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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 202, stk. 6).

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 den miljømæssige indvirkning som følge 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. 
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1364/2006/EF om retningslinjer for de transeuropæiske net på energiområdet. Den 
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 nuværende tidspunkt er nødvendigt at foretage yderligere på
dette område."

4. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 9. december 2010.

BAGGRUND

Den beslutning, der blev vedtaget på plenarmødet i juli 2008, som en opfølgning på 
andragender og spørgsmål i Parlamentet vedrørende den gasrørledning i Østersøen, der er 
kendt som "Nordstream"-projektet, fokuserede primært på miljøpåvirkningen, selv om der 
også blev kommenteret på aspekter inden for andre politikområder. Det væsentligste forhold i 
denne beslutning var nødvendigheden af, at Kommissionen sørgede for en uafhængig 
vurdering/undersøgelse af miljøpåvirkningen, der skulle drøftes med alle interesserede parter. 

Ved såvel høringen i januar 2008 som på plenarmødet i juli 2008 understregede 
Kommissionen, at den ikke havde kompetence til eller ansvar for at foretage en samlet 
analyse af de miljømæssige forhold for et sådant projekt, da det primært er medlemsstaterne, 
der er ansvarlige for et efterleve EU-kravene. Gennem sin korrespondance i forbindelse med 
opfølgningen på de holdninger og beslutninger, der blev vedtaget af Parlamentet på mødet i 
juli 2008, oplyste Kommissionen derudover, at den ikke ville forfølge denne sag 
(SP(2008)4891, Bruxelles 27-8-2008).

Projektet blev som følge heraf medtaget blandt de prioriterede projekter i TEN-E i 
Parlamentets og Rådets beslutning nr. 1364/2006/EF1, der fastsætter retningslinjer for 
transeuropæiske net. Der blev ikke indskrevet særlige bestemmelser om, at Kommissionen 
skulle spille en større rolle i forbindelse med undersøgelser, vurderinger, evalueringer osv. 
ved nogen af de projekter eller grupper af projekter, der er nævnt i beslutningen. 
Miljøspørgsmålet blev behandlet som normalt i sådanne beslutninger, hvilket afspejler de 
lovmæssige krav, der skal overholdes i alle sager. I artikel 13 (Begrænsninger), punkt 2, står 
der således: "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". Den relevante EU-lovgivning i sagen er 
VVM-direktivet 85/337/EØF2 med ændringer og UNECE's Espoo-konvention om 
miljøkonsekvensvurderinger på tværs af landegrænserne. 

Andre miljørelaterede spørgsmål om miljøbeskyttelse osv. konstateres og behandles normalt i 
forbindelse med VVM-proceduren og analyseres derefter særskilt ved bestemte undersøgelser 

                                               
1  EUT L 262 af 22.9.2006, s. 1.
2  EFT L 175 af 5.7.1985, s. 40.
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i henhold til gældende naturbeskyttelseslove under de berørte medlemsstaters kompetente 
myndigheders opsyn.

På denne baggrund indleverede den private bygherre, Nord Stream AG, i slutningen af 2006 
de nødvendige dokumenter til de relevante medlemsstaters kompetente myndigheder, så disse 
kunne udstede en tilladelse til at udføre projektet i deres territorialfarvand/eksklusive 
økonomiske zone. 

MILJØSPØRGSMÅL

a) VVM-proceduren

Det er første gang i Europa, at et så omfattende grænseoverskridende projekt har været 
genstand for ovennævnte VVM-procedurer. Fra slutningen af 2006 er talrige undersøgelser 
med tekniske rapporter på tusinder af sider blevet udarbejdet for bygherren af specialiserede 
virksomheder. Disse blev grundigt studeret, analyseret og udfordret af de kompetente 
offentlige myndigheder samt af offentligheden, herunder ngo'er. Der blev gennemført en 
særskilt VVM-procedure for alle de lande, der skulle give miljø- og byggetilladelse, det vil 
sige Sverige, Danmark, Finland, Tyskland og Rusland, mens der blev udarbejdet en samlet 
Espoo-rapport for hele projektet. Alle relevante oplysninger blev offentliggjort, og de fleste 
oplysninger kan stadig findes på bygherrens hjemmeside www.nord-stream.com. 

