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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

Verslag over de gevolgen voor het milieu van de geplande gasleiding in de Oostzee 
tussen Rusland en Duitsland (Verzoekschriften 0614/2007 en 0952/2007)(2007/2118(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien verzoekschrift 0614/2007, ingediend door Radvile Morkunaite, vergezeld van 
meer dan 20 000 handtekeningen, verzoekschrift 0952/2006, ingediend door Krzysztof 
Mączkowski, en de andere ingediende verzoekschriften over de in deze resolutie 
behandelde kwestie,

– gezien het Verdrag van Lissabon, ondertekend door alle lidstaten op 13 december 2007,

– gezien de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad over de
thematische strategie inzake de bescherming en het behoud van het mariene milieu
(COM(2005)0504),

– gezien het zesde milieuactieprogramma van de Europese Gemeenschap,

– gezien Richtlijn 97/11/EG van de Raad tot wijziging van Richtlijn 85/337/EEG en 
betreffende de milieu-effectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten1

en Richtlijn 92/43/EEG2 en 79/409/EEG3 van de Raad, die het wetgevingspakket Natura
2000 vormen4,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 14 november 2006 over een thematische strategie 
inzake de bescherming en het behoud van het mariene milieu5,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 16 november 2006 over een strategie voor het 
Oostzeegebied voor de noordelijke dimensie6,

– gezien het Verdrag ter bescherming van het mariene milieu in het Oostzeegebied
(Verdrag van Helsinki),

– gezien de aanbevelingen van de Commissie van Helsinki (HELCOM) en met name 
Aanbeveling 17/3 van 12 maart 1996 met daarin de vereiste een milieueffectbeoordeling 
uit te voeren en staten te raadplegen die mogelijk de negatieve gevolgen van een 
voorgesteld project ondervinden,

– gezien het Verdrag inzake milieueffectrapportage in grensoverschrijdend verband van 25 
februari 1991 (Verdrag van Espoo),

– gezien het Verdrag betreffende toegang tot informatie, inspraak bij besluitvorming en 

                                               
1 PB L 73 van 14.3.1997, blz. 5.
2 PB L 206 van 22.7.1992, blz. 7.
3 PB L 103 van 25.4.1979, blz. 1.
4 PB L 103 van 25.4.1979, blz. 1.
5 PB C 314E ven 21.12.2006, blz. 131.
6 PB C 314E van 21.12.2006, blz. 330.
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toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden van 25 juni 1998 (Verdrag van 
Aarhus)

– gezien het Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de zee (UNCLOS),

– gezien het voorzorgbeginsel, dat volgens de jurisprudentie van het Europees Hof van 
Justitie een van de algemene beginselen is van het acquis communautaire en binnen het 
Europese en internationale recht een van de aspecten van duurzame ontwikkeling,

– gezien het beginsel van goed bestuur, dat een van de algemene beginselen vormt van het 
Europees recht,

– gezien de activiteiten van de werkgroep Baltisch Europa van het Europees Parlement,

– gezien de voorstellen die het resultaat waren van de openbare hoorzitting van 29 januari
2008,

– gezien Beschikking nr. 1364/2006/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 
september 2006 tot opstelling van richtsnoeren voor trans-Europese netwerken in de 
energiesector1,

– gezien het op een vergadering van de ministers van Milieu van de Oostzeelanden in 
Krakau op 15 november 2007 goedgekeurde actieplan Oostzee,

– gezien artikel 10 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, dat de 
lidstaten verplicht loyaal te zijn aan de Gemeenschap,

– gelet op artikel 192, lid 1 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie verzoekschriften en de adviezen van de Commissie 
buitenlandse zaken en de Commissie industrie, onderzoek en energie (A6-0225/2008),

A. overwegende dat de Oostzee aan maar liefst acht lidstaten van de Europese Unie grenst, 
en dat 80% van de kustlijn tot Europees grondgebied behoort; overwegende dat OAO 
Gazprom de grootste aandeelhouder is van Nord Stream AG,

B. overwegende dat zorgen voor het mariene milieu van het Oostzeegebied een van de 
belangrijkste doelstellingen is van de noordelijke dimensie van de Unie, zoals 
herhaaldelijk bevestigd in mededelingen van de Commissie en resoluties van het 
Parlement,

C. overwegende dat de landbouw- en industriële sectoren van alle aangrenzende lidstaten en 
van Rusland de grootste vervuilers zijn van de Oostzee en de grootste problemen 
veroorzaken voor het ecologisch evenwicht van de Oostzee,

D. overwegende dat de Unie bijzonder betrokken is bij de bescherming van het milieu, met 
inbegrip van het mariene milieu,

                                               
1 PB L 262 van 22.9.2006, blz. 1.
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E. overwegende dat de Commissie in rechtszaken bij het Europees Hof van Justitie 
herhaaldelijk heeft bevestigd dat milieubescherming een van haar hoofddoelstellingen is 
en dat het Hof de bevoegdheid van de Gemeenschap op het gebied van de bescherming 
en instandhouding van het mariene milieu heeft erkend,

F. overwegende dat er plannen zijn voor de bouw van talrijke infrastructuurprojecten in de 
Oostzee (Nord Stream, windturbineparken, de Scanled Baltic Pipe, een gaspijpleiding 
tussen Finland en Estland, stroomkabels tussen Zweden en Litouwen, LNG-terminals in 
Świnoujścje, etc.),

G. overwegende dat de toenemende bijdrage van aardgas aan het energie-evenwicht in 
Europa – met name sinds 1990 – de belangrijkste bron van vermindering van de uitstoot 
van koolstofdioxide (CO2) is geweest,

H. overwegende dat het voorzorgsbeginsel, vastgelegd in artikel 174, lid 2 van het EG-
Verdrag, alle belanghebbenden verplicht zich in te spannen om een beoordeling te maken 
van de mogelijke milieueffecten van nieuwe besluiten of de aanvang van werkzaamheden 
en passende preventieve maatregelen te nemen wanneer een bedreiging van het milieu 
aannemelijk is,

I. overwegende dat, overeenkomstig het beginsel dat de eisen inzake milieubescherming 
geïntegreerd moeten worden in sectorspecifieke beleidsmaatregelen, bij de uitvoering van 
alle communautaire activiteiten en de verwezenlijking van alle communautaire 
doelstellingen met dergelijke eisen rekening moet worden gehouden,

J. overwegende dat artikel 194 van het toekomstige Verdrag over het functioneren van de 
Europese Unie, als opgenomen in het Verdrag van Lissabon, expliciet stelt dat het 
energiebeleid van de EU moet worden gevoerd in een geest van solidariteit tussen de 
lidstaten, rekening houdend met de noodzaak het milieu in stand te houden en te 
verbeteren,

K. overwegende dat de bijzondere kwetsbaarheid van de Oostzee voor milieurisico's is 
bevestigd door de Internationale Maritieme Organisatie, die het gebied als "zeer 
kwetsbaar gebied" heeft aangewezen,

L. overwegende dat de Oostzee momenteel een van de meest verontreinigde maritieme 
gebieden is en dat met name de concentratie van schadelijke stoffen in zowel het water 
als in levende organismen onnatuurlijk hoog is,

M. overwegende dat de Oostzee een typische binnenzee is en tevens een ondiep zeegebied 
dat, samen met de Zwarte Zee, de langste cyclus van wateruitwisseling met de oceaan ter 
wereld heeft, namelijk zo'n 30 jaar,

