 
kadangi, remiantis šiuo principu, visos interesų grupės turi siekti įvertinti naujų 
sprendimų ar planuojamų darbų poveikį aplinkai, ir, jeigu esama svaraus pagrindo įtarti, 
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kad gamtai keliama grėsmė, imtis prevencinių veiksmų,

J. kadangi turi būti remiamasi principu, pagal kurį aplinkos apsaugos reikalavimai 
įtraukiami nustatant kiekvieno specifinio sektoriaus politikos gaires, taigi į šiuos 
reikalavimus turi būti tinkamai atsižvelgiama vykdant bet kokią Bendrijos veiklą ir 
siekiant bet kokių Bendrijos tikslų,

K. kadangi būsimosios Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo, kuri įtraukta į Lisabonos 
sutartį, 194 straipsnyje aiškiai pažymima, kad ES energetikos politika turi būti vykdoma 
vadovaujantis valstybių narių solidarumo principu ir atsižvelgiant į būtinybę saugoti ir 
puoselėti aplinką,

L. kadangi Tarptautinė jūrų organizacija patvirtino, kad Baltijos jūra ypač jautri aplinkos 
taršai, ir pripažino ją itin pažeidžiama zona,

M. kadangi šiandien Baltijos jūra yra viena iš labiausiai užterštų jūrų pasaulyje; kadangi 
pavojingų medžiagų koncentracija Baltijos jūros vandenyje ir jos gyvuosiuose 
organizmuose ir toliau nenatūraliai didelė,

N. kadangi Baltijos jūra yra tipiška vidaus jūra; kadangi ji sekli, jos kaip ir Juodosios jūros 
vandens masės atsinaujinimo ciklas ilgiausias pasauliniame vandenyne, t. y. trunka apie 
30 metų,

O. kadangi planuojamas dujotiekio eksploatacijos laikas – 50 metų, o jo išardymo darbai ne 
mažesnio masto negu nutiesimo; kadangi svarstant projekto poveikį aplinkai ir 
ekonomikai svarbu gilintis į šią problemą atsižvelgiant į laiką, kuris būtinas augalijai ir 
gyvūnijai visiškai atkurti iki jų pradinės būklės,

P. kadangi sunkieji metalai, teršalai ir kitos pavojingos medžiagos žalingos sveikatai; 
kadangi būtina ištirti poveikį maisto grandinei,

Q. kadangi ypatingą Baltijos jūros aplinkos pažeidžiamumą lėmė daugybė veiksnių, pvz., 
užsistovėjusi vandens masė, vandens masės stratifikacija, pramoninėse žvejybos zonose 
vykdoma veikla ir Baltijos jūros zonoje labai suintensyvėjusi ūkinė veikla,

R. kadangi Baltijos jūroje vykdant darbus ypatingomis sąlygomis gali būti paskatintas
staigus dumblių populiacijų dauginimasis ir dėl kurio galėtų kilti ypač didelis pavojus 
Suomijai, Švedijai, Vokietijai ir Baltijos valstybėms,

S. kadangi dar vienas didžiulės grėsmės aplinkai veiksnys yra tai, kad po II pasaulinio karo 
Baltijos jūros dugne palaidota maždaug 80 000 tonų sprogmenų, kurių sudėtyje esama 
tokių toksiškų medžiagų, keliančių pavojų Baltijos jūros aplinkai ir žmonių sveikatai bei 
gyvybei, kaip garstyčių dujos, sieros ipritas, azoto ipritas, liuizitas, klarkas I, klarkas II ir 
adamsitas,

T. kadangi kai kurios šalys skandino konteinerius su sprogmenimis nuo 1945 m. iki 
septintojo dešimtmečio pabaigos,

U. be to, kadangi sprogmenų konteineriai yra kritiškos būklės ir, remiantis skaičiavimais, jų 
korozija gali siekti 80 proc.; kadangi tikslią jų buvimo vietą ne visada įmanoma nustatyti,

V. taip pat kadangi pagal 2007 m. lapkričio 15 d. Krokuvoje patvirtintą Baltijos jūros 
veiksmų planą reikalaujama, kad su Baltijos jūra besiribojančios valstybės užtikrintų 
saugų senų cheminių medžiagų ir iš pavojingų medžiagų sudarytų prietaisų laikymą,