Eksempelvis blev følgende dokumenter udarbejdet i forbindelse med den tyske VVM-
procedure, i henhold til kravene i VVM-direktivet:

 En teknisk VVM-rapport på 1 046 sider.
 Et ikke-teknisk sammendrag på 48 sider. 
 En særlig naturrapport på 720 sider, i henhold til artikel 6, stk. 3, i habitatdirektivet 

92/43/EØF1, samt 250 sider med tekniske bilag.
 En yderligere 20-siders-rapport på anmodning af de ansvarlige naturmyndigheder.
 Et særligt bind med tekniske oplysninger på 348 sider.
 Et ikke-teknisk sammendrag af Espoo-rapporten på 54 sider.

Alle ovennævnte dokumenter blev offentliggjort og var genstand for talrige drøftelser og 
debatter. Der foregik en lignende proces i de øvrige lande.

Inden for rammen af Espoo-konventionen blev der oprettet en koordineringsgruppe, hvor alle 
involverede parter blev inviteret til at deltage. Det drejede sig om "oprindelsesparterne" (de 
lande, på hvis område projektet skulle udføres, og som derfor skulle udstede en 
miljøgodkendelse) og de "berørte parter" (de lande, der skulle deltage i VVM-proceduren på 
grund af den mulige miljøpåvirkning af deres område), i dette tilfælde Litauen, Letland, 
Estland og Polen. For at understrege kompleksiteten skal det bemærkes, at også 
"oprindelsesparterne" var bekymrede for påvirkninger på tværs af grænserne (som f.eks. 
Sverige i forhold til den del af projektet, der var planlagt i Finlands eksklusive økonomiske 
zone). På denne komplekse baggrund blev der arrangeret en række høringer med de 
kompetente myndigheder og offentligheden.
                                               
1 EFT L 206 af 22.7.1992, s.7.
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Efter en lang periode med tekniske vurderinger, drøftelser, analyser og offentlige debatter har 
NORD STREAM AG, efter at have indleveret en endelig VVM-rapport samt de yderligere 
oplysninger, som medlemsstaterne anmodede om, endelig opnået de nødvendige tilladelser fra 
alle relevante lande og myndigheder: en tilladelse fra henholdsvis Danmark (20.10.2009), 
Sverige (5.11.2009) og Rusland (18.12.2009), to tilladelser fra Tyskland (21. og 28.12.2009) 
samt to tilladelser fra Finland (5.11.2009 og 12.2.2010). Alle tilladelser blev givet efter 
høringsprocesser, såvel nationalt som på tværs af grænserne, i henhold til "Nordstreams" 
VVM-dokumentation, der blev udarbejdet af specialiserede virksomheder som ERM (Det 
Forenede Kongerige), Rambøll (Danmark) og IfAÖ (Tyskland). Det skal bemærkes, at disse 
tilladelser kunne indbringes for de nationale domstole, mens formelle klager om manglende 
overholdelse af EU-lovgivningen kunne indgives til Kommissionen.

b) Kommissionens rolle

Kommissionen har fulgt VVM-proceduren, siden den af Parlamentet blev gjort opmærksom 
på sagen i starten af 2007, på trods af at Kommissionen, som forklaret her, ikke selv deltager i 
eller udfører VVM-procedurer. "Nordstream"-projektet har været genstand for åbne debatter 
under medlemsstaternes VVM- og SMV-eksperters halvårlige arbejdsgruppemøder, 
VVM/SMV-gruppen. Disse møder ledes af Kommissionen, men der er på forhånd aftalt en 
dagsorden med alle medlemsstater. Siden 20071 er der givet jævnlige opdateringer om 
udviklingen vedrørende VVM-proceduren for "Nordstream"-projektet. De involverede 
medlemsstater udvekslede oplysninger om den grænseoverskridende VVM-procedures 
aktuelle status. Derudover har møderne klargjort, hvilke vanskeligheder der har været med at 
anvende bestemmelserne i henholdsvis VVM-direktivet og Espoo-konventionen. De 
medlemsstater, der har været berørte parter uden at være involverede i projektet (Polen, 
Estland, Letland og Litauen), har ikke haft indvendinger mod de ordninger og den procedure, 
som har været anvendt ved VVM-proceduren i "Nordstream"-projektet.