N. overwegende dat de levensduur van de aardgastransportleiding wordt geschat op 50 jaar 
en dat het werk dat nodig is voor de ontmanteling van het leidingenstelsel vergelijkbaar 
zal zijn met het werk dat nodig is voor de aanleg van de voorgenomen installatie; 
overwegende dat dit aspect, bij de beoordeling van de milieu- en economische effecten, 
moet worden afgezet tegen de tijd die nodig is voor het volledig herstel van de flora en 
fauna,
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O. overwegende dat blootstelling aan zware metalen, contaminanten en andere schadelijke 
stoffen gezondheidsrisico's en gevolgen voor de voedselketen met zich meebrengt die 
onderzocht moeten worden,

P. overwegende dat een aantal factoren, waaronder lange wateropnametijden, een gelaagde 
waterkolom, het uitgestrekte, geïndustrialiseerde stroomgebied en de specifieke 
intensivering van de landbouw in het Oostzeegebied, ervoor zorgen dat de Oostzee vanuit 
milieuopzicht een bijzonder kwetsbaar gebied is,

Q. overwegende dat het uitvoeren van werkzaamheden in de bijzondere omstandigheden van 
de Oostzee zullen leiden tot een plotselinge stijging van het aantal algen, wat met name 
risico's tot gevolg heeft voor Finland, Zweden en Duitsland, 

R. overwegende dat een andere aanzienlijke risicofactor voor het milieu ligt in de 
aanwezigheid van ongeveer 80 000 ton munitie die na de Tweede Wereldoorlog op de 
bodem van de zee is gedumpt en giftige stoffen bevat als mosterdgas, zwavelmosterdgas, 
stikstofmosterdgas, lewisiet, Clark I, Clark II en adamsiet, die een gevaar vormen voor 
zowel het mariene milieu van de Oostzee als voor het leven en de gezondheid van de 
mens,

S. overwegende een aantal landen tussen 1945 en het eind van de jaren zestig containers met 
munitie in zee bleef dumpen,

T. overwegende bovendien dat de containers met munitie zich in een zeer slechte staat 
bevinden – men schat dat de corrosie 80% bedraagt – en dat hun exacte locatie niet altijd 
bepaald kan worden,

U. overwegende dat de staten die aan de Oostzee grenzen volgens het op 15 november 2007 
in Krakau goedgekeurde actieplan Oostzee moeten zorgen voor een veilige opslag van 
oude voorraden chemische stoffen en apparaten die gevaarlijke stoffen bevatten,

V. rekening houdend met de potentiële gevolgen van de gasleiding voor het mariene milieu 
van de Oostzee en de aangrenzende landen,

W. gezien het intensievere verkeer van zeevaarders en olietankers in de Oostzee en het 
mogelijke brandgevaar, het risico op verlies van drijfvermogen en zinken van schepen als 
gevolg van een breuk in de gasleiding tijdens de aanleg, installatie en de exploitatie, 
evenals de mogelijke gevolgen daarvan voor mens, economie en milieu,

X. overwegende dat de aanleg van de Noord-Europese gasleiding technogene gevolgen zal 
hebben voor een strook op de zeebodem van 1 200 km lang en ongeveer 2 km breed, met 
een oppervlakte van 2 400 km², wat dus de grootste onderzeese bouwplaats ter wereld 
wordt,

Y. overwegende dat visserij, toerisme en scheepvaart negatieve gevolgen zullen ondervinden 
van de aanleg, installatie en de exploitatie van dit project, met als gevolg een aanzienlijke 
bedreiging van de economie van kustregio's,

Z. overwegende dat landen die aan halfingesloten zeeën grenzen volgens artikel 123 van het 
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Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de zee, dat integraal deel uitmaakt 
van het acquis communautaire, met elkaar moeten samenwerken bij de uitoefening van 
hun rechten en het vervullen van hun plichten, en de tenuitvoerlegging van hun rechten en 
plichten ten aanzien van de bescherming en het behoud van het mariene milieu moeten 
coördineren,

AA.overwegende dat artikel 2, lid 1 van het Verdrag van Espoo vereist dat de partijen, 
afzonderlijk of gezamenlijk, alle passende en effectieve maatregelen nemen om 
aanzienlijke, negatieve, grensoverschrijdende gevolgen van de voorgestelde activiteiten 
voor het milieu te voorkomen, beperken en beheersen,

AB. overwegende dat raadplegingen van partijen die worden blootgesteld aan de schadelijke 
gevolgen van grensoverschrijdende projecten, krachtens artikel 5 bis van het op 25 
februari 1991 gesloten Verdrag van Espoo, mogelijke alternatieven van een voorgenomen 
project kunnen omvatten, met inbegrip van het opgeven van het project,

AC. overwegende dat de partijen die het Verdrag van Helsinki hebben gesloten volgens 
artikel 12 van dat verdrag alle benodigde maatregelen moeten nemen om vervuiling van 
het mariene milieu van de Oostzee als gevolg van ontginning of exploitatie van de 
zeebodem, of van daarmee samenhangende activiteiten, te voorkomen,

AD.overwegende dat de voorgestelde route van de Noord-Europese gasleiding door gebieden 
van het Natura 2000-programma zal lopen die in Richtlijn 92/43/EEG van de Raad zijn 
aangewezen als speciale beschermingszones,

AE. overwegende dat artikel 6, lid 2 van Richtlijn 92/43/EEG van de Raad vereist dat de 
lidstaten passende maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van de 
natuurlijke habitats en de habitats van soorten in de speciale beschermingszones niet 
verslechtert,

AF. overwegende dat artikel 6, lid 3 van Richtlijn 92/43/EEG van de Raad vereist dat de 
lidstaten een passende beoordeling maken van de consequenties van elk plan of project dat 
niet direct verband houdt met of nodig is voor het beheer van het gebied, maar dat wel 
aanzienlijke gevolgen kan hebben,vanuit het oogpunt van de doelstellingen tot 
bescherming van dat gebied,

AG.overwegende dat krachtens artikel 6, lid 3 van Richtlijn 92/43/EEG van de Raad de 
bevoegde autoriteiten in het licht van de conclusies van bovengenoemde beoordeling pas 
toestemming zullen geven voor het betreffende plan of project nadat zij de zekerheid 
hebben verkregen dat het het betrokken gebied niet zal aantasten en nadat zij in 
voorkomend geval inspraakmogelijkheden hebben geboden,

AH.overwegende dat de voorgestelde gasleiding de langste onderzeese gasleiding ter wereld 
zal worden, en tevens de smalste, waardoor deze extra kwetsbaar is voor mogelijke 
schade,

AI. overwegende dat de Noord-Europese gasleiding in Beschikking 1364/2006/EG is 
aangemerkt als een van de prioritaire projecten van Europees belang,
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AJ. overwegende dat voor iedere grootschalige civieltechnische structuur in zee, vanwege de 
daarmee gepaard gaande risico's, een bijzonder grondige en uitgebreide analyse en een 
milieueffectbeoordeling moeten worden uitgevoerd die, teneinde betrouwbare resultaten 
op te leveren, minimaal één volledige groeiperiode moet bestrijken, die bij sommige 
soorten wel tot twee jaar kan duren, veel langer dan de door de investeerder voorgestelde 
onderzoeksperiode van zes maanden,

AK.overwegende dat, overeenkomstig het Verdrag van Espoo, voor al dit soort projecten 
eerst een analyse van de alternatieven moet worden uitgevoerd, met name wat 
uitvoeringskosten en milieuveiligheid betreft, in dit geval een analyse van mogelijke 
routes voor de gasleiding over land,

AL. overwegende dat artikel 1 van het Verdrag van Aarhus vereist dat iedere partij het recht 
op toegang tot informatie, inspraak bij besluitvorming en toegang tot de rechter inzake 
milieuaangelegenheden dient te waarborgen,

AM. overwegende dat de wettelijke vereisten inzake de voorbereiding van een accurate 
milieueffectbeoordeling, niet over het hoofd gezien mogen worden en rekening moeten 
houden met alle bovengenoemde risico's,