W. kadangi dujotiekis gali kelti grėsmę Baltijos jūros aplinkai ir valstybėms, kurios ribojasi 
su Baltijos jūra,



X. atsižvelgdamas į tai, kad eismas Baltijos jūroje taptų intensyvesnis, t. y. dirbtų daugiau 
jūrininkų ir naftos tankerių, ir į tai, kad tiesiamas, įrengiamas ir eksploatuojamas 
dujotiekis gali gesti, taigi kiltų gaisro pavojus, laivai netektų plūdrumo ir skęstų ir tai 
neigiamai atsilieptų žmonėms, ekonomikai ir aplinkai,

Y. kadangi bendrovė „Nord Stream“ planuoja nutiesti 1200 km ilgio ir maždaug 2 km pločio 
povandeninę juostą, ir tai taps didžiausia povandenine statyba pasaulyje,

Z. kadangi tiesiant, įrengiant ir eksploatuojant dujotiekį galėtų būti daromas neigiamas 
poveikis žuvininkystei, turizmui ir laivybai, taigi tikriausiai tai turėtų neigiamos įtakos
pakrančių regionų ekonomikai,

AA. kadangi, vadovaujantis Jungtinių Tautų jūrų teisės konvencijos (JTJRK), kuri yra 
neatskiriama acquis communaitaire dalis, 123 straipsnio nuostatomis, reikalaujama, kad 
valstybės, kurios ribojasi su pusiau uždaromis jūromis, bendradarbiautų ir derintų savo 
veiksmus naudodamosi savo teisėmis ir vykdydamos savo pareigas, susijusias su jūros 
aplinkos apsauga ir išsaugojimu,

AB. kadangi, remiantis Espo konvencijos 2 straipsnio 1 dalies nuostatomis, šalys turi kartu 
arba atskirai imtis tinkamų ir veiksmingų priemonių, kad būtų išvengta neigiamo 
minėtojo projekto poveikio aplinkai tarpvalstybiniu lygmeniu ir kad būtų įmanoma šį 
poveikį švelninti bei kontroliuoti,

AC. kadangi, remiantis Espo konvencijos 5 straipsnio a punkto nuostatomis, konsultuojantis 
su šalimis, kurioms tarptautiniai projektai gali turėti neigiamos įtakos, turėtų būti 
svarstomos galimos siūlomo projekto alternatyvos, įskaitant galimybę jo atsisakyti,

AD. kadangi, remiantis Helsinkio konvencijos 12 straipsnio nuostatomis, šios konvencijos 
šalys turi imtis visų priemonių, būtinų norint užkirsti kelią Baltijos jūros baseino aplinkos 
taršai, kurią sukelia dugno tyrimų, eksploatacijos ar kitokia panašaus pobūdžio veikla,

AE. kadangi siūloma Šiaurės Europos dujotiekį tiesti per teritorijas, kurios saugomos pagal 
programą „Natura 2000“ ir kurios pagal Tarybos direktyvą 92/43/EEB priskiriamos ypač 
saugomoms teritorijoms,

AF. kadangi, remiantis Tarybos direktyvos 92/43/EEB 6 straipsnio 2 dalies nuostatomis, 
valstybės narės įsipareigojusios imtis būtinų priemonių ir nuo išnykimo apsaugoti 
natūralias buveines, ypač saugomose teritorijose gyvenančių rūšių buveines,

AG. kadangi, siekiant apsaugoti pažeidžiamas teritorijas, Tarybos direktyvos 92/43/EEB 
6 straipsnio 3 dalyje nustatytas reikalavimas, pagal kurį valstybės narės turi tinkamai 
įvertinti bet kokio plano ar projekto, kuris nėra tiesiogiai susijęs su saugoma teritorija ar 
būtinas šiai teritorijai tvarkyti, tačiau kurio poveikis tai teritorijai didelis, padarinius,

AH. kadangi, kaip nustatyta Tarybos direktyvos 92/43/EEB 6 straipsnio 3 dalyje, 
kompetentingos institucijos gali pritarti planui ar projektui tik gavusios prieš tai minėto 
vertinimo išvadas ir įsitikinusios, kad tai neturės įtakos konkrečios teritorijos 
neliečiamumui, ir prireikus atsižvelgusios į visuomenės nuomonę,

AI. kadangi tai būtų ilgiausias pasaulyje dvigubas povandeninis dujotiekis, nutiestas 
arčiausiai jūros dugno, ir todėl itin pažeidžiamas avarijos atveju,