Derudover blev "Nordstream"-projektet, i henhold til Espoo-konventionen, præsenteret under 
VVM-gruppens arbejdsgruppemøde den 21.-23. maj 2007 i Genève2. Tyskland, Den Russiske 
Føderation og Sverige, samt en repræsentant fra "Nordstream", holdt indlæg om projektet. 
Arbejdsgruppen hilste det velkommen, at Den Russiske Føderation, der er underskriver, men 
ikke part i Espoo-konventionen, havde besluttet at agere som en oprindelsespart under 
konventionen og i praksis leve op til dens krav i forbindelse med "Nordstream"-projektet.

Det bør i den forbindelse bemærkes, at Kommissionens holdning er, at Espoo-konventionen 
er det bedste instrument til at vurdere miljøkonsekvenserne ved denne type 
grænseoverskridende projekter, og at tredjelandes ratificering af den bør tilstræbes. 
Kommissionen har således ved relevante lejligheder mindet Den Russiske Føderation om, at 
en formel ratificering af Espoo-konventionen efter Kommissionens mening ville være et 
konstruktivt skridt hen imod en yderligere udbygget fælles ansvarlighed for beskyttelsen af 

                                               
1 De halvårlige møder, hvor Nord Stream har været et punkt på dagsordenen, fandt sted som 
følger: 2007: Lissabon; 2008: Ljubljana og Paris; 2009: Prag og Uppsala og i 2010: Madrid.
2 REPORT OF THE WORKING GROUP ON ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT ON ITS TENTH 
MEETING - http://www.unece.org/env/documents/2007/eia/wg.1/ece.mp.eia.wg.1.2007.2.e.pdf
(se punkt 21-22).
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det følsomme miljø i Østersøen1. I den konkrete sag gik Rusland med til at efterleve reglerne i 
Espoo-konventionen, og en fuld VVM-procedure, der opfyldte konventionens krav, blev 
gennemført, hvorefter de nødvendige tilladelser blev udstedt af de relevante staters 
myndigheder. Det betyder, at det i den konkrete sag ikke ville gøre nogen forskel, hvis 
Rusland ikke havde ratificeret Espoo-konventionen.

Som følge af interessen og de spørgsmål, der blev rejst vedrørende implementeringen af store 
grænseoverskridende projekter og anvendelsen af de relevante EU-regler under Espoo-
konventionens parters fjerde møde i 2008, foreslog Kommissionen et punkt på konventionens 
arbejdsplan vedrørende afholdelse af en workshop om store projekter på tværs af 
landegrænserne. 

I henhold til denne beslutning afholdt Kommissionen, med hjælp fra Espoo-konventionens 
sekretariat, et endags-seminar i Genève. Seminaret fandt sted under VVM-arbejdsgruppens 
møde, der blev afholdt den 12. maj 2009. Formiddagsmødet omhandlede "Nordstreams" 
planlagte gasrørledning i Østersøen (talere fra Danmark, Finland, Tyskland, Sverige, Gaz-
System SA og Nord Stream AG). Eftermiddagsmødet så nærmere på erfaringer og god 
praksis i forbindelse med andre store grænseoverskridende projekter (talere fra Danmark, 
Sverige, EBRD, University of Lapland og Gaz-System SA).

Espoo-sekretariatet holdt et indlæg om konventionens anvendelse ved komplekse aktiviteter, 
herunder store projekter på tværs af landegrænser (ECE/MP VVM/WG 1/2009/4). Dette 
indlæg var blevet udarbejdet med hjælp fra Kommissionens tjenestegrene. Arbejdsgruppen 
hilste indlægget og dets anbefalinger velkomne.

Endelig har Kommissionen taget initiativ til at udarbejde en vejledning/fortolkning for større 
grænseoverskridende projekter og om udfordringen ved at anvende VVM-proceduren under 
VVM-direktivet og Espoo-konventionen. Den første skitse blev drøftet i VVM/SMV-gruppen 
ved dens halvårlige møde i Madrid i april 2010 med henblik på at have første version af 
udkastet klar inden årets udgang.

c) Fakta om VVM-proceduren gennemført for "Nordstream"

Ifølge Kommissionens oplysninger blev VVM-proceduren for "Nordstream" gennemført på 
lignende måde i alle lande. Visse elementer er fremhævet nedenfor med henblik på at 
illustrere ikke blot processens kompleksitet, men også dens omfang, der involverer en lang 
række institutionelle interessenter, som eksempelvis administrative tjenester, organisationer 
og uafhængige organer, herunder ngo'er og enkelte borgere. 