AN.overwegende dat ook de terroristische dreiging en de mogelijkheid om tegenmaatregelen 
te nemen moeten worden geanalyseerd,

1. is van mening dat Nord Stream een infrastructureel project is met een brede politieke en 
strategische dimensie voor zowel de EU als Rusland; neemt kennis van de bezorgdheid 
van EU-landen over de aanleg en het onderhoud van de pijplijn; onderstreept dat de rol
van kleine kuststaten in het bieden van veiligheid in het Oostzeegebied niet los gezien kan 
worden van het vermogen van de EU om als een vereend geheel op te treden en met één 
stem te spreken over energieaangelegenheden, en herinnert aan zijn resolutie van 26 
september 2007 over een gemeenschappelijk Europees extern energiebeleid1; onderstreept 
dat Beschikking 1364/2006/EG (waarin de TEN-E richtsnoeren zijn opgenomen) het 
project aanmerkt als een project van Europees belang, dat zal bijdragen in de voorziening 
in de toekomstige energiebehoeften van de EU; Benadrukt dat dit project, samen met de 
aanleg van andere pijplijnen, zoals Yamal II en Amber, moet worden gepland in de geest 
van een gemeenschappelijk Europees buitenlands beleid inzake energie en volledig 
rekening moet houden met de impact ervan op het milieu en de veiligheid van de lidstaten 
van de EU; 

2. herhaalt haar standpunt dat het, rekening houdende met de toenemende afhankelijkheid 
van de EU van een beperkt aantal energiebronnen, leveranciers en transportroutes, van 
groot belang is initiatieven te ondersteunen die zijn gericht op hun diversificatie, zowel 
geografisch als door duurzame alternatieven te ontwikkelen; vestigt vooral de aandacht op 
de noodzaak de ontwikkeling van haveninfrastructuur voor de overslag van brandstoffen 
te steunen; brengt in herinnering dat Nord Stream slechts één van een groter aantal 
infrastructurele projecten voor aardgas is, zoals pijplijnen en LNG faciliteiten, die 
essentieel zijn om aan de aardgasbehoeftes van de Gemeenschap te voldoen - die volgens 
talrijke studies de komende jaren een grote stijging zullen laten zien -  en tegelijkertijd de 

                                               
1 Aangenomen teksten, P6_TA(2007)0413
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minder milieuvriendelijke fossiele brandstoffen kunnen vervangen; het noodzakelijk de 
effecten op de lange termijn van de nieuwe gasinfrastructuur op het milieu te evalueren, 
met het oog op een gewaarborgde stabiele gasaanvoer;

3. steunt het voorstel vervat in bovengenoemde resolutie van het Europees Parlement van 14
november 2006 dat de toekomstige mariene strategie van de EU moet leiden tot bindende 
supranationale verplichtingen die gemeenschappelijke verbintenissen in derde landen 
kunnen omvatten;

4. onderstreept dat energiezekerheid moet worden gezien als een essentieel onderdeel van de 
algemene veiligheid in de Europese Unie, waarbij de definitie van energiezekerheid niet 
moet worden beperkt tot het gebrek aan een interne Europese productie, maar ook 
rekening moet worden gehouden met de geopolitieke aspecten van de afhankelijkheid van 
importen en het daarin gelegen potentieel voor politiek gemotiveerde onderbrekingen; is 
van mening dat het derde energiepakket de energieafhankelijkheid van elke lidstaat zal 
verminderen, aangezien in een volledig geliberaliseerde en geïntegreerde energiemarkt 
geen enkele staat kan worden afgesloten van een leverancier uit een derde land;

5. betreurt de marginale rol die de EU in dit project heeft gespeeld, met name de Commissie; 
wijst erop dat meer betrokkenheid van de EU de onzekerheid die in vele lidstaten wordt 
gevoeld over het Nord Stream project zou kunnen doen verminderen;

6. neemt nota van het feit dat diverse lidstaten zeer tegen het pijpleidingproject voor het 
Oostzeegebied zijn, wat een gemeenschappelijke bron is voor de landen die aan de 
Oostzee grenzen, en geen bilaterale kwestie tussen twee staten;
is daarom van mening dat het project in samenwerking met alle staten rondom de Oostzee 
moet worden uitgevoerd, overeenkomstig het Verdrag van Espoo, het HELCOM-Verdrag 
en andere relevante juridische instrumenten;

7. is er in dit verband op tegen dat een investering op de voorgenomen schaal wordt 
uitgevoerd, zonder dat eerst de instemming van alle kuststaten is verkregen;

8. is ervan overtuigd dat energieprojecten waar EU-lidstaten en derde landen bij betrokken 
zijn in het belang zouden moeten zijn van de hele Europese Unie en haar burgers; 

9. erkent dat Nord Stream, overeenkomstig de van toepassing zijnde internationale 
wetgeving, opdracht heeft gegeven de “partijen van oorsprong” van het Verdrag van 
Espoo (Rusland, Finland, Zweden, Denemarken en Duitsland) ter goedkeuring een 
onafhankelijke milieueffectbeoordeling voor te leggen; dringt er bij het bedrijf op aan de 
resultaten van studies en de volledige onderzoeksgegevens over de ecologische situatie 
van het projectgebied die tijdens milieuonderzoeken zijn verzameld, ter beschikking te 
stellen, niet alleen van die landen maar ook van HELCOM en van alle belanghebbende 
partijen;

10. benadrukt dat voor een duurzame oplossing op de lange termijn voor alle partijen 
volledige transparantie nodig is gedurende de aanleg- en exploitatiefase en dat het
vertrouwen in dit grote project zal toenemen indien de landen rond de Oostzee toe kunne 
zien op de werkzaamheden;
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11. is van oordeel dat de uitdaging van het zeker stellen van de energievoorziening, waarbij de 
verbintenissen van de EU op het gebied van milieubescherming en duurzame 
ontwikkeling moeten worden nagekomen, vraagt om een samenhangend en gecoördineerd 
Europees beleid inzake de levering van aardgas, op basis van een zorgvuldige beoordeling 
op Europees niveau van de milieuaspecten van alternatieve oplossingen en op basis van 
onderlinge solidariteit tussen de lidstaten;

12. roept de Commissie en de Raad daarom op zich volledig in te zetten voor een beoordeling 
van de milieugevolgen van de aanleg van de Noord-Europese gasleiding, met name in 
situaties waarin een advies van de Commissie nodig is, zoals vastgelegd in artikel 6, lid 4 
van Richtlijn 92/43/EEG van de Raad;

13. benadrukt dat wat investeringen betreft het wederkerigheidsbeginsel volledig moet 
worden nageleefd indien de onderlinge afhankelijkheid van de EU en Rusland moet 
uitgroeien tot een partnerschap; merkt op dat derde landen veel profijt hebben van 
Europa's open markt, maar dat Europese investeerders in Rusland niet dezelfde voordelen 
genieten;

14. betreurt het feit dat de Commissie het voorstel vervat in de resolutie van het Europees 
Parlement van 16 november 2006 betreffende het uitvoeren door de Commissie van 
objectieve milieueffectbeoordelingen van voorgestelde projecten niet heeft goedgekeurd, 
en herhaalt haar verzoek om een dergelijke beoordeling uit te laten voeren door een 
onafhankelijk, met de goedkeuring van alle kuststaten te benoemen orgaan;

15. verzoekt de Raad en de Commissie een grondige beoordeling te maken van de vraag of de 
tenuitvoerlegging van het project in overeenstemming is met het communautaire en 
internationale recht;

