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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0952/2006 af Krzysztof MacKowski, polsk statsborger, for "Agencja 
Informacji i Ochrony Środowiska", om miljøpåvirkningen af den planlagte 
gasrørledning i Østersøen, der skal forbinde Rusland og Tyskland

1. Sammendrag

Andrageren er bekymret over den planlagte gasrørledning, der skal lægges i Østersøen for at 
forbinde Rusland og Tyskland. Han mener, at dette russisk-tyske projekt vil ødelægge de 
sårbare marine økosystemer langs den polske kyst, og han sætter spørgsmålstegn ved, om 
nationale og internationale miljøstandarder vil blive overholdt. Han anfører endvidere, at der 
endnu ikke er gennemført en miljøkonsekvensanalyse for projektet, og han anmoder derfor 
Parlamentet om at sikre, at Kommissionen bliver inddraget i denne analyse.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 4. april 2007). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 19. oktober 2007.

"Andragendet

Andragerne fremlagde deres andragende i Europa-Parlamentets Udvalg for Andragender den 
28. marts 2007. De er primært bekymret over de miljømæssige indvirkninger af bygningen af 
en gasrørledning i Østersøen, der skal forbinde Rusland og Tyskland. Andragernes 
bekymringer deles af visse medlemsstater som f.eks. Polen og Litauen, der også deltog i 
udvalgsmødet. Kommissionen havde ikke nogen særlige bemærkninger på daværende 
tidspunkt. Kommissionen meddelte udvalget, at projektet var omfattet af beslutning nr. 
1364/2006/EF om retningslinjer for de transeuropæiske net på energiområdet. Den 
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nordeuropæiske gasledning er rent faktisk omfattet af bilag I, Transeuropæiske energinet, 
Gasnet, og det er i realiteten det projekt, der er tale om her, dvs. "Nordstream"-projektet 
opkaldt efter det russisk-tyske selskab "Nordstream", der blev oprettet i oktober 2006. 
Kommissionen anførte ligeledes, at den ikke lå inde med oplysninger om projektets udvikling, 
men gjorde opmærksom på følgende bestemmelse i artikel 13 i ovennævnte beslutning:
"Denne beslutning berører ikke resultaterne af miljøkonsekvensvurderingen for så vidt angår 
projekter og planer eller programmer, der fastlægger rammerne for en fremtidig godkendelse 
af sådanne projekter. Hvis der i henhold til relevant fællesskabslovgivning kræves 
miljøkonsekvensvurdering, skal resultaterne heraf indgå i overvejelserne, inden der reelt 
træffes afgørelse om projekternes gennemførelse i overensstemmelse med 
fællesskabslovgivningen". Kommissionen anførte desuden, at det fremgår af de oplysninger, 
der stilles til rådighed for offentligheden generelt på projektets officielle websted, at man er 
ved at foretage en fuldstændig miljøkonsekvensvurdering i henhold til bestemmelserne i 
UNECE's Espoo-konvention om vurdering af virkningerne på miljøet på tværs af 
landegrænserne.

Kommissionens bemærkninger

Efter ovennævnte høring i Parlamentet undersøgte Kommissionens tjenestegrene spørgsmålet, 
selv om der ikke er blevet ansøgt om EU-samfinansiering, og selv om projektet betragtes som 
en energiinvestering i den private sektor, der imidlertid stadig skal opfylde kravene i den 
relevante EU-lovgivning, herunder miljølovgivningen, og relevante internationale 
konventioner på miljøområdet. Repræsentanter fra "Nordstream" fremlagte på denne 
baggrund projektet for Kommissionens tjenestegrene den 11. maj 2007.

Med hensyn til miljøkonsekvensvurderingen blev det oplyst, at "Nordstream" har foretaget en 
fuldstændig miljøkonsekvensvurdering i overensstemmelse med UNECE's Espoo-konvention, 
som de pågældende ni stater er part i, og som Den Russiske Føderation har undertegnet uden 
dog at være part heri, med henblik på at afslutte og opfylde kravene i 
godkendelsesproceduren, således at selskabet kan få alle de nødvendige godkendelser. Denne 
procedure er allerede i gang og forventes afsluttet i 2008, og den endelige miljørapport 
forventes at foreligge i efteråret 2007.

I henhold til de foreløbige oplysninger fra "Nordstream" blev det i første omgang besluttet at 
lægge rørledningen på havbunden, fortrinsvis i dybder, hvor miljøproblemerne vil være 
begrænsede, idet det ville være nødvendigt at føre en onshore-rørledning gennem følsomme 
områder, herunder skove, floder, marker, landsbyer og privat ejendom. Den foreslåede 
linjeføring blev valgt på grundlag af en integreret vurdering af tekniske, miljømæssige og 
økonomiske kriterier, og det forventes, at detaljerne vil blive fastlagt, når 
miljøkonsekvensvurderingen og en række yderligere undersøgelser er blevet afsluttet, med 
henblik på at sikre en optimal løsning.