- Eksempel på VVM-proceduren i Sverige:

Processen i Sverige er beskrevet nedenfor fra den første anmeldelse af projektet til udstedelse 
af tilladelsen. Lignende procedurer blev anvendt i alle andre EU-medlemsstater. 
                                               
1 F.eks. opfordrede EU Rusland til at ratificere Espoo-konventionen ved det seneste møde om 
miljøspørgsmål i Det Permanente Partnerskabsråd i november 2009 i Moskva. Ved det 
seneste møde i EU's og Ruslands arbejdsgruppe for miljødialog i juni 2010 opfordrede EU 
også Rusland til at anvende Espoo-konventionen på atomkraftværkprojektet i Kaliningrad.
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- Den oprindelige anmeldelse blev indsendt i november 2006.
- Den første VVM-dokumentation blev indsendt i december 2007.
- De svenske myndigheder bad om yderligere oplysninger i februar 2008.
- "Nordstream" indsendte de yderligere oplysninger i maj 2008.
- Alle oplysningerne blev sendt til de kompetente nationale myndigheder og organer i henhold 
til den fastlagte administrative henvisningsproces, herunder:  

 Den svenske energimyndighed
 Fiskerimyndigheden
 Søfartsadministrationen
 Det svenske forsvar
 Den svenske kystvagt
 Den svenske bolig-, bygnings-, og planlægningsmyndighed
 Sveriges meteorologiske institut (SMHI)
 Sveriges geologiske myndighed (SGU)
 Sveriges nationale søfartsmuseer
 Miljøbeskyttelsesmyndigheden.

- De nationale myndigheder og organer blev anmodet om kommentarer og standpunkter i juni 
2008 med svarfrist den 20. november 2008, hvorefter "Nordstream" blev anmodet om en 
nærmere redegørelse.

- Over 60 institutioner, offentlige tjenester og ngo'er deltog i denne høring, og på grundlag af 
den yderligere dokumentation blev mange bekymringer og spørgsmål taget op.

- Tilladelsen blev endelig udstedt den 5.11.2009.

Den svenske miljøminister Andreas Carlgren forklarede beslutningen på følgende måde: 
"Regeringen har fremsat skrappe krav for at sikre, at Østersøens følsomme miljø ikke sættes 
på spil. Vi har gennemført en yderst omfattende undersøgelse af rørledningens miljømæssige 
påvirkning. Virksomheden er blevet pålagt at gennemføre supplerende undersøgelser og har, 
trin for trin, rettet ind efter de relevante organers standpunkter. Jeg kan sige, at ingen 
statslige myndigheder efterfølgende har været imod projektet som helhed. Derfor er en 
godkendelse af ansøgningen den eneste mulige beslutning".
(http://www.sweden.gov.se/sb/d/586/a/134864).

- Spørgsmålet om ammunition:

Lige fra starten var der alvorlige bekymringer vedrørende den dumpede ammunition, der 
findes flere steder i Østersøen. Oprindelsen er ikke altid kendt, men meget af ammunitionen 
blev konfiskeret fra Tyskland, hvorefter de allierede dumpede den i Østersøen, hvilket på 
daværende tidspunkt blev betragtet som den sikreste bortskaffelsesmetode. Derudover 
bortskaffede visse lande omkring Østersøen, herunder Østtyskland, kemisk ammunition i
starten af 1960'erne. Det menes, at der er blevet dumpet over 100 000 dele, og efter et 
omfattende rydningsarbejde skønnes det, at der er ca. 35 000 tilbage i Den Finske Bugt. Der 
foregår jævnligt rydningsarbejde i Østersøen, ofte i et samarbejde mellem forskellige landes 
militær. F.eks. er et stort antal miner i løbet af de senere år blevet ryddet i forbindelse med 
operation "Baltic Sweep and Operation Open Spirit", hvor 16 krigsskibe fra 10 lande ved 
Østersøen deltog.
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Det var indlysende nødvendigt at identificere al den ammunition, der kunne true rørledningen. 
"Nordstream" har udført flere detaljerede undersøgelser med specialiserede fartøjer og udstyr, 
herunder fjernstyrede fartøjer, flerstrålet ekkolod, højresolutions-sidescan-sonarer, sub-bottom 
profilers og trukne magnetometre. Alle data blev videregivet til de relevante myndigheder, 
ofte militærtjenester, eftersom ammunitionsrydning normalt skal udføres under militært 
opsyn. Ifølge oplysninger fra "Nordstream" blev i alt 80 konventionelle ammunitionsenheder 
ryddet (35 i den finske og 7 i den svenske EØZ samt 30 i russisk farvand). I løbet af den første 
aktion fra 6. til 18. december 2009 blev der ryddet fem miner i den finske EØZ. Grundet 
dårlige vejrforhold blev rydningen indstillet den 18. december 2009 og genoptaget, da isen 
havde trukket sig tilbage i marts 2010. I løbet af den næste aktion blev 22 
ammunitionsenheder ryddet i svenske og finske farvande, og rydningen skulle efter planen 
afsluttes ved udgangen af maj 2010. Ved alle rydningsaktioner anvendes der bestemte 
tekniske og miljømæssige standarder (f.eks. anvendes der, under opsyn af eksperter i 
havpattedyr, udstyr til at skræmme fisk og havpattedyr væk, før rydningen foretages) i tæt 
samarbejde med kompetente nationale myndigheder.

- Naturbeskyttelse:

Spørgsmål om naturbeskyttelse tillægges stor vægt i enhver VVM-procedure, eftersom et 
projekts konsekvenser skal vurderes. Derudover stilles der i habitatdirektivet (artikel 6, stk. 3) 
krav om, at der foretages en særlig vurdering, hvis et projekt i betydelig grad kan påvirke 
beskyttede områder. Allerede i 2007 påpegede Kommissionen over for alle berørte parter, 
medlemsstaternes myndigheder samt bygherren nødvendigheden af at respektere ovenstående 
bestemmelser. "Nordstream" fremlagde den nødvendige dokumentation, der blev vurderet af 
de kompetente myndigheder. 

I den forbindelse må Tyskland, hvor flere beskyttede områder er berørt, fremhæves. Som 
nævnt ovenfor fremlagde "Nordstream" en særlig rapport i henhold til artikel 6, stk. 3. Den 
tyske tilladelse indeholdt betingelser og vilkår, der skulle overholdes under gennemførelsen af 
projektet, bl.a. vedrørende naturbeskyttelse. To miljøgrupper, WWF i Tyskland og Friends of 
the Earth i Tyskland (BUND Mecklenburg-Vorpommern) gjorde juridisk indsigelse mod den 
udstedte tilladelse og hævdede, at myndighederne ikke havde krævet tilstrækkelig 
kompensation for skader på naturen. Som et resultat af forhandlinger organiseret af de 
kompetente tyske myndigheder nåede de to grupper frem til en aftale med bygherren om 
yderligere foranstaltninger til beskyttelse af Østersøen og naturområderne. F.eks. blev der 
fundet en acceptabel løsning på langtidsoplagring af udgravningsmaterialet fra 
bygningsarbejdet ved landføringen samt for miljøovervågningen under byggeriet. Derudover 
er der af hensyn til sildebestanden aftalt yderligere en "lukkeperiode" på 10 dage til næste år.
(http://wwf.panda.org/wwf_news/?uNewsID=193011).
Som et resultat af ovenstående aftale trak de to ngo'er retssagen tilbage, hvilket viser 
potentialet og de positive følger af de vurderinger, der gennemføres på nationalt niveau. 

- Spørgsmålet om uhindret adgang til polske havne:

Efter at tilladelsen fra minemyndighederne i Stralsund blev udstedt den 21. december 2009, 
og i betragtning af den type arbejde, der skal udføres på tysk område, var der frygt for, at 
adgangen til de polske havne i Świnoujście og Szczecin ville blive begrænset. Dette 
fremhæves også i Polski Plus' appel om gennemførelsen af Parlamentets holdning til den 
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nordeuropæiske gasledning, der blev sendt til formand Jerzy Buzek af Marcin Libicki, 
medlem af Polski Plus' eksekutivkomité og formand for Parlamentets Udvalg for 
Andragender fra 2004-2009 (medtaget i Udvalget for Andragenders dokumentation den 
4. maj 2010 – PE439.068v01-00).

