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Projecto de gasoduto no Báltico 
Resolução do Parlamento Europeu, de 8 de Julho de 2008, sobre o impacto ambiental do 
projecto de construção no Mar Báltico do gasoduto que deverá ligar a Rússia à Alemanha 
(Petições n.º 0614/2007 e n.º 0952/2007 (2007/2118(INI))
O Parlamento Europeu,

 Tendo em conta a Petição n.º 0614/2007, apresentada por Radvile Morkunaite, contendo 
mais de 20 000 assinaturas, a Petição n.º 0952/2006, apresentada por Krzysztof 
Mączkowski, e as outras petições que lhe foram apresentadas sobre a matéria objecto da 
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, 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 Europeia1,

 Tendo em conta Directiva 97/11/CE do Conselho, de 3 de Março de 1997, que altera a 
Directiva 85/337/CEE relativa à avaliação dos efeitos de determinados projectos públicos e 
privados no ambiente2, bem como as Directivas do Conselho 92/43/CEE3 e 79/409/CEE4, 
formando estas duas últimas o pacote legislativo relativo à Rede Natura 2000,

 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 
Transfronteiriço, de 25 de Fevereiro 1991 (Convenção de Espoo),
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estabelece o sexto programa comunitário de acção em matéria de Ambiente (JO L 242 de 10.9.2002, p. 1).
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5 JO C 314 E de 21.12.2006, p. 131.
6 JO C 314 E de 21.12.2006, p. 330.



 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, de 25 de Junho de 1998
(Convenção de Aarhus),

 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 
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, 
que reconhece que o projecto Nord Stream é um projecto de interesse europeu,

 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.º 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 em 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,

D. Considerando que a União Europeia está especialmente empenhada na defesa do ambiente, 
incluindo a protecção do ambiente marinho,

E. Considerando que, em processos no Tribunal de Justiça, a Comissão tem confirmado 
repetidamente que a defesa do ambiente constitui um dos objectivos fulcrais da 
Comunidade, tendo o Tribunal reconhecido as competências da Comunidade no domínio 
da protecção e da conservação do ambiente marinho,
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F. Considerando que se prevê actualmente a construção de numerosos projectos de 
infra-estrutura no Mar Báltico (Nord Stream, parques eólicos, o gasoduto báltico Scanled, 
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 Europa precisa de encontrar formas de responder à questão vital da 
segurança do aprovisionamento energético,

H. 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),

I. Considerando que o princípio da precaução consagrado no n.º 2 do artigo 174.º do Tratado 
CE solicita a todos os interessados a realizar os esforços necessários para avaliarem o 
impacto ambiental que novas decisões ou o início de obras possam ter e a tomare as 
medidas preventivas adequadas sempre que exista uma probabilidade razoável de ameaça 
para o ambiente,

J. 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, 

K. 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 num contexto de solidariedade entre os Estados-Membros e 
tendo em conta a necessidade de preservar e de melhorar o ambiente,

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

M. 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,

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

O. 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, quando da avaliação do impacto económico e ambiental do projecto, este 
aspecto deve ser ponderado face ao tempo necessário para a completa restauração da flora 
e da fauna,

P. 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,

Q. 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 este último
especialmente vulnerável em termos ambientais,



R. Considerando que a execução de obras nas condições especiais verificadas no Mar Báltico 
poderá provocar um aumento súbito da população de algas, podendo colocar especialmente 
em risco a Finlândia, a Suécia, a Alemanha e os Estados bálticos, 

S. 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,

T. Considerando que contentores de munições continuaram a ser despejados por diversos 
Estados entre 1945 e o final da década de sessenta,

U. 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, 

V. Considerando, simultaneamente, que o Plano de Acção para o Mar Báltico, aprovado em 
15 de Novembro de 2007, em Cracóvia, exige 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, 

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

X. 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 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 potenciais consequências a nível humano, 
económico e ambiental,

Y. Considerando que o projecto Nord Stream prevê a construção de um gasoduto numa 
extensão submarina de 1 200 km de comprimento e cerca de 2 km de largura, vindo assim 
a transformar-se no maior estaleiro submarino do mundo,

Z. Considerando que a pesca, o turismo e a navegação poderão ser prejudicados pela
construção, instalação e exploração do gasoduto, o que terá provavelmente um impacto 
negativo na economia das regiões costeiras,

AA. Considerando que o artigo 123.º da UNCLOS, que constitui 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,

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

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



AD. Considerando que o artigo 12.º da Convenção de 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,

AE. Considerando que o itinerário proposto para o gasoduto do Norte da Europa atravessará 
zonas abrangidas pelo programa Natura 2000 e que a Directiva 92/43/CEE classifica como 
zonas especiais de conservação,