16. uit zijn bezorgdheid over het tijdschema dat door Nord Stream is aangenomen, aangezien 
de tenuitvoerlegging hiervan een grondige analyse van de resultaten van de MEB door 
belanghebbende landen, non-gouvernementele organisaties en HELCOM-deskundigen 
belemmert;

17. wijst erop dat tientallen maanden werk in een gebied met een oppervlakte van 2 400 km², 
waarvoor een groot aantal schepen en ander materieel nodig is, een ernstige bedreiging 
vormt voor de biodiversiteit en het aantal habitats, evenals voor de veiligheid en een 
soepel verlopende scheepvaart in het gebied;

18. betreurt het feit dat niet precies duidelijk is in hoeverre de zeebodem moet worden 
aangetast om de pijpleiding te kunnen leggen, aangezien de aanleg ernstige gevolgen zou 
kunnen hebben voor het benthische milieu;

19. is diep bezorgd over de berichten dat de investeerder, alvorens het akkoord te geven voor 
de aanleg van de gasleiding, van plan is een zeer giftige samenstelling genaamd 
glutaaraldehyde te gebruiken; onderstreept dat iedere handeling die een grote milieuramp 
zou veroorzaken met onomkeerbare gevolgen moet worden voorkomen;

20. verzoekt de Commissie een betrouwbaar en onafhankelijk milieuonderzoek uit te voeren 
naar de uitstoot van de landbouw- en de industriesector die de Oostzee verontreinigt eren 
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en de situatie te beoordelen in relatie tot mogelijke bedreigingen voor het milieu door de 
huidige pijpleidingen in de Oostzee; verzoekt de Commissie bovendien te onderzoeken 
wat de aanvullende gevolgen voor de Oostzee zijn die door het Nord Stream-project 
worden veroorzaakt;

21. verzoekt de ontwikkelaar ervoor te zorgen dat de aanleg en het gebruik van de gasleiding 
geen gevaar vormen voor de vele vis- en vogelsoorten en voor het voortbestaan van een 
groep van slechts 600 bruinvissen, die een unieke soort zijn in dit geografische gebied;

22. is van oordeel dat de bescherming van het mariene milieu van de Oostzee een van de 
belangrijkste onderdelen van de noordelijke dimensie van de EU is;

23. merkt op dat de voorspoed van kustregio's en de concurrentiepositie van hun economieën 
sterk afhankelijk zijn van en bedreigd worden door bedorven kustgebieden en de 
verslechtering van het mariene milieu; wijst er, gezien de mate waarin kustregio's worden 
aangetast door mariene activiteiten en beleidsmaatregelen, op dat een duurzaam milieu op 
de lange termijn noodzakelijk is voor de bescherming van hun welvaart op economisch, 
sociaal en milieuvlak;

24. wijst op het feit dat er geen enkele strategie bestaat om in te kunnen spelen op een 
structurele storing of externe bedreigingen van de veiligheid van de pijpleiding; benadrukt 
dat alle aspecten van veiligheid en noodmaatregelen, met inbegrip van financiële 
middelen, actoren, rollen en procedures, duidelijk moeten worden vastgelegd;

25. benadrukt dat er, gezien de ernstige milieurisico's en de hoge kosten van het voorgenomen 
project, eerst alternatieve routes voor de gasleiding moeten worden bestudeerd, rekening 
houdend met zowel milieu- als economische aspecten, waaronder het tijdschema voor 
dergelijke routes; merkt op dat het mogelijk is zulke routes over land naar de Russische 
grens te laten lopen, waarbij alleen lidstaten van de Europese Unie worden doorkruist;

26. benadrukt dat de kwestie van economische compensaties voor tekortkomingen of schade 
volledig duidelijk moet zijn voordat met de werkzaamheden kan worden begonnen; wijst 
erop dat een grote storing in de pijpleiding kan leiden tot complicaties voor de landen rond
de Oostzee en verwoestende gevolgen zou hebben voor het mariene milieu; meent dat 
Nord Stream AG volledige aansprakelijkheid dient te aanvaarden voor eventuele 
vergoedingen;

27. verzoekt de Commissie hier onderzoek naar te doen, in samenspraak met de 
belanghebbende staten, de investeerder en de Commissie van Helsinki, en in 
samenwerking met belanghebbende NGO's;

28. verzoekt de Commissie en de lidstaten een uitgebreide beoordeling uit te voeren van de 
economische, begrotings- en transparantiegerelateerde aspecten van het Nord Stream-
project en de daarbij betrokken bedrijven;

29. is ingenomen met de volgende besluiten van de autoriteiten van de lidstaten:

- het besluit van de Zweedse regering van 12 februari 2008 om Nord Stream AG geen 
toestemming te verlenen de gasleiding aan te leggen vanwege aanzienlijke en 
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wezenlijke procedurele tekortkomingen en met name vanwege het ontbreken van een 
studie naar een alternatieve route en de optie om de aanleg van de pijpleiding af te 
zien;

- het standpunt van het parlement van Litouwen van 27 maart 2007, waarin wordt 
gesteld dat de tenuitvoerlegging van grootschalige infrastructuurprojecten in de 
Oostzee moet worden opgeschort totdat een diepgaand onderzoek naar alternatieve 
oplossingen is uitgevoerd, evenals onafhankelijke en uitgebreide 
milieueffectbeoordelingen;

- het besluit van de regering van Estland van 21 september 2007 om geen toestemming 
te verlenen voor het uitvoeren van onderzees onderzoek in de exclusieve economische 
zone van Estland, op grond van twijfels over de reikwijdte en de schaal van dergelijk 
onderzoek;

30. betreurt het feit dat het Groenboek "Naar een toekomstig maritiem beleid voor de Unie"
geen aandacht besteedt aan het probleem van grootschalige projecten als onderzeese
pijpleidingen;

31. roept ertoe op opdracht te verlenen voor een werkelijk onafhankelijke 
milieueffectbeoordeling, met goedkeuring van alle kuststaten, zonder afbreuk te doen aan 
de door Rambøll uitgevoerde milieueffectbeoordeling;

32. betreurt het feit dat de Commissie in de wettelijke instrumenten en mededelingen over 
door haar geïnitieerde mariene strategieën normaliter aan het probleem van onderzeese 
pijpleidingen voorbij gaat, hoewel het wat milieubescherming en de energiezekerheid van 
de EU betreft een cruciaal thema is;

33. wijst erop dat het belangrijk is een transparante communicatiestrategie te implementeren 
over maatregelen naar aanleiding van de resultaten van de milieueffectbeoordeling en 
deze resultaten actief bekend te maken in alle EU-lidstaten, met name in de kuststaten van 
de Oostzee;

34. herhaalt daarom het in zijn resolutie van 16 november 2006 geformuleerde verzoek om 
een verplicht mechanisme voor onderhandelingen tussen lidstaten en dringt er opnieuw bij 
de Raad op aan om op internationaal niveau maatregelen te nemen om verplichte 
milieueffectbeoordelingen te ontwikkelen voor betrekkingen tussen de EU en derde 
landen;

35. merkt op dat de route van de Noord-Europese gasleiding moet voldoen aan de strategische 
en economische doelstellingen van Beschikking 1364/2006/EG, zonder het milieu daarbij 
aanzienlijke schade toe te brengen;

36. roept de Raad, de Commissie en de lidstaten op gebruik te maken van alle mogelijkheden 
en beschikbare middelen om de aanleg van de Noord-Europese gasleiding op de door de 
investeerder voorgestelde schaal te voorkomen, indien duidelijk zou worden dat er een
risico bestaat op een milieuramp in de Oostzee;