Ifølge Kommissionens oplysninger medtog minemyndighederne i Stralsund et krav i 
tilladelsen udstedt den 21.12.2009 om, at "Nordstream" skulle udarbejde en revideret 
risikoanalyse af en del af rørledningen på tysk område, med henblik på at sikre indsejlingen til 
havnene i Świnoujście og Szczecin, da Polen på dette tidspunkt fremlagde planer om at 
tilpasse disse havne til skibe med en større dybgang. Som en konsekvens af denne analyse 
bliver ca. 20 km af rørledningen lagt ned i havbunden med en halv meters afskærmning. 
Linjeføringen i den tyske EØZ blev også overvejet i ovenstående risikoanalyse, og det blev 
besluttet at ændre 12 km af den. Den endelige tilladelse blev udstedt af de føderale 
myndigheder for skibsfart og hydrografi den 26. februar 2010.

Begge ovennævnte foranstaltninger tages ifølge de tyske myndigheder og bygherren med 
henblik på at sikre uhindret adgang til førnævnte polske havne efter færdiggørelsen af 
"Nordstream"-rørledningen.

- Offentlige høringer:

Alle ovennævnte eksempler udgør blot en lille del af hele proceduren og den trinvise 
fremgangsmåde fastsat af nationale og Espoo VVM-procedurer. Et vigtigt element, der ikke 
blev beskrevet i detaljer ovenfor, er spørgsmålet om de offentlige høringer, der fandt sted 
under Espoo VVM-proceduren og især den endelige miljørapport, der blev fremlagt på de 
berørte landes ni sprog i marts 2009. Efter den første anmeldelse i 2006 arrangerede de 
kompetente nationale myndigheder talrige offentlige høringer på forskellige niveauer for 
interesserede borgere. I Finland var der eksempelvis et seminar med overskriften:
"Gasrørledningen i Østersøen – en udfordring for EU og det regionale samarbejde i 
Østersøområdet". Det blev afholdt den 18. juni 2008 af følgende arrangører: Det finsk-
russiske borgerforum, EU-Russia Centre, WWF, De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance i 
Europa-Parlamentet og Den grønne parlamentariske gruppe. Seminaret fandt sted i det finske 
parlament med deltagelse af ngo-repræsentanter fra Tyskland, Finland og Estland, VVM-
myndighederne i Finland, medlemmer af Europa-Parlamentet (Satu Hassi) og "Nordstream", 
der fremlagde de tilgængelige oplysninger til drøftelse. I øvrige lande blev der arrangeret 
lignende seminarer/informationsmøder/drøftelser.

Hvad angår de formelle Espoo-høringer, blev der, ifølge Kommissionens oplysninger fra 
2006, afholdt seks møder med deltagere fra de lande, der var "oprindelsesparter", og 12 møder 
med deltagelse af repræsentanter fra såvel "oprindelsesparter" som "berørte parter".

Ud over alle de øvrige høringer på nationalt niveau samt de formelle høringsmøder mellem 
"oprindelsesparterne" og "de berørte parter" fra 2006 til 2009, blev der mellem marts og juni 
2009 arrangeret fem offentlige høringer i forskellige finske byer (Helsinki, Turku, Hanko, 
Mariehamn, Kotka), et i Danmark (Rønne), et i Sverige (Visby på Gotland), et i Litauen 
(Vilnius), et i Estland (Tallinn), et i Letland (Riga), et i Tyskland (fra 22. juni til 3. juli i 
Stralsund) og et i Rusland (Vyborg) i henhold til Espoo-høringsproceduren.
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- Miljøansvar og sikkerhedsspørgsmål:

Hvad angår miljøskader, der kan opstå under etableringen eller driften af rørledningen, er 
direktiv 2004/35/EF1 gældende. Dette direktiv opstiller rammebestemmelser om miljøansvar, 
der bygger på princippet om, at forureneren betaler, med henblik på at forebygge og afhjælpe 
miljøskader.