AJ. kadangi Sprendime Nr. 1364/2006/EB Šiaurės Europos dujotiekio projektas vadinamas 
vienu iš prioritetinių ir teigiama, kad jis labai svarbus Europai,

AK. kadangi visi jūroje statomi didelio masto inžineriniai objektai susiję su tam tikra rizika ir 
todėl būtina atlikti itin kruopščią ir išsamią analizę bei poveikio aplinkai vertinimą, kaip 



nurodyta Espo konvencijoje, Baltijos jūros aplinkos apsaugos konvencijoje (angl. 
HELCOM) ir visuose kituose taikytinuose Europos ir valstybių narių teisės aktuose,

AL. kadangi Espo konvencijoje numatyta rengti kiekvieno panašaus pobūdžio projekto 
alternatyvaus varianto analizę, į kurią turėtų būti įtraukta informacijos apie vykdymo 
sąnaudas ir aplinkos apsaugą; kadangi šiuo atveju turėtų būti atlikta alternatyvi sausumos 
dujotiekio analizė,

AM. kadangi suplanuoto dujotiekio dalys jau nugabentos į Suomijos miestą Kotką 
apdorojimui,

AN. kadangi, remiantis Orhuso konvencijos 1 straipsnio nuostatomis, turi būti užtikrinta visų 
konvencijos šalių teisė į informaciją, taip pat teisė visuomenei dalyvauti priimant 
sprendimus ir siekti teisingumo sprendžiant aplinkosaugos klausimus,

AO. kadangi teisiniuose reikalavimuose, kuriais turi būti vadovaujamasi rengiant tikslų 
poveikio aplinkai vertinimą, privalu atsižvelgti į visus minėtuosius rizikos veiksnius,

AP. be to, kadangi būtina ištirti teroristų keliamą grėsmę ir sugebėjimą veiksmingai reaguoti 
kilus šiai grėsmei,

1. laikosi nuomonės, kad dujotiekis „Nord Stream“ yra infrastruktūros projektas, kurio 
politiniai ir strateginiai aspektai aktualūs ir ES, ir Rusijai; supranta, kad ES valstybės 
narės susirūpinusios dėl dujotiekio tiesimo ir eksploatacijos; pabrėžia, kad klausimas dėl 
mažų pajūrio valstybių pajėgumo užtikrinti saugumą Baltijos jūros regione neatskiriamas 
nuo klausimo dėl ES gebėjimo veikti solidariai ir vieningai spręsti su energetika susijusias 
problemas, taip pat primena savo 2007 m. rugsėjo 26 d. rezoliuciją dėl Bendros užsienio 
politikos energetikos srityje kūrimo1; pažymi, kad Sprendime 1364/2006/EB, kuriame 
nustatomos transeuropinių energetikos tinklų gairės, pripažįstama, jog projektas „Nord 
Stream“ svarbus Europai ir jį įgyvendinus ateityje būtų lengviau užtikrinti ES energijos 
poreikius; pabrėžia, kad šis projektas, kaip ir kitų papildomų dujotiekių, pvz., „Yamal II“ 
ir „Amber“, projektai, turėtų būti rengiamas vadovaujantis Europos bendros užsienio 
politikos nuostatomis dėl energetikos ir visapusiškai atsižvelgiant į jų poveikį aplinkai ir 
ES valstybių narių saugumui;

2. pakartoja savo įsitikinimą, kad, atsižvelgiant į didėjančią ES priklausomybę nuo riboto 
skaičiaus energijos šaltinių, tiekėjų ir transporto maršrutų, itin svarbu remti iniciatyvas, 
kuriomis būtų siekiama juos įvairinti geografiniu požiūriu ir numatant tvarias 
alternatyvas; ypač atkreipia dėmesį į būtinybę remti uostų infrastruktūros, naudojamos 
kurui tvarkyti, vystymą; primena, kad dujotiekis „Nord Stream“ yra tik vienas iš 
daugybės dujų infrastruktūros projektų, tokių, kaip dujotiekio ir suskystintų gamtinių dujų 
terminalo; šie projektai labai svarbūs siekiant užtikrinti Bendrijos gamtinių dujų 
naudojimo reikmes, kurios, kaip nurodoma daugybėje tyrimų, ateinančiais metais ypač 
didės, tačiau tai būtų galimybė pakeisti ne tokį ekologišką iškastinį kurą; atsižvelgdamas į 
būtinybę užtikrinti stabilų dujų tiekimą, mano, kad būtina įvertinti ilgalaikį naujos dujų 
infrastruktūros poveikį aplinkai;

