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Betreft: Verzoekschrift 952/2006, ingediend door Krzysztof MacKowski (Poolse 
nationaliteit), namens de milieuorganisatie ‘Agencja Informacji i Ochrony 
Środowiska’, over de milieueffecten van de geplande gaspijpleiding in de Oostzee 
om Rusland en Duitsland te verbinden

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener uit zijn bezorgdheid over de geplande aanleg van een gaspijpleiding in de Oostzee 
om Rusland en Duitsland te verbinden. Hij is van mening dat deze Russisch-Duitse 
onderneming een verwoestende uitwerking zal hebben op de kwetsbare mariene ecosystemen 
langs de Poolse kustlijn en vraagt zich af of daarbij de nationale en internationale 
milieunormen wel zullen worden nageleefd. Ook beweert hij dat er voor het project nog geen 
milieueffectbeoordeling is opgesteld en hij vraagt derhalve het Europees Parlement om zeker 
te stellen dat de Commissie bij het opstellen van deze beoordeling wordt betrokken.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 4 april 2007. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
192, lid 4 van het Reglement. 

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op19 oktober 2007

Het verzoekschrift

Indieners hebben hun verzoekschrift op 27 maart 2007 tijdens een hoorzitting aan de 
Commissie verzoekschriften voorgelegd. Ze tonen zich met name bezorgd over de 
milieueffecten van de aanleg van een gaspijpleiding door de Oostzee, bedoeld om tussen 
Rusland en Duitsland een rechtstreekse gasverbinding tot stand te brengen. De zorgen van 
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indieners worden gedeeld door een aantal lidstaten, zoals Polen en Litouwen, die eveneens op
de hoorzitting aanwezig waren. De Europese Commissie maakte bij die gelegenheid geen 
specifieke opmerkingen over deze zaak. Wel liet de Commissie weten dat het project was 
opgenomen in beschikking nr. 1364/2006/EG van het Europees Parlement en de Raad tot 
opstelling van richtsnoeren voor trans-Europese netwerken in de energiesector. In Bijlage I –
“Trans-Europese netwerken in de energiesector” – staat onder “Gasnetwerken” inderdaad de 
Noord-Europese gasleiding vermeld, wat feitelijk het hier bedoelde project “Nord Stream” is, 
genoemd naar de Russisch-Duitse onderneming “Nord Stream”, opgericht in oktober 2006. 
De Commissie liet weten geen informatie te hebben over de voortgang van dit project. Wel 
wees ze in dit verband op het bepaalde in artikel 13 van bovengenoemde beschikking: “Deze 
beschikking loopt niet vooruit op de uitkomsten van de milieueffectenbeoordeling van de 
projecten en van de plannen of programma's waarmee het kader voor de toekomstige 
vergunning van de desbetreffende projecten wordt vastgelegd. Wanneer krachtens de 
Gemeenschapswetgeving ter zake een milieueffectenbeoordeling vereist is, wordt met het 
resultaat daarvan rekening gehouden, voordat daadwerkelijk een besluit tot uitvoering van de 
projecten wordt genomen overeenkomstig de toepasselijke Gemeenschapswetgeving”. De 
Commissie voegde daar nog aan toe dat volgens de informatie die op de officiële website van 
“Nord Stream” aan het grote publiek wordt verstrekt, conform de regels van het UNECE-
Verdrag van Espoo inzake milieueffectrapportage in grensoverschrijdend verband, een 
volledige milieueffectrapportage (MER) werd uitgevoerd.

Commentaar van de Commissie op het verzoekschrift

Na afloop van bovengenoemde hoorzitting in het Europees Parlement startten de 
Commissiediensten een onderzoek naar deze zaak. Hoewel geen aanvraag voor 
medefinanciering is ingediend en het project wordt beschouwd als een energie-
investeringsproject van de particuliere sector, moet het desalniettemin in overeenstemming 
zijn met de toepasselijke EU-(milieu)wetgeving en, voor zover van toepassing, internationale 
milieuverdragen. In dit verband gaven medewerkers van “Nord Stream” op 11 mei 2007 een 
projectpresentatie aan de Commissiediensten.

Wat de MER betreft, werd verteld dat “Nord Stream” een volledige MER had uitgevoerd, 
conform het bepaalde in het UNECE-Verdrag van Espoo – waarbij alle negen 
belanghebbende landen partij zijn en dat door de Russische Federatie is ondertekend, maar 
waarbij laatstgenoemde geen partij is – teneinde de vergunningprocedure te voltooien en te 
voldoen aan hetgeen ter zake is bepaald zodat alle noodzakelijke vergunningen worden 
verworven. Deze procedure loopt momenteel en zal naar verwachting eind 2008 zijn voltooid. 
Het definitieve milieurapport wordt in het najaar van 2007 verwacht.

Volgens de voorlopige informatie van “Nord Stream” werd om te beginnen besloten de
pijpleiding op de zeebodem te leggen, voor het grootste deel op een diepte waar de 
milieueffecten beperkt zullen zijn, omdat een pijpleiding over land kwetsbare gebieden zoals 
bossen, rivieren, velden, dorpen en onroerend goed had moeten doorkruisen. Het voorgestelde 
traject werd gekozen nadat aan de hand van technische, economische en milieucriteria een 
geïntegreerde evaluatie was verricht. Na voltooiing van de MER en aanvullende studies zal 
een en ander nader worden uitgewerkt om te komen tot een optimale oplossing.