Kommissionen ønsker at understrege, at "Nordstream"-rørledningen ikke kan sammenlignes 
med oliekatastrofen i Den Mexicanske Golf (BP's oliespild), eftersom rørledningen skal 
anvendes til naturgas og ikke til råolie eller raffineret olie. Naturgasforsyningen kan let 
kontrolleres ved forsyningskilden. I tilfælde af en ulykke, såsom et brud på rørledningen, kan 
der derfor omgående lukkes for gasforsyningen. Miljørisikoen er derfor ikke den samme som 
ved dybvandsboringer efter olie. Ifølge bygherren har "Nordstream" en katastrofeindsatsplan, 
der koordineres med kystlandene, samt en katastrofeindsatsplan for konstruktionsfasen. 
Kommissionen informeres ikke om krisestyringsplaner i forbindelse med projekter, der 
planlægges og forestås af private bygherrer, som tilfældet er med denne gasrørledning. Dette 
ansvar påhviler de berørte medlemsstater. Kommissionen støtter dog beslutningen om at 
etablere et fælles overvågningssystem af "Nordstream"-rørledningen, som det blev foreslået i 
maj 2010 på et møde mellem Finlands og Den Russiske Føderations premierministre. 

d) Konklusion vedrørende miljøet

Ovenstående illustrerer dybden og kompleksiteten i de VVM-procedurer under EU-
lovgivningen og international lov, som medlemsstaterne alene er ansvarlige for, og hvor 
Kommissionen kun skrider ind i tilfælde af et klart lovbrud. Som det flere gange er fremgået 
af kommissær Dimas' svar på parlamentariske forespørgsler og de to høringer i 2008, kan 
Kommissionen ikke påtage sig medlemsstaternes ansvar for VVM-procedurer i forbindelse 
med beslutningen om byggetilladelse for lignende projekter.

I sagen om "Nordstream" understreger Kommissionen, at projektet, som følge af talrige 
høringer blandt alle relevante nationale myndigheder, herunder miljømyndigheder, ngo'er, 
interessenter og offentligheden, blev justeret mange gange i lyset af nye spørgsmål, der blev 
rejst på baggrund af undersøgelser og tekniske oplysninger eller særlige anmodninger. 
Eksempelvis blev den endelige linjeføring øst og syd for Bornholm, frem for den oprindelige 
linjeføring nord for øen, besluttet efter omfattende drøftelser med de danske myndigheder, 
med henblik på hensyntagen til forskellige interesser og afhjælpning af den potentielle 
miljøpåvirkning. Under VVM-proceduren blev det også besluttet ikke at bygge de oprindeligt 
planlagte platforme, der i højere grad ville have påvirket miljøet. Endelig viser eksemplerne 
på yderligere naturbeskyttelsesforanstaltninger efter høringer mellem myndighederne og 
ngo'er, samt ovennævnte ændringer på gasrørsledningen i tysk farvand med henblik på at 
sikre uhindret adgang til potentielt berørte polske havne, at den gennemførte VVM-procedure 
muliggjorde trinvis forberedelse og planlægning af projektet og gjorde myndighederne i stand 
til at udstede de nødvendige tilladelser.