3. pritaria į minėtąją 2006 m. lapkričio 14 d. Europos Parlamento rezoliuciją įtrauktam 
pasiūlymui nustatyti privalomus viršnacionalinius įsipareigojimus, kurie būtų grindžiami 
ateities jūrų strategija ir į kuriuos galėtų būti įtraukti bendri su trečiosiomis šalimis 
įsipareigojimai;

4. pabrėžia, kad energetinis saugumas itin svarbus visos Europos Sąjungos saugumui, taip 
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pat kad energetinio saugumo sąvoka neturėtų būti ribojama, t. y. ji reiškia ne tik tai, kad
nepakankama ES vidaus gamyba, bet ir susijusi su geopolitiniais aspektais, t. y. su 
priklausomybe nuo importo ir su galimybe nebegauti energijos dėl politinių priežasčių; 
mano, kad patvirtinus trečiąjį energetikos paketą sumažės visų valstybių narių energetinė 
priklausomybė, kadangi visiškai liberalizuotos ir integruotos energijos rinkos sąlygomis 
nė viena valstybė negali būti atjungta nuo trečiojoje šalyje esančio tiekimo šaltinio;

5. mano, kad, siekiant užtikrinti patikimą energijos tiekimą laikantis įsipareigojimo saugoti 
aplinką ir skatinti darnų vystymąsi, svarbu vykdyti nuoseklią ir darnią Europos gamtinių 
dujų tiekimo politiką, t. y. atidžiai vertinti ekologinius alternatyvių sprendimų aspektus 
Europos lygmeniu ir užtikrinti abipusį valstybių narių solidarumą;

6. apgailestauja, kad ES, ypač Komisija, šiame projekte atlieka tik antraeilį vaidmenį; 
pažymi, kad aktyviau dalyvaujant ES sumažėtų neapibrėžtumas dėl projekto „Nord 
Stream“, dėl kurio varžoma nemažai valstybių narių;

7. atkreipia dėmesį į tai, kad kai kurios valstybės narės priešinasi Baltijos jūros teritorijoje 
planuojamo tiesti dujotiekio projektui, kadangi Baltijos jūra yra bendras su šia ja 
besiribojančių valstybių turtas, taigi su ja susiję klausimai neturėtų būti sprendžiami 
sudarant dvišalius susitarimus; todėl mano, kad, vadovaujantis Espo konvencija, 
Helsinkio konvencija ir kitais taikytinais teisės aktais, šis projektas turėtų būti 
įgyvendinamas bendradarbiaujant su kiekviena iš Baltijos jūros valstybių; pabrėžia, kad
svarbu, jog Rusija baigtų ratifikuoti Espo konvenciją;

8. taigi prieštarauja, kad būtų tariamasi dėl tokio didelio masto investicijų, pirmiausia 
negavus teigiamo poveikio aplinkai įvertinimo;

9. yra įsitikinęs, kad energetikos projektai, kuriuose dalyvauja ES valstybės narės ir 
trečiosios šalys, turėtų būti aktualūs visai Europai ir svarbūs visai Europos Sąjungai bei 
jos piliečiams;

10. pripažįsta, kad šiuo metu bendrovė „Nord Stream“ atlieka poveikio aplinkai vertinimą, 
kuris bus pateiktas tvirtinti Espo konvencijoje nurodytoms kilmės šalims, t. y. Rusijai, 
Suomijai, Švedijai, Danijai ir Vokietijai; ragina bendrovę tyrimų rezultatus ir visą 
mokslinių duomenų apie ekologinę padėtį projekto vykdymo vietoje, sukauptų tiriant 
aplinką, rinkinį pateikti ne tik minėtosioms valstybėms, bet ir HELCOM bei visoms 
kitoms pakrantėms valstybėms;

11. pabrėžia, jog, norint priimti tvarų ilgalaikį sprendimą, svarbu, kad visos suinteresuotosios 
šalys užtikrintų visišką skaidrumą statybos ir eksploatacijos etapais, ir kad būtų labiau 
pasitikima šiuo ypatingu projektu, jei su Baltijos jūra besiribojančios valstybės galėtų 
stebėti darbus;