37. roept in het bijzonder de Commissie op ervoor te zorgen dat de bepalingen van 
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bovengenoemde documenten, het Verdrag inzake het recht van de zee, het Verdrag van 
Helsinki, het Verdrag van Espoo, het Verdrag van Aarhus, Richtlijnen 85/337/EEG, 
97/11/EG, 92/43/EEG en 79/409/EEG, evenals artikel 10 van het EG-Verdrag, het 
voorzorgbeginsel en het beginsel van duurzame ontwikkeling worden nageleefd, en een 
inbreukprocedure te starten uit hoofde van artikel 226 van het EG-Verdrag indien niet aan 
bovenstaande verplichtingen wordt voldaan;

38. roept in het bijzonder de Commissie op resolute stappen te ondernemen overeenkomstig 
het beginsel van goed bestuur, dat erkent dat besluitvormingsorganen met brede 
bevoegdheden verplicht zijn een tijdige analyse uit te voeren van de werkelijke stand van 
zaken en, indien nodig, advies in te winnen bij deskundigen om te voorkomen dat een 
willekeurig besluit wordt genomen;

39. verzoekt de Commissie om, binnen de reikwijdte van haar bevoegdheid, de 
mededingingssituatie te beoordelen die wordt veroorzaakt door de eventuele 
verwezenlijking van de Nord Stream-pijpleiding en indien nodig maatregelen te nemen 
om te voorkomen dat Gazprom een dominante rol inneemt op de Europese gasmarkten 
zonder EU-bedrijven wederkerige rechten te verlenen om de Russische energiemarkt te 
betreden;

40. stelt voor een systeem van gemeenschappelijk toezicht op de pijpleiding in te stellen, 
waarbij alle landen van de Oostzeeregio betrokken worden; stelt voorts voor de 
verplichting om schadevergoedingen uit te keren in het geval van milieuschade volledig 
bij Nord Stream AG te leggen;

41. merkt op dat er geen institutionele structuren zijn waarmee adequaat kan worden 
gereageerd op de geopolitieke en milieuveiligheidsthema’s in verband met dit project; 
stelt daarom voor dat de Commissie een geëigende post creëert voor lopende en 
toekomstige projecten, die valt onder  het gezag van de Hoge Vertegenwoordiger van de 
Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, en de vice-voorzitter van de 
Commissie;

42. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Commissie, de Raad en de 
regeringen van de lidstaten.
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TOELICHTING

Het afgelopen jaar ontving het Europees Parlement verzoekschriften gesteund door meer dan 
30.000 burgers van de Europese Unie, voornamelijk uit de Oostzeelanden, waarin hun 
bezorgdheid werd geuit over de geplande aanleg van een gasleiding van Rusland naar 
Duitsland via de Oostzee. Zij menen dat het project een bedreiging vormt van het natuurlijk 
milieu en wellicht in strijd is met het EG-recht.

Gezien het grote aantal indieners en de schaal van het probleem besloot de Commissie 
verzoekschriften unaniem een verslag op te stellen over de impact van de geplande pijpleiding 
op het Oostzeemilieu.

Met het oog op de vele aspecten van het probleem, dat niet alleen betrekking heeft op 
milieubescherming maar ook op de energiezekerheid van de Unie en andere internationale 
thema's, hebben twee bevoegde commissie, de Commissie buitenlandse zaken en de 
Commissie industrie, onderzoek en energie een advies uitgebracht.

De ongekend grote belangstelling voor het project en de mogelijk vergaande impact op 
fundamentele terreinen van EU-activiteit, in het bijzonder de volksgezondheid, 
milieubescherming en energiezekerheid, alsook een stijging van de gasprijzen die uiteindelijk 
voor rekening is van de consument, vormden een stimulans om de problemen in verband met 
deze onderneming grondig te onderzoeken. Daarom heeft het Europees Parlement een 
openbare hoorzitting gehouden waarbij alle partijen en belanghebbende groepen aanwezig 
waren en hun standpunten hebben verwoord.

Na bestudering van de verschillende meningen en beoordelingen en na de deelnemers van de 
openbare hoorzitting te hebben gehoord, is de rapporteur ervan overtuigd dat de Europese 
Unie dit project met de grootste voorzichtigheid en zorg moet behandelen, aangezien het een 
directe bedreiging vormt van het milieu van het Oostzeebekken in zijn geheel. Het probleem 
heeft een werkelijk Europese dimensie, daar het serieuze gevolgen heeft voor acht landen van 
de Europese Unie, namelijk Duitsland, Zweden, Finland, Letland, Litouwen, Estland, 
Denemarken en Polen. Daarom dringt de rapporteur er bij de Raad en de Commissie op aan 
alle beschikbare wettelijke middelen aan te wenden om de aanleg van de Noord-Europese 
gasleiding op de door de investeerders voorgestelde schaal te voorkomen. De rapporteur is er 
vast van overtuigd dat de aanleg van de Noord-Europese gasleiding over land door EU-gebied 
de mogelijkheid biedt om de strategische en economische doelstellingen van Beschikking 
1364/2006/EG te verwezenlijken, en tegelijk een ernstige bedreiging van het milieu en een 
prijsstijging ten laste van de consument te vermijden.

De rapporteur is ernstig bezorgd over het feit dat in de afgelopen maanden in vrijwel alle 
Oostzeelanden onderzoeksbureaus, overheidsinstanties die verantwoordelijk zijn voor het 
milieu en vertegenwoordigers van milieuorganisaties na bestudering van de uitgangspunten
van het project tot de conclusie zijn gekomen dat het een ernstige bedreiging voor het milieu 
vormt, o.a. door:

1. schade aan Natura 2000 gebieden;
2. het risico van verstoring van gedumpte Duitse chemische wapens van de Tweede 

Wereldoorlog, mijnen, onontplofte bommen, en gezonken schepen, met name in de 
Finse golf en in de gebieden langs het traject van de pijpleiding;
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3. de ongekende afmetingen van de aanlegzone (2400 km2 - een gebied zo groot als het 
Groothertogdom Luxemburg), in een zee als de Oostzee, die betrekkelijk klein en 
afgesloten is;

4. het gevaar van grootschalige vervuiling door lozing in de Oostzee van duizenden tonnen 
chemicaliën (aldehyden) die nodig zijn om de leidingen te reinigen voordat zij in 
gebruik worden genomen.

De milieurisico's die tijdens de hoorzitting uitvoerig uiteengezet zijn door verschillende 
deskundigen, worden bevestigd door andere organisaties die Parlementsleden hebben 
benaderd, waaronder Nordic Greenpeace, dat een verklaring uitgaf waarin de organisatie 
uiting gaf aan haar bezorgdheid en haar oppositie tegen de geplande Nord Stream gasleiding, 
en steun betuigde aan de optie van een aanleg over land.

De rapporteur kan het gezichtspunt dat een project met verregaande gevolgen voor de 
Oostzeebodem een bilaterale zaak is tussen Duitsland en Rusland niet aanvaarden. 
Bescherming van het Oostzeemilieu is een van de belangrijkste taken waarvoor de 
zogenaamde noordelijke dimensie van de EU staat, en die wordt behandeld in een aantal 
communautaire resoluties en wetsinstrumenten over dit onderwerp.

De Europese Unie heeft daarom de plicht om speciale zorg te besteden aan het Oostzeemilieu, 
zonder daarbij de noodzakelijke solidariteit, energiezekerheid en consumentenbescherming uit 
het oog te verliezen. Er zijn gevallen waarin de Europese instellingen krachtig gereageerd 
hebben op bilaterale projecten met dubieuze milieueffecten, die uiteindelijk maar één land 
zouden treffen. Het is moeilijk voorstelbaar dat de EU-instellingen zich soepel zouden 
opstellen tegenover een geval dat in de praktijk een derde van haar lidstaten aangaat, en haar 
enige ingesloten zee.