Conform het Verdrag van Espoo werden op 14 november 2006 alle betrokken landen rond de 
Oostzee van het project in kennis gesteld. Tot die landen behoren zowel de “partijen van 
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herkomst” (verdragspartijen onder de jurisdictie waarvan een voorgestelde activiteit zal 
plaatsvinden, in dit geval Finland, Zweden, Denemarken en Duitsland, in wier exclusieve 
economische zone de pijpleiding komt te liggen) als de “getroffen partijen” (verdragspartijen 
die waarschijnlijk worden getroffen door de grensoverschrijdende effecten van een 
voorgestelde activiteit, in dit geval Estland, Letland, Litouwen en Polen). De kennisgeving 
vormde de officiële start van de vergunningprocedure. Met informatie- en 
discussiebijeenkomsten was echter al eerder begonnen.

Volgens “Nord Stream” werden tijdens de internationale raadplegingsprocedure in de 
Oostzeelanden meer dan twintig openbare hoorzittingen en honderd vergaderingen met 
overheden gehouden, terwijl 129 verklaringen waren ontvangen. Alle verklaringen zijn 
bestudeerd en in het Engels vertaald en zullen op de website van “Nord Stream” openbaar 
worden gemaakt. Behalve werkcontacten en vergaderingen met de bevoegde autoriteiten 
worden ook regelmatig informatie- en discussiebijeenkomsten gehouden. Op basis van de 
aanbevelingen die worden gedaan, zal extra onderzoek worden verricht, zoals naar het meest 
optimale traject.

Tijdens de presentatie van “Nord Stream” werd specifiek gesproken over het probleem van in 
zee gedumpte munitie en vraagstukken met betrekking tot natuurbescherming:

Met betrekking tot munitiedumps zal volgens “Nord Stream” het hele traject van de 
pijpleiding op de aanwezigheid van munitie worden gecontroleerd. Eerst zal archiefonderzoek 
worden gedaan en vervolgens zal in het veld onderzoek worden gedaan naar de aanwezigheid 
van munitie, zowel chemische als conventionele. Hiervoor wordt speciale apparatuur en 
geavanceerde technologie gebruikt waarmee metaalobjecten kunnen worden opgespoord die 
maar een paar centimeter groot zijn. Dit heeft duidelijk een hoge prioriteit, omdat het 
veiligheidsaspect belangrijk is voor de werking van de pijpleiding. Bovendien wordt in de 
mariene strategie die in 2005 door de Commissie is vastgesteld met als doelstelling om vóór 
2021 de toestand van de Europese zeeën te herstellen, ook rekening gehouden met het 
probleem van in zee gedumpte munitie. In de voorgestelde Richtlijn mariene strategie, die 
momenteel door het Europees Parlement en de Raad wordt behandeld, komt gedumpte 
munitie uitdrukkelijk ter sprake (in Bijlage II). Gedumpte munitie wordt daarin aangewezen 
als een van de elementen die in aanmerking moeten worden genomen bij het beoordelen van 
de toestand van het mariene milieu, welke beoordeling vervolgens als basis moet dienen voor 
het formuleren van programma’s en maatregelen.

Wat natuurbescherming betreft, verwacht de Commissie nadere bijzonderheden van “Nord 
Stream” zodra na voltooiing van de MER over de definitieve opzet van het project is besloten.
De Commissiediensten hebben gevraagd om later dit jaar een speciale bijeenkomst te houden 
die is toegespitst op vraagstukken van natuurbescherming en waarbij de 
natuurbeschermingsrichtlijnen van de EU als uitgangspunt zullen dienen. “Nord Stream” heeft 
zich akkoord verklaard.

Daarnaast gaf “Nord Stream” een projectpresentatie aan de leden van de MER-Groep, die van
21 tot en met 23 mei 2007 in Genève voor de tiende keer voor vergadering bijeen waren. 
“Nord Stream” bevestigde bij die gelegenheid het bovenstaande en zei verder dat het aantal 
verklaringen van betrokken partijen was gestegen tot 140. 

Tot de informatiebijeenkomsten behoorde ook een bijeenkomst die op 18 juni 2007 in het 
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Finse parlement werd gehouden en die was georganiseerd door het “Fins-Russische 
burgerforum”, het Europees-Russisch Centrum, het WWF, de Fractie Groenen/Vrije Europese 
Alliantie in het Europees Parlement, en de fractie van de Groenen in het Finse parlement. 
Verder vond een speciale informatiebijeenkomst plaats tijdens de officiële vergadering van 
nationale deskundigen op het gebied van milieueffectrapportages en strategische 
effectrapportages die op 21 en 22 juni 2007 in Berlijn werd gehouden.

Conclusies

Op basis van het bovenstaande zal de Commissie de verdere ontwikkeling van het project 
nauwgezet volgen, met name om zich ervan te vergewissen dat dit gebeurt overeenkomstig 
het bepaalde in het Verdrag van Espoo, waar de Europese Gemeenschap en haar lidstaten 
partij bij zijn, zodat de toepasselijke internationale verplichtingen en EU-wetgeving worden 
nagekomen. Gezien de omvang van de lopende werkzaamheden en de vele partijen die in het 
project zijn gemoeid (diensten van de ministeries van Milieu van alle negen Oostzeelanden, 
het algemene publiek en NGO’s) acht de Commissie het in dit stadium niet nodig om in dit 
verband aanvullende acties te ondernemen.
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