12. todėl ragina Komisiją ir Tarybą visapusiškai įsipareigoti išanalizuoti Šiaurės Europos 
dujotiekio tiesimo darbų poveikį aplinkai, ypač kai tai susiję su svarstymais, kuriems 
pagrįsti būtina Komisijos nuomonė, kaip nustatyta Tarybos direktyvos 92/43/EEB 
6 straipsnio 4 dalyje;

13. pabrėžia, jog, siekiant, kad ES ir Rusijos tarpusavio priklausomybė peraugtų į partnerystę, 
investuojant turi būti vadovaujamasi abipusiškumo principu; pažymi, kad atvira Europos 
rinka labai naudinga trečiosioms šalims, nors Europos investuotojams Rusijoje panašūs 
pranašumai neužtikrinami;

14. apgailestauja, kad Komisija neatsižvelgė į minėtoje Parlamento 2006 m. lapkričio 16 d. 
rezoliucijoje pateiktą pasiūlymą dėl Komisijos siūlomų projektų objektyvių poveikio 



aplinkai vertinimų rengimo ir pakartoja savo įsitikinimą, kad šį vertinimą turėtų rengti 
nepriklausoma organizacija, kuri turėtų būti skiriama atsižvelgiant į visų pajūrio valstybių 
nuomones;

15. ragina Tarybą ir Komisiją išsamiai įvertinti klausimą dėl to, ar projektas įgyvendinamas 
laikantis Bendrijos ir tarptautinės teisės nuostatų;

16. reiškia susirūpinimą dėl dujotiekio „Nord Stream“ projekto tvarkaraščio, nes, 
laikydamiesi jame nustatytų terminų, suinteresuotos šalys, nevyriausybinės organizacijos 
(NVO) ir HELCOM ekspertai nespėtų nuodugniai išnagrinėti poveikio aplinkai 
įvertinimo rezultatų; pabrėžia, kad norint nuodugniai išnagrinėti poveikio aplinkai 
vertinimo rezultatus, reikia parengti tinkamą grafiką;

17. pažymi, kad ne vieną mėnesį dirbant 2400 km² ploto Baltijos jūros teritorijoje, naudojant 
daugybę laivų ir kitos įrangos, galėtų kilti didžiulė grėsmė regiono biologinei įvairovei, 
daugybei jame esančių buveinių ir saugiai bei sklandžiai laivybai;

18. tikisi, kad galimas poveikis jūros dugnui tiesiant vamzdyną bus poveikio aplinkai
vertinimo dalis;

19. ragina projektuotoją įtraukti į savo poveikio aplinkai vertinimo projekto ataskaitą išsamią 
techninę informaciją. t. y. aiškiai aprašyti dabartines ekologines vietos sąlygas bei pateikti 
duomenų apie vietos geomorfologiją trimačiu formatu;

20. reiškia didelį susirūpinimą dėl pranešimų, kuriuose teigiama, kad prieš pradėdamas 
eksploatuoti dujotiekį investuotojas ketina panaudoti itin toksišką glutaro aldehido 
junginį; ragina investuotoją nenaudoti šios medžiagos;

21. ragina Komisiją atlikti patikimą nepriklausomą poveikio aplinkai tyrimą ir jo metu ištirti į 
Baltijos jūrą pilamus žemės ūkio ir pramonės sektorių teršalus ir įvertinti galimą Baltijos 
jūroje nutiestų ir šiuo metu naudojamų vamzdynų grėsmė aplinkai; be to, ragina Komisiją 
įvertinti papildomą projekto „Nord Stream“ poveikį Baltijos jūrai;

22. ragina projekto rengėją užtikrinti, kad tiesiant ir eksploatuojant vamzdyną nebūtų keliama 
grėsmės unikalioms šio geografinio regiono gyvūnų rūšims, t. y. daugybei žuvų ir 
paukščių rūšių, taip pat jūrų kiaulių, kurių skaičiuojama vos 600, populiacijai;

23. mano, kad Baltijos jūros aplinkos apsauga yra vienas iš ES Šiaurės dimensijos veiklos 
aspektų, ir, kur tinkama, į jį taip pat turėtų būti atsižvelgiama pagal Baltijos jūros 
strategiją;