Er moet met name op gewezen worden dat de investeerders de noodzaak hebben genegeerd 
om allereerst alternatieve trajecten voor de gasleiding te onderzoeken die niet schadelijk zijn 
voor het zeemilieu. Een landtraject, vanaf de Russische grens door uitsluitend EU-lidstaten, is 
een reëel bestaande mogelijkheid. De rapporteur dringt er dan ook bij de Commissie op aan 
deze optie te onderzoeken, als onderdeel van het overleg met de betrokken landen, de 
investeerders en de Commissie van Helsinki en in samenwerking met de betrokken NGO's.

De rapporteur steunt het besluit van 12 februari 2008 van de Zweedse regering van om Nord 
Stream AG geen toestemming te verlenen de gasleiding aan te leggen vanwege aanzienlijke 
en wezenlijke procedurele tekortkomingen en met name vanwege het ontbreken van een 
studie naar een alternatief traject en de optie om de aanleg van de pijpleiding af te zien.

De rapporteur steunt ook het standpunt van het parlement van Litouwen van 27 maart 2007, 
waarin wordt gesteld dat de tenuitvoerlegging van grootschalige infrastructuurprojecten in de 
Oostzee moet worden opgeschort totdat een diepgaand onderzoek naar alternatieve 
oplossingen is uitgevoerd, evenals onafhankelijke en uitgebreide milieueffectbeoordelingen.

Voorts neemt de rapporteur kennis van het besluit van 21 september 2007 van de regering van 
Estland om Nord Stream geen toestemming te verlenen voor het uitvoeren van 
onderwateronderzoek in zijn exclusieve economische zone.

De rapporteur vestigt tot slot de aandacht op de problematische vraag wie verantwoordelijk is 
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voor de kosten van schade doe wordt veroorzaakt bij de aanleg en het gebuik van de 
pijpleiding en de kosten van de ontmanteling als deze niet meer wordt gebruikt.

Niet alleen de milieuaspecten zijn van belang. Daarnaast moesten we ingaan op de opinies 
van vooraanstaande deskundigen en de Europese media, die spreken over een stijging  van de 
investeringskosten tot 20 miljard euro, en grote vertragingen bij de geplande aanleg 
verwachten vanwege de uitgebreide onderzoeken en raadplegingen die op politiek en 
maatschappelijk niveau moeten worden uitgevoerd. Volgens deze bronnen zullen de enorme 
kosten een weerslag hebben op de gasprijzen, en gevolgen hebben met name voor de Duitse 
consumenten en de constructiebedrijven, zelfs als het project binnen enkele jaren wordt 
voltooid, nadat uitzonderlijke veiligheidsmaatregelen zijn genomen en compensatie voor 
schade aan beschermde gebieden van Natura 2000 is betaald. Deze deskundigen menen dat al 
deze kosten een aantal malen hoger komen te liggen dan de kosten van het alternatieve traject 
over land. 
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13.5.2008

ADVIES VAN DE COMMISSIE BUITENLANDSE ZAKEN

aan de Commissie verzoekschriften

inzake de impact op het milieu van de geplande gaspijplijn in de Oostzee die Rusland en 
Duitsland met elkaar moet verbinden
(2007/2118(INI))

Rapporteur voor advies: Christopher Beazley

SUGGESTIES

De Commissie buitenlandse zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
verzoekschriften onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. herhaalt haar standpunt dat het, rekening houdende met de toenemende afhankelijkheid 
van de EU van een beperkt aantal energiebronnen, leveranciers en transportroutes, van 
groot belang is initiatieven te ondersteunen die zijn gericht op hun diversificatie, zowel 
geografisch als door duurzame alternatieven te ontwikkelen; vestigt vooral de aandacht 
op de noodzaak de ontwikkeling van haveninfrastructuur voor de overslag van 
brandstoffen te steunen;

2. onderstreept dat de continuïteit van de energievoorziening moet worden beschouwd als 
een essentieel onderdeel van de algehele veiligheid van de Europese Unie, waarbij voor 
de definitie van "continuïteit van de energievoorziening" niet uitsluitend mag worden 
gekeken naar het ontbreken van interne EU-productie, maar ook rekening dient te worden 
gehouden met de geopolitieke aspecten van afhankelijkheid van invoer;

3. onderstreept de noodzaak van een betere dialoog met de belangrijkste productie-, 
doorvoer- en verbruikslanden; erkent dat Europese energiesolidariteit wezenlijk afhangt 
van overeenkomsten met productielanden die zowel transparant als wederzijds 
uitvoerbaar zijn, en van het bestaan van een functionerende interne energiemarkt alsmede 
van de interconnectie van de energie-infrastructuur;

4. is van mening dat alle lidstaten in hun besluiten over energie-infrastructuurprojecten 
rekening moeten houden met aspecten op het vlak van de energiesolidariteit in de 
Europese Unie; betreurt het gebrek aan vooruitgang met betrekking tot een 
gemeenschappelijk Europees energiebeleid, en is bezorgd over bilaterale overeenkomsten 
die verschillende lidstaten hebben gesloten, die de mogelijkheid van de Europese Unie 
om met een gemeenschappelijke stem te spreken met belangrijke leverancierslanden 
kunnen ondermijnen; dringt er nogmaals bij de lidstaten op aan om de Commissie en 



PE390.769v03-00 18/26 RR\727194NL.doc

NL

elkaar op de hoogte te houden alvorens strategische beslissingen te nemen over 
belangrijke bilaterale overeenkomsten met betrekking tot energieprojecten, die de 
belangen van andere lidstaten en de EU als geheel zouden kunnen schaden, zoals bij alle 
buitenlandse beleidskwestie van gemeenschappelijk belang gedaan dient te worden;

5. is van mening dat Nord Stream een infrastructureel project is met een brede politieke en 
strategische dimensie voor zowel de EU als Rusland; neemt kennis van de bezorgdheid 
van EU-landen over de aanleg en het onderhoud van de pijplijn; onderstreept dat het 
vermogen van kleine kuststaten om als zekerheidsvergrotende leveranciers in het 
Oostzeegebied op te treden niet los gezien kan worden van het vermogen van de EU om 
als een vereend geheel op te treden en met één stem te spreken over
energieaangelegenheden en herinnert aan zijn resolutie van 26 september 2007 over een 
gemeenschappelijk Europees extern energiebeleid1; onderstreept dat het project als een 
project van Europees belang is aangemerkt in de meest recente richtsnoeren voor trans-
Europese energienetwerken (TEN-E), aangenomen in september 2006, en dat de planning 
ervan plaats dient vinden in de geest van het gemeenschappelijk Europees extern 
energiebeleid;

6. onderstreept het belang van een grondige, onafhankelijke en objectieve 
milieueffectbeoordeling van Nord Stream, vooral gezien de kwetsbaarheid van de 
Oostzeebodem; is van mening dat er ten volle rekening moet worden gehouden met alle 
relevante milieu- en veiligheidsaspecten tijdens de voorbereidings-, constructie- en 
exploitatiefase van welke gaspijplijn in de Oostzee dan ook; benadrukt dat een 
uiteindelijke beoordeling van de milieugevolgen van Nord Stream pas kan plaatsvinden 
na voltooiing van de effectrapportage;