AF. 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,

AG. 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,

AH. 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 podem autorizar 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,

AI. 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,

AJ. Considerando que a Decisão 1364/2006/CE inclui o gasoduto do Norte da Europa nos 
projectos prioritários de interesse europeu,

AK. 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, tal como previsto pela 
Convenção de Espoo, pela Convenção HELCOM e por todas as disposições legislativas 
europeias e nacionais pertinentes,

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

AM. Considerando que partes do gasoduto projectado foram já transportadas para a cidade de 
Kotka, na Finlândia, para tratamento,

AN. 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,

AO. Considerando que os requisitos legais relativos à preparação de uma avaliação de impacto 
ambiental rigorosa devem ter em conta todos os riscos enumerados,

AP. Considerando, além disso, que é necessário analisar a ameaça terrorista e a capacidade de 
lutar eficazmente contra ela,



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 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 Yamal II e Amber, 
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 
forma significativa durante os próximos anos e que permitirão, 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 
importância de garantir a estabilidade do abastecimento de gás;  

3. Apoia a proposta contida na já referida resolução 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. Considera que, a fim de enfrentar o desafio de assegurar o aprovisionamento de energia 
sem deixar de respeitar o compromisso 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 
cuidada a nível europeu dos aspectos ambientais das soluções alternativas e na 
solidariedade mútua entre os Estados-Membros;
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6. Lamenta o papel secundário desempenhado pela UE neste projecto, nomeadamente a 
Comissão; salienta que um maior envolvimento da UE reduziria a incerteza sentida por 
muitos Estados-Membros em relação ao projecto Nord Stream;

7. Regista a oposição manifestada 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 de Espoo, com a Convenção de Helsínquia e com 
outros instrumentos jurídicos aplicáveis; salienta a importância da ratificação da 
Convenção de Espoo pela Rússia;

8. Manifesta, a este respeito, a sua oposição à realização de um investimento à escala 
proposta sem que se disponha previamente de uma avaliação de impacto ambiental 
positiva;

9. Manifesta a sua convicção de que os projectos em matéria de energia nos quais participem 
Estados-Membros da UE e países terceiros devem respeitar o interesse europeu e 
preocupação comuns a toda a UE e respectivos cidadãos;

10. 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 da HELCOM e a 
todos os Estados litorais; 

11. 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 
acompanhar as suas actividades;

12. Exorta, por isso, a Comissão e o Conselho a assumirem o compromisso pleno de analisar o 
impacto ambiental da construção do gasoduto do Norte da Europa, em particular nos casos 
em que estejam em causa considerações que exigem um parecer da Comissão, nos termos 
do n.º 4 do artigo 6.º da Directiva 92/43/CEE;

13. Sublinha que é necessário respeitar plenamente o princípio da 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 equivalentes na Rússia;

14. Lamenta que a Comissão não tenha aceite a proposta contida na sua Resolução de 16 de 
Novembro de 2006, acima citada, relativa à preparação de avaliações objectivas de 
impacto ambiental em relação aos projectos propostos pela Comissão, reiterando 
simultaneamente o seu pedido de preparação de tal avaliação por um órgão independente a
nomear, tendo em consideração os pareceres dos países ribeirinhos;

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



16. Manifesta a sua preocupação com o calendário aprovado pela Nord Stream, cuja execução 
impedirá uma análise completa dos resultados da avaliação de impacto ambiental pelos 
países interessados, pelas organizações não governamentais (ONG) e por peritos da 
HELCOM; assinala que a análise completa dos resultados da avaliação de impacto 
ambiental requer um calendário apropriado;

17. Chama a atenção para o facto de a realização de obras numa área com uma superfície de 
cerca de 2 400 km2, que exige a utilização de um grande número de embarcações e de 
outro equipamento, poder representar uma ameaça grave para a biodiversidade e para o 
número de habitats, bem como para a segurança e o bom funcionamento do transporte 
marítimo na região;

18. Espera que a possível interferência do gasoduto no leito marinho durante a fase de 
construção seja incluída na avaliação de impacto ambiental;

19. Solicita ao promotor que inclua informações precisas e completas no seu projecto de 
relatório sobre a avaliação do impacto ambiental, fornecendo uma descrição 
pormenorizada, em três dimensões, da actual situação ambiental do local e da sua 
geomorfologia;

20. 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; pede ao investidor que não utilize esta substância;

21. Convida a Comissão a elaborar um estudo ambiental fiável e independente, analisando as 
emissões poluentes de origem agrícola e industrial no Mar Báltico, e a avaliar a situação 
em relação às possíveis ameaças para o ambiente representadas pelos gasodutos 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;