24. atkreipia dėmesį į tai, kad nuniokotos pakrančių vietovės ir vis labiau teršiama jūrų 
aplinka daro didžiulę įtaką pakrančių regionų gerovei ir kelia grėsmę jų ekonomikos 
konkurencingumui; pažymi, kad, atsižvelgiant į didžiulę jūrininkystės ir jūrų politikos 
svarbą pakrančių regionams, būtina užtikrinti ilgalaikį aplinkos tvarumą ir taip apsaugoti 
jų ekonomiką ir socialinę bei aplinkos gerovę;

25. pažymi, kad nesama jokios strategijos, kuria vadovaujantis būtų šalinami struktūriniai 
gedimai ir sprendžiami išorinės grėsmės dujotiekio saugumu klausimai; pabrėžia, kad 
būtina aiškiai apibrėžti visus saugumo ir skubaus reagavimo avarijos atveju aspektus, 
įskaitant finansinius išteklius, atsakinguosius asmenis, funkcijas ir procedūras;

26. pabrėžia, kad, atsižvelgiant į didėjančią dujų paklausą ES, turėtų būti ištirti ir 
propaguojami alternatyvūs dujotiekio tiesimo maršrutai atsižvelgiant ekologinius ir 
ekonominius aspektus bei į jų nutiesimo terminus; pažymi, kad iš bendrovės „Nord 
Stream“ reikalaujama pateikti alternatyvų maršrutui, pasirinktam poveikio aplinkai 
vertinime;



27. ragina Komisiją atlikti šią analizę bendradarbiaujant su susijusiomis pajūrio šalimis, 
investuotoju ir HELCOM bei atsižvelgiant į suinteresuotų NVO nuomones;

28. pabrėžia, kad klausimas dėl ekonominės kompensacijos už bet kokius gedimus ar žalą turi 
būti iki galo išspręstas dar prieš leidžiant pradėti darbus; pažymi, kad susidūrus su rimtais 
dujotiekio gedimais padėtis su Baltijos jūra besiribojančiose valstybėse gali tapti 
komplikuota ir tai galėtų būti pražūtinga jūros aplinkai; mano, kad bendrovė „Nord 
Stream“ turėtų prisiimti visą atsakomybę už kompensacijų mokėjimą;

29. ragina Komisiją ir valstybes nares išsamiai įvertinti projekto „Nord Stream“ ir jame 
dalyvaujančių bendrovių ekonominius, biudžeto ir skaidrumo aspektus;

30. ragina Komisiją ištirti galimybes Šiaurės dimensijos partnerystės pagrindu pareikalauti iš 
„Nordstream“ „planavimo naudos“ ekvivalento, susijusio su galimais atstatymo projektais 
Suomijos ir Rusijos sienos regione, kur dujotiekį siūloma pradėti, arba tai padaryti pagal 
Baltijos jūros strategiją, Šiaurės dimensijos partnerystės pagrindu;

31. atkreipia dėmesį į šiuos valstybių narių valdžios institucijų priimtus sprendimus:
– Švedijos Vyriausybės 2008 m. vasario 12 d. sprendimą, pagal kurį, atsižvelgiant į 

daugybę procedūrinių ir esminių trūkumų, tačiau labiausiai dėl nepakakamo 
poveikio aplinkai ištyrimo, nuspręsta nesvarstyti bendrovės „Nord Stream“ 
paraiškos;

– Lietuvos Parlamento 2007 m. kovo 27 d. poziciją, kurioje pabrėžiama būtinybė 
stabdyti didelių projektų įgyvendinimą Baltijos jūroje, kol neišanalizuoti 
alternatyvūs sprendimai ir neatlikti išsamūs nepriklausomi poveikio aplinkai 
vertinimai;

– Estijos Vyriausybės 2007 m. rugsėjo 21 d. sprendimą neleisti atlikti povandeninių 
tyrimų Estijos išskirtinėje ekonominėje zonoje kilus abejonių dėl šių tyrimų 
taikymo srities ir masto;

32. apgailestauja, kad Žaliojoje knygoje „Europos Sąjungos būsimos jūrų politikos link: 
Europos vandenynų ir jūrų vizija“ nenagrinėjama stambių projektų, pvz., povandeninių 
dujotiekių, problema; apgailestauja, kad Komisijos inicijuotuose teisės aktuose ir 
komunikatuose, susijusiuose su jūrų strategija, neskiriama dėmesio povandeninių 
dujotiekių problemai, nors šis klausimas itin aktualus ir aplinkosaugos, ir saugios ES 
energetikos požiūriais;