7. wijst nogmaals op het belang van het energiepartnerschap van de EU met Rusland en 
vestigt nogmaals de aandacht op het feit dat dit strategisch partnerschap alleen gebaseerd 
kan zijn op het beginsel van non-discriminatie en eerlijke behandeling en op gelijke 
voorwaarden voor markttoegang; verzoekt de Raad en de Commissie naar een oplossing 
te zoeken voor de milieukwesties en zorgen omtrent de continuïteit van de 
energievoorziening binnen het kader van de energiedialoog tussen de EU en Rusland en 
is van mening dat deze dialoog versterkt moet worden op grond van de, in het Verdrag 
inzake het energiehandvest verankerde beginselen; geeft nogmaals als zijn mening dat de 
beginselen en essentie van het Verdrag inzake het energiehandvest en het bijbehorende 
doorvoerprotocol deel moeten uitmaken van samenwerkingsovereenkomsten met derde 
landen, waaronder de nieuwe Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst met 
Rusland en benadrukt daarbij het belang van ratificatie door Rusland van het Verdrag 
inzake het energiehandvest en het bijbehorende doorvoerprotocol, omdat een dergelijke 
ratificatie de kans op een conflict over projecten zoals Nord Stream vermindert;

8. merkt op dat als het Nord Stream-project wordt uitgevoerd, dit een milieuramp kan 
veroorzaken, omdat de aanleg van invloed kan zijn op de uiterst giftige industriële 
sedimenten die vooral in de Finse Golf zijn geloosd, alsook op de grote hoeveelheid 
chemische wapens van na de Tweede Wereldoorlog die verspreid over de bodem van de 
Oostzee zijn gedumpt, waarbij ook moet worden gelet op de verwachte toename van het 

                                               
1Aangenomen teksten, P6_TA(2007)0413.
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vervoer van vloeibare energieproducten op de Oostzee; verzoekt Nord Stream zich 
financieel garant te stellen voor de compensatie van eventuele schade;

9. betreurt de marginale rol van de EU bij dit project, vooral die van de Commissie; wijst 
erop dat grotere betrokkenheid van de EU de onzekerheid die onder veel lidstaten heerst 
ten aanzien van het Nord Stream-project zou verminderen;

10. vraagt de Commissie en de lidstaten daarom:

– de verschillende transparantiegerelateerde, economische, begrotingsgerelateerde, 
regelgevende en wettelijke aspecten van het Nord Stream-project te beoordelen;

– studie te doen naar de bijdrage van Nord Stream aan de energiebehoeften van Europa, 
waarbij ook alle alternatieven in aanmerking worden genomen;

– een open en transparante dialoog van de kant van Nord Stream en zijn gelieerde 
ondernemingen te waarborgen en nauw samen te werken met alle betrokken partijen 
over alle aspecten tijdens alle stadia voor en na de aanleg van de Nord Stream-pijplijn;

– ervoor te zorgen dat bij de onafhankelijke milieueffectbeoordeling rekening wordt 
gehouden met de bezorgdheid van alle kuststaten;

– opnieuw te verzoeken om ratificatie van en verbintenis tot de volledige 
tenuitvoerlegging van de bepalingen van het Verdrag van Espoo en het Verdrag inzake 
het energiehandvest, met inbegrip van het bijbehorend doorvoerprotocol, door 
Rusland;

11. verzoekt de lidstaten en de Commissie ervoor te zorgen dat volledige en onafhankelijke 
milieueffectbeoordelingen worden uitgevoerd alvorens beslissingen worden genomen 
over alle belangrijke infrastructuurinvesteringen, waaronder pijplijnprojecten op zee en 
op het land; is ervan overtuigd dat de huidige discussie over de noodzaak van betere 
milieunormen voor de uitvoering van het Nord Stream-pijplijnproject zal helpen om de 
juiste normen vast te stellen voor toekomstige ondernemingen; verwelkomt wat dat 
betreft de recente beslissing van Nord Stream Finland en Zweden een studie te laten 
uitvoeren naar de milieurisico's van munitie die na de tweede wereldoorlog op de bodem 
van de Oostzee is gedumpt en uiterst giftige stoffen bevat;

12. stelt een gemeenschappelijk toezicht op de pijplijn voor, waar alle landen in het 
Oostzeegebied bij betrokken zijn; acht het bovendien essentieel dat de Commissie er 
goed op let dat de milieuaspecten van de geplande pijplijnaanleg grondig worden 
onderzocht door gebruik te maken van alle bestaande wettelijke instrumenten die de 
Commissie ter beschikking staan en, indien een lidstaat dat verzoekt, door middel van 
rechtstreekse betrokkenheid van en nauwe samenwerking met HELCOM (de Helsinki-
Commissie);

13. merkt op dat de juiste institutionele structuren ontbreken om adequaat te kunnen reageren 
op de milieu- en geopolitieke veiligheidsaspecten, die verband houden met de 
ontwikkeling van externe energie-infrastructuur, en verzoekt de Raad opnieuw het 
voorstel in overweging te nemen tot instelling van de functie van hoge functionaris voor 
extern energiebeleid, die "twee petten" draagt en opereert onder gezag van de nieuw 
gecreëerde versterkte hoge vertegenwoordiger van de Unie voor het gemeenschappelijk 
buitenlands en veiligheidsbeleid, een ondervoorzitter van de Commissie;
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14. steunt krachtig het derde liberaliseringspakket inzake energie, waaronder de 
derdelandenclausule, omdat alleen een dynamische en geliberaliseerde Europese 
energiemarkt, voorzien van de instrumenten die nodig zijn om monopolistisch gedrag 
tegen te gaan, continuïteit van de energielevering kan waarborgen;

15. uit haar bezorgdheid over voorstellen om geplande pijplijnen met militaire middelen te 
beveiligen.



RR\727194NL.doc 21/26 PE390.769v03-00

NL

UITSLAG VAN DE EINDSTEMMING IN DE COMMISSIE

Datum goedkeuring 6.5.2008

Uitslag eindstemming +:
–:
0:

55
3
0

Bij de eindstemming aanwezige leden Christopher Beazley, Angelika Beer, Colm Burke, Marco Cappato, 
Véronique De Keyser, Giorgos Dimitrakopoulos, Hanna Foltyn-
Kubicka, Bronisław Geremek, Maciej Marian Giertych, Ana Maria 
Gomes, Klaus Hänsch, Richard Howitt, Anna Ibrisagic, Jelko Kacin, 
Ioannis Kasoulides, Maria Eleni Koppa, Helmut Kuhne, Joost 
Lagendijk, Vytautas Landsbergis, Johannes Lebech, Willy Meyer 
Pleite, Francisco José Millán Mon, Raimon Obiols i Germà, Vural 
Öger, Ria Oomen-Ruijten, Justas Vincas Paleckis, Ioan Mircea Paşcu, 
Alojz Peterle, Tobias Pflüger, João de Deus Pinheiro, Mirosław 
Mariusz Piotrowski, Michel Rocard, Libor Rouček, Katrin Saks, José 
Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Saryusz-Wolski, György 
Schöpflin, Hannes Swoboda, Konrad Szymański, Charles Tannock, 
Inese Vaidere, Kristian Vigenin, Jan Marinus Wiersma, Luis Yañez-
Barnuevo García, Zbigniew Zaleski, Josef Zieleniec

Bij de eindstemming aanwezige vaste 
plaatsvervanger(s)

Laima Liucija Andrikienė, Alexandra Dobolyi, Carlo Fatuzzo, Evgeni 
Kirilov, Marios Matsakis, Rihards Pīks, Dariusz Rosati, Wojciech 
Roszkowski, Inger Segelström, Adrian Severin, Jean Spautz

Bij de eindstemming aanwezige 
plaatsvervanger(s) (art. 178, lid 2)

Renate Weber



PE390.769v03-00 22/26 RR\727194NL.doc

NL

7.5.2008

ADVIES VAN DE COMMISSIE INDUSTRIE, ONDERZOEK EN ENERGIE

aan de Commissie verzoekschriften

inzake de impact op het milieu van de geplande gaspijplijn in de Oostzee die Rusland en 
Duitsland met elkaar moet verbinden
(2007/2218(INI))