22. 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;

23. Entende que a protecção do ambiente marinho do Mar Báltico constitui uma componente 
essencial da Dimensão Setentrional da UE e que esta protecção deverá igualmente ser tida 
em conta, se necessário, no quadro da Estratégia do Mar Báltico;

24. Observa que a prosperidade das regiões costeiras e a competitividade das suas economias 
são extremamente vulneráveis à poluição das zonas costeiras e à deterioração do ambiente 
marinho; 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;

25. Salienta a falta 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 respostas às situações de emergência, incluindo os 
recursos financeiros, os agentes, os respectivos papéis e os procedimentos;

26. Friza que, atendendo à procura crescente de gás na UE, deveriam ser analisadas e 
promovidas rotas alternativas para o gasoduto, tendo em conta os aspectos ambientais e 
económicos, incluindo o calendário previsto para essas rotas; regista que a Nord Stream é 
instada a apresentar uma avaliação das alternativas à rota escolhida na avaliação de 
impacto ambiental;



27. Exorta a Comissão a efectuar essa análise num diálogo com os países ribeirinhos
interessados, com o investidor e com a HELCOM, tendo em consideração o parecer das 
ONG interessadas;

28. 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 ser devastador para o meio marinho; considera que a Nord Stream deve suportar 
os custos da indemnização total;

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

30. Convida a Comissão a estudar a possibilidade de solicitar à Nord Stream, no âmbito da 
Parceria da Dimensão Setentrional, o equivalente a contrapartidas ao nível do planeamento 
relativamente a eventuais projectos de reabilitação na região fronteiriça entre a Finlândia e 
a Rússia, onde está previsto instalar o ponto de partida do gasoduto, ou no contexto da 
Estratégia para o Mar Báltico;

31. Regista as seguintes decisões tomadas pelas autoridades de alguns Estados-Membros:

 a decisão do Governo do Reino da Suécia, de 12 de Fevereiro de 2008, que solicita 
documentos suplementares à 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 abandono da construção da infra-estrutura,

 a posição do Parlamento da República da Lituânia, de 27 de Março de 2007, que 
aponta para a necessidade de suspender os projectos de construção de infra-estruturas 
de grandes dimensões no Báltico, enquanto não for realizado um estudo minucioso 
sobre opções alternativas, juntamente com avaliações de impacto ambiental 
independentes e globais,

 a decisão do Governo da Estónia, de 21 de Setembro de 2007, 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;  

32. Lamenta que o Livro Verde intitulado "Para uma futura política marítima da União" não 
aborde o problema dos projectos de grande dimensão, como gasodutos submarinos;
lamenta ainda que, nos instrumentos jurídicos e comunicações referentes às estratégias 
marinhas que elabora, a Comissão contorne normalmente o problema dos gasodutos 
submarinos, crucial do ponto de vista tanto da protecção ambiental como da segurança 
energética da UE;

33. Pede que seja disponibilizado um estudo independente de avaliação do impacto ambiental
para consulta aprofundada com as autoridades relevantes e com o público em geral de 
todos os Estados ribeirinhos;

34. 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 litorais do Báltico;



35. Reitera, por isso, o pedido constante da sua resolução de 16 de Novembro de 2006, acima 
referida, 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 avaliações de impacto ambiental obrigatórias nas relações 
entre a UE e países terceiros;

36. 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 quaisquer danos ambientais de grande dimensão;

37. Exorta o Conselho, a Comissão e os Estados-Membros a assegurarem que a construção do 
gasoduto Nord Stream respeite inteiramente a legislação da UE em matéria de avaliações 
de impacto ambiental e todas as convenções internacionais;

38. Exorta a Comissão, em particular, a assegurar o cumprimento do disposto nos documentos 
acima referidos, designadamente na UNCLOS, na Convenção de Helsínquia, na 
Convenção de Espoo, na Convenção de Aarhus, e nas 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, instaurando processos ao abrigo 
do artigo 226.º do Tratado CE, no caso de incumprimento das obrigações acima referidas;

39. À luz da situação política actual na Rússia e das suas ambições geopolíticas, considera que 
se reveste de grande importância que a Rússia dê provas de boa vontade relativamente à 
cooperação com a política energética europeia; sublinha a importância de a Rússia ratificar 
o Tratado sobre a Carta Europeia da Energia e o respectivo Protocolo sobre Trânsito, dado 
que essa ratificação contribuirá para reduzir um possível conflito sobre projectos como o 
Nord Stream;

40. 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 assuma 
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; 

41. 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;

42. 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 um cargo adequado para tratar 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;

43. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução à Comissão, ao Conselho e 
aos governos e parlamentos dos Estados-Membros.