33. ragina sudaryti galimybę susipažinti su nepriklausomu poveikio aplinkai vertinimu, kad 
būtų galima surengti išsamias konsultacijas su atitinkamomis institucijomis ir pajūrio 
valstybių visuomene;

34. pažymi, kad svarbu vadovautis skaidria informavimo apie poveikio aplinkai vertinimo 
etapus ir jo rezultatus strategija ir šiuos rezultatus aktyviai skelbti visose ES valstybėse 
narėse, ypač Baltijos jūros valstybėse;

35. todėl pakartoja į savo minėtą 2006 m. lapkričio 14 d. rezoliuciją įtrauktą siūlymą parengti 
privalomą valstybių narių derybų priemonę ir dar kartą primygtinai ragina Tarybą imtis 
veiksmų tarptautiniu lygmeniu bei rengti privalomus poveikio aplinkai vertinimus, 
susijusius su bendrais ES ir trečiųjų šalių projektais;

36. pažymi, kad nustatant Šiaurės Europos dujotiekio maršrutą ne tik turėtų būti siekiama 
Sprendime Nr. 1364/2006/EB išdėstytų ekonominių tikslų, bet ir stengiamasi išvengti bet 
kokios žalos aplinkai;



37. ragina Tarybą, Komisiją ir valstybes nares užtikrinti, kad tiesiant „Nord Stream“ dujotiekį 
būtų griežtai laikomasi su poveikio aplinkai vertinimu susijusių ES teisės aktų ir visų 
tarptautinių konvencijų;

38. ragina Komisiją užtikrinti, kad būtų vadovaujamasi pirmiau minėtų dokumentų, t. y. Jūrų 
teisės konvencijos, Helsinkio konvencijos, Espo konvencijos, Orhuso konvencijos, 
direktyvų 85/337/EEB, 97/11/EB, 92/43/EEB ir 79/409/EEB bei EB sutarties 
10 straipsnio, nuostatomis, taip pat apsaugos ir tvarios plėtros principais, ir, jeigu 
nesilaikoma pagal šiuos dokumentus prisiimtų įsipareigojimų, inicijuoti procedūras, kaip 
nustatyta EB sutarties 226 straipsnyje;

39. atsižvelgdamas į dabartinę politinę padėtį Rusijoje ir Rusijos geopolitinius siekius, mano, 
kad labai svarbu, jog Rusija pademonstruotų gerą valią bendradarbiaudama Europos 
energetikos politikos srityje; pabrėžia, kad svarbu, jog Rusija ratifikuotų Energetikos 
chartijos sutartį ir jos tranzito protokolą, nes tai sumažintų konfliktų dėl tokių projektų 
kaip „Nord Stream“ dujotiekis tikimybę;

40. ragina Komisiją atsižvelgiant į savo kompetenciją įvertinti padėtį, susijusią su 
konkurencija rinkoje, kuri susidarytų baigus galimus dujotiekio „Nord Stream“ darbus, ir 
prireikus imtis priemonių, reikalingų norint išvengti bendrovės „Gazprom“ dominavimo 
ES dujų rinkose, kol ES įmonėms nesuteikiama tokių pat prieigos prie Rusijos energijos 
rinkos teisių;

41. siūlo nustatyti bendros vamzdyno priežiūros sistemą ir į ją įtraukti visas Baltijos jūros 
regiono šalis; be to, mano, kad įsipareigojimą mokėti kompensacijas už žalą aplinkai 
turėtų prisiimti tik bendrovė „Nord Stream“;

42. pažymi, kad veikia nepakankamai institucijų, gebančių tinkamai spręsti su šiuo projektu 
susijusius aplinkosaugos ir geopolitinio saugumo klausimus; todėl siūlo Komisijai įsteigti 
atitinkamą postą, kurį užimantis asmuo spręstų su šiuo metu vykdomais ir būsimais 
projektais susijusius klausimus ir būtų pavaldus vyriausiajam įgaliotiniui bendrai užsienio 
reikalų ir saugumo politikai (Komisijos pirmininko pavaduotojui);

43. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijai, Tarybai ir valstybių narių 
vyriausybėms ir parlamentams.