Rapporteur voor advies: Andres Tarand

SUGGESTIES

De Commissie industrie, onderzoek en energie verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie verzoekschriften onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1 wijst op de dalende gasproductie in de EU en de daarmee corresponderende stijging van 
de vraag naar gasimport in de komende jaren om aan de groeiende behoeften van de 
huishoudens en bedrijven te voldoen en minder milieuvriendelijke fossiele brandstoffen te 
vervangen; acht het noodzakelijk de effecten op de lange termijn van de nieuwe 
gasinfrastructuur op het milieu te evalueren, met het oog op een gewaarborgde stabiele 
gasaanvoer;

2. herinnert aan de conclusies van het voorzitterschap van de Europese Raad van 8 en 9 
maart 2007, waarin het Actieplan van de Europese Raad (2007-2009) ter verwezenlijking 
van de doelstellingen van het energiebeleid voor Europa op basis van solidariteit en 
diversificatie van aanvoer wordt bekrachtigd teneinde de toenemende afhankelijkheid van 
energie-invoer van de EU aan te pakken;

3. betreurt het dat, doordat de energiemix tot de bevoegdheden van de lidstaten behoort, 
sommige nationale strategische beslissingen over belangrijke bilaterale overeenkomsten 
met derde landen de ontwikkeling van een geloofwaardig, doeltreffend en consequent 
gemeenschappelijk energiebeleid ondermijnen;

4. dringt er nij de lidstaten op aan op transparante wijze een gecoördineerde strategie in te 
voeren bij het zekerstellen van de energielevering; wijst op Beschikking nr. 
1364/2006/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 september 2006 tot 
opstelling van richtsnoeren voor trans-Europese netwerken gericht op de diversificatie van 
geografische vervoertrajecten en leveranciers van energie-import; herinnert er in dat 
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verband aan dat de Nord Stream pijplijn slechts een van de vele gastoevoerroutes is in de 
trans-Europese energienetwerken;

5. herinnert eraan dat de Oostzee door de Internationale Maritieme Organisatie is 
aangewezen als bijzonder gevoelig zeegebied en dat als gevolg van de betrekkelijk 
ondiepe wateren en trage waterverplaatsing in de Oostzee de ecosystemen van deze zee 
uiterst kwetsbaar zijn bij de kleinste verstoring en de geringste verontreiniging; beveelt 
daarom aan uiterste zorgvuldigheid te betrachten bij de besluitvorming over het 
gaspijplijnproject Nord Stream;

6. herinnert eraan dat, hoewel de plaatsing van onderzeese pijplijnen op het continentaal plat 
in overeenstemming is met de vrijheden van de volle zee, artikel 79 van de VN-verdrag 
inzake het zeerecht van 1982 stelt dat "de afbakening van het traject voor de plaatsing van 
zulke pijplijnen op het continentaal plat de toestemming van de kuststaat moet krijgen";

7. dringt er bij Nord Stream AG, de projectontwikkelaar van de pijplijn, de keuze van het 
huidige traject te motiveren en een diepgaand onderzoek te doen naar alternatieve 
trajecten,  waaronder ook trajecten over land, voor de gaspijpleiding tussen Rusland en 
Duitsland; dringt erop aan dat de integrale economische, technische en milieustudies te 
voegen bij de milieueffectbeoordeling die wordt uitgevoerd;

8. dringt er bij Nord Stream AG op aan als onderdeel van de bredere milieueffectbeoordeling 
een evaluatie uit te voeren van de mogelijke cumulatieve schadelijke effecten van de 
aanlegfase van de pijplijn en de operationele fase, en in de milieueffectbeoordeling een 
evaluatie op te nemen van de mogelijke effecten van het gaspijplijnproject Nord Stream 
op de beschermde delen en Natura 2000-gebieden van de Oostzee;

9. roept Nord Stream AG op maatregelen te publiceren om negatieve effecten op het milieu 
ter verminderen als dit project wordt uitgevoerd; dringt er bij Nord Stream AG op aan de 
pijplijn op de meeste geschikte tijd aan te leggen en het gebruik van de potentieel 
schadelijke gluteraldehyde bij de aanleg en het onderhoud van de pijplijn te vermijden om 
de negatieve gevolgen voor ecosystemen zo klein mogelijk te houden;

10. meent dat zowel de gezonken oorlogsschepen als de chemische wapens die in de jaren '40 
op de bodem van de Oostzee zijn gedumpt een bedreiging kunnen vormen voor de 
succesvolle plaatsing van de gaspijplijn en roept Nord Stream AG daarom op om een 
inventaris op te maken, die ter beschikking wordt gesteld van de relevante nationale 
instanties, van alle explosieve of chemische stoffen die zich in de buurt van de 
voorgestelde pijplijnroutes bevinden, zoals de twee "scheepskerkhoven" met vaartuigen 
die met hun munitie in augustus 1941 tot zinken zijn gebracht bij het eiland Hogland en 
halverwege Helsinki en het Estlandse nationale park Lahemaa; meent dat deze inventaris 
ook een beoordeling moet bevatten van de gevaren van deze schepen en substanties;

11. meent dat de verontreiniging als gevolg van de activiteiten van Russische militaire bases 
ecologische gevolgen kan hebben wanneer het Nord Stream-project is uitgevoerd en 
verzoekt daarom ook dit aspect te beoordelen;

12. verzoekt de staten die rechtstreeks betrokken zijn bij het gaspijplijnproject Nord Stream 
voor het afgeven van de definitieve vergunning duidelijk te maken waar de wettelijke 
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aansprakelijkheid berust voor de mogelijke gevolgen van incidenten voor het 
Oostzeemilieu en voor de kusten, de inwoners en de economieën van de Oostzeelanden, 
ook wanneer gezonken vaartuigen in de smalle vaargeulen van de Finse Golf en de 
Oostzee zelf schade veroorzaken aan de pijplijn;

13. herinnert aan de recente aardbevingen in de regio, zoals de aardbeving van 2004 rond 
Kaliningrad, en roept de projectontwikkelaar daarom op om ter zake doende studies te 
overleggen zoals vereist in het kader van de milieueffectbeoordeling;

14. erkent dat Nord Stream AG de lopende milieueffectbeoordeling uitvoert en dringt er 
derhalve bij het bedrijf op aan de resultaten van studies en de volledige 
onderzoeksgegevens over de ecologische situatie van het projectgebied die tijdens  
milieuonderzoeken zijn verzameld, ter beschikking te stellen van HELCOM en van de 
betrokken landen;

15. verzoekt de Commissie met klem in haar volgende uitvoeringsverslag met betrekking tot 
Beschikking nr. 1364/2006/EG een beoordeling op te nemen van de geboekte vooruitgang 
te beoordelen en onomwonden elke mogelijke overtreding van het Gemeenschapsrecht 
door Nord Stream AG te specificeren;

16. verzoekt de Europese Commissie de door de Nord Stream uitgevoerde 
milieueffectbeoordeling van de gaspijplijn te evalueren, alsmede de conformiteit hiervan 
met de milieuwetgeving van de EU en de nauwkeurigheid, grondigheid en objectiviteit;

17. verzoekt de Commissie als ondertekenaar van HELCOM te streven naar tenuitvoerlegging 
van de HELCOM -aanbeveling tot vaststelling van standaardeisen ten aanzien van de 
reikwijdte van onderzoeken die noodzakelijk zijn voor de vergunningsprocedures voor 
onderzeese kabels en pijpijnen in de Oostzee;

18. dringt er bij Nord Stream AG op aan, onder verwijzing naar het derde pakket wetgeving 
ten behoeve van de interne gasmarkt, de gaspijplijn Nord Stream gemakkelijk bereikbaar 
te houden voor naburige lidstaten indien deze rechtstreeks op de pijplijn wensen te worden 
aangesloten door middel van aftaklijnen.
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