I henhold til Espoo-konventionen blev alle implicerede lande omkring Østersøen, dvs. både 
"oprindelsesparten" (den eller de kontraherende parter, i hvis jurisdiktion en påtænkt aktivitet 
ventes at finde sted, i dette tilfælde Finland, Sverige, Danmark og Tyskland i den eksklusive 
økonomiske zone, som rørledningen føres igennem, og "den berørte part" (den eller de 
kontraherende parter, som må antages at blive berørt af den påtænkte aktivitets virkninger på 
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tværs af landegrænserne, i dette tilfælde Estland, Letland, Litauen og Polen) officielt 
underrettet om projektet den 14. november 2006 med henblik på indledning af 
godkendelsesproceduren. Informations- og debatmøderne var imidlertid allerede blevet 
indledt.

Ifølge "Nordstream" var der blevet afholdt over 20 offentlige høringer og over 100 møder 
med myndighederne i landene i Østersøområdet, og selskabet havde modtaget 129 svar i løbet 
af den internationale høringsprocedure. Alle svarene er blevet analyseret og oversat til engelsk 
og vil blive offentliggjort på Nordstreams websted. Der afholdes desuden jævnligt 
informations- og debatmøder ud over arbejdskontakter og møder med de kompetente 
myndigheder. Der vil blive iværksat yderligere undersøgelser på grundlag af de modtagne 
henstillinger, herunder undersøgelser af en optimering af linjeføringen.

To specifikke spørgsmål blev derudover drøftet med repræsentanterne fra "Nordstream", 
nemlig gamle ammunitionsdepoter og naturbeskyttelse.

Med hensyn til det første spørgsmål vil hele rørledningen ifølge "Nordstream" blive undersøgt 
for ammunition. Der vil først blive foretaget en arkivundersøgelse og herefter en undersøgelse 
af havbunden med henblik på sporing af kemisk og konventionel ammunition. Til dette 
formål anvendes specialudstyr og avanceret teknologi, der kan spore metalgenstande på få 
centimeter. Dette er naturligvis en prioritet, da sikkerheden er af afgørende betydning for 
rørledningens funktion. I EU's havstrategi, som Kommissionen vedtog i 2005 med henblik på 
at genoprette det europæiske havmiljøs tilstand inden 2021, tages der højde for spørgsmålet 
om dumpet ammunition. I det foreslåede havstrategidirektiv, som Europa-Parlamentet og 
Ministerrådet drøfter i øjeblikket, henvises der udtrykkeligt til dumpet ammunition (i bilag II).
Dumpet ammunition er identificeret som et af de elementer, der skal tages i betragtning i 
forbindelse med vurderingen af havmiljøets tilstand, der skal danne grundlag for 
udformningen af indsatsprogrammer.

Med hensyn til naturbeskyttelse vil der blive redegjort nærmere herfor, når projektets endelige 
form er blevet fastlagt efter gennemførelsen af miljøkonsekvensvurderingen. Kommissionens 
tjenestegrene har anmodet om et særligt møde senere på året, hvor der udelukkende skal 
fokuseres på naturbeskyttelse med udgangspunkt i EU's naturbeskyttelsesdirektiver, hvilket 
"Nordstream" har accepteret.

"Nordstream" informerede desuden medlemmerne af VVM-gruppen om projektet under 
gruppens 10. møde i Genève den 21.-23. maj 2007, hvor selskabet bekræftede ovenstående,
og som bragte antallet af indkomne svar fra de implicerede parter op på 140.

Der er blevet afholdt andre informationsmøder, bl.a. et særligt møde organiseret af det finsk-
russiske borgerforum, EU-Russia Centre, WWF, De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance i 
Europa-Parlamentet og Den grønne parlamentariske gruppe, der blev afholdt i det finske 
parlament den 18. juni 2007, og der blev afholdt et særligt informationsmøde under det 
formelle møde i Berlin den 21.-22. juni 2007 med deltagelse af de nationale eksperter i 
miljøkonsekvensvurderinger og strategiske miljøvurderinger.

Konklusioner
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På grundlag af ovenstående vil Kommissionen følge projektets udvikling tæt inden for 
rammerne af Espoo-konventionen, som Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater har 
undertegnet, for at sikre, at relevante internationale forpligtelser og fællesskabsretten 
overholdes. I lyset af det omfattende arbejde, der er i gang, og de mange implicerede parter 
(miljøministeriets afdelinger i alle ni Østersølande, offentligheden og ngo'er) mener 
Kommissionen ikke, at det på indeværende tidspunkt er nødvendigt at foretage yderligere på 
dette område."
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