IKKE-MILJØMÆSSIGE SPØRGSMÅL

                                               
1 EUT L 143 af 30.4.2004, s. 56.
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a) Energiperspektivet

Hvad angår energiperspektivet, betragter Kommissionen udviklingen af energiinfrastrukturen 
i Østersøområdet som en af de vigtigste energirelaterede sikkerhedsprioriteter i EU. Det bør 
også fremhæves, at behovet for import af gas vil stige i det kommende årti på grund af 
udtømningen af EU's egne gasressourcer. Et bredt spektrum af energiforsyningskilder har 
altid været en vigtig målsætning for europæisk energipolitik. Efter gaskrisen i januar 2009 er 
sikringen af forskellige kilder og linjeføringer i gasforsyningen dog blevet endnu vigtigere. 
Set fra EU's perspektiv er et vigtigt skridt i udbygningen af dette spektrum åbningen af en 
sydlig gaskorridor, der vil skabe en ny transportrute til nye gasforsyningskilder, f.eks. de 
enorme gasreserver i Mellemøsten og de kaspiske områder. Parallelt vil ny infrastruktur til 
sikring af gasforsyning fra Rusland spille en afgørende rolle i udbygningen af de forskellige 
fysiske og tekniske muligheder for forsyninger til EU. Rusland er den største energileverandør 
til EU og står for ca. 40 % af gasimporten. Med "Nordstream" vil EU's 
energiforsyningssikkerhed forbedres yderligere. Der er ingen tvivl om projektets vigtighed. 
Af denne grund har ovennævnte beslutning nr. 1364/2006/EF udpeget "Nordstream" som et 
TEN-E-projekt af europæisk interesse, den højest mulige prioritering (dvs. samme prioritering 
som projekter som Nabucco, ITGI og Yamal II). Kommissionen har fra starten været positiv 
over for "Nordstream", forudsat at alle VVM-procedurer blev overholdt, som forklaret 
ovenfor.

b) Økonomiske og budgetmæssige aspekter

Med hensyn til vurderingen af de økonomiske og budgetmæssige aspekter ved "Nordstream" 
skal det understreges, at projektet indtil nu har været rent kommercielt og uden offentlig 
finansiering. Bygherrerne påtager sig alle risici i forbindelse med anlæggelsen og udnyttelsen 
af rørledningen såvel som den usikre udvikling på gasmarkedet. Kommissionen har derfor 
ingen kompetence til at anmode bygherrerne om den type oplysninger, medmindre der sker 
brud på EU's konkurrencelovgivning.

KONKLUSION

På grundlag af ovenstående og øvrige hidtil afgivne oplysninger vil Kommissionen ikke 
iværksætte en særskilt VVM-procedure for "Nordstream"-projektet, hvilket er 
hovedbudskabet i Parlamentets betænkning. Som beskrevet ovenfor bør det erindres, at det er 
første gang, at et så komplekst og grænseoverskridende infrastrukturelt projekt har været 
genstand for en VVM-procedure. Kommissionen betragter det som naturligt, at et så 
komplekst projekt rejser en lang række nye spørgsmål og bekymringer i forhold til såvel 
miljøet som andre politikområder, herunder sikring af energiforsyninger og 
konkurrenceregler. Den erfaring, der er opnået med "Nordstream", er meget vigtig for alle 
berørte interessenter og viser, at mange spørgsmål kan rejses og besvares på tilfredsstillende 
vis ved hjælp af gennemsigtige retningslinjer, som de der er fastsat af EU og international 
lovgivning i forbindelse med VVM-procedurer. Kommissionen har også selv opnået stor 
erfaring i forbindelse med vurderingen af projektets forskellige aspekter. F.eks. drøftede 
Kommissionen med flere medlemsstater, hvordan omfattende, grænseoverskridende og 
komplekse projekter skulle behandles, eftersom den nuværende VVM-lovgivning primært er 
udformet med henblik på større infrastrukturelle projekter i et enkelt land. Der er også flere 
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andre aspekter, der må overvejes, herunder: konsekvensen af produktion, transport og 
opbevaring af råmaterialer og andre materialer i forbindelse med hovedprojektet, hvilket kan 
påvirke flere forskellige lande; typer af høringer med kompetente myndigheder og berørte 
borgere; definition af berørte borgere; typer af oplysninger, der skal offentliggøres; 
strømlining af nationale procedurer for vurderinger og tilladelser. Som beskrevet ovenfor 
måtte Kommissionen også samarbejde med Espoo-konventionens sekretariat for at lette 
anvendelsen af Espoo-proceduren i lignende tilfælde i fremtiden, særligt inden for energi- og 
transportsektoren, hvor flere grænseoverskridende projekter er på vej. 

Endelig vil Kommissionen sikre, at den opnåede erfaring bliver udnyttet yderligere, ikke kun 
på kort sigt gennem udarbejdelsen af en vejledning/fortolkning for anvendelsen af VVM-
proceduren på store grænseoverskridende projekter, men også på mellemlang sigt ved en 
gennemgang af VVM-direktivet. Denne procedure, som også Parlamentet vil blive inddraget 
i, er allerede iværksat og ventes at blive gennemført i løbet af de kommende måneder.


