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Betreft: Verzoekschrift 0614/2007, ingediend door Radvile Morkunaite (Litouwse 
nationaliteit), namens de bond van jonge conservatieven, gesteund door 19726 
medeondertekenaars, over de milieugevolgen van de geplande Russisch-Duitse 
gaspijpleiding in de Oostzee

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener uit zijn bezorgdheid over de geplande gaspijpleiding in de Oostzee tussen Rusland en 
Duitsland. Hij beweert dat deze Russisch-Duitse onderneming de kwetsbare mariene 
ecosystemen aan de Litouwse kust zal vernietigen en betwijfelt dat het project aan de
nationale en internationale milieunormen voldoet. Hij verklaart tevens dat tot dusver geen 
grondig onderzoek is gedaan naar de milieugevolgen en verzoekt derhalve het Europees 
Parlement ervoor zorg te dragen dat de Commissie, als direct verantwoordelijke instelling, bij 
het nodige onderzoek wordt betrokken.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 5 november 2007. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 7 maart 2008

In Beschikking nr. 1364/2006/EG van het Europees Parlement en de Raad, waarin 
richtsnoeren zijn vastgelegd voor de trans-Europese Energienetwerken, is de Noord-
Europese gasleiding in bijlagen I en III opgenomen als een "project van Europees 
belang". Volgens deze beschikking zullen projecten van Europees belang "verenigbaar 
zijn met duurzame ontwikkeling", terwijl "met het resultaat van een 
milieueffectbeoordeling, wanneer deze krachtens de Gemeenschapswetgeving ter zake 
vereist is, rekening wordt gehouden, voordat daadwerkelijk een besluit tot uitvoering 
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van de projecten wordt genomen overeenkomstig de toepasselijke 
Gemeenschapswetgeving".

Nord Stream AG, een Duits-Russisch consortium van drie grote ondernemingen (OAO 
Gazprom, Wintershall AG/BASF AG en E.ON Rurhgras AG/E.ON AG), werd opgericht om 
de Noord-Europese gasleiding – of "Nordstream", zoals de commerciële aanduiding luidt – te 
realiseren. Het is in wezen een grote onderzeese pijpleiding voor aardgas die bestaat uit twee 
pijpen, elk met een capaciteit van 25,5 miljard kubieke meter per jaar (totaal 55 miljard 
kubieke meter per jaar), 1200 kilometer lang, die Rusland en de Europese Unie (Duitsland) 
verbindt via de Oostzee.

In november 2006 werd een vergunningsprocedure in gang gezet. Vanwege haar kenmerken 
(een gaspijpleiding die voert door territoriale wateren van exclusief economisch belang voor 
veel lidstaten - Finland, Zweden, Denemarken, Duitsland - en voor Rusland), werd een 
milieueffectbeoordeling uitgevoerd krachtens het Verdrag van 1991 inzake 
milieueffectrapportage in grensoverschrijdend verband, ook wel Verdrag van Espoo genoemd. 
Deze procedure, die gelijk is aan de procedure die vereist is in de MEB-richtlijn (Richtlijn 
85/337/EEG1, geamendeerd), omvat de voorbereiding van relevante 
"milieueffectbeoordelingsdocumentatie", alsmede uitgebreide beraadslaging met de bevoegde 
autoriteiten (inclusief milieudiensten) en met het betrokken publiek. In de inhoud van de 
"milieueffectbeoordelingsdocumentatie" waarin het Verdrag van Espoo voorziet, zijn kwesties 
opgenomen als mogelijke alternatieven, het potentiële effect op het milieu van de 
voorgestelde activiteit, beperkende maatregelen en, indien van toepassing, een ontwerp voor 
monitoring- en beheerprogramma's en plannen voor post-projectanalyse. Alle betrokken 
lidstaten en de EU zijn partijen bij het verdrag. Rusland heeft het Verdrag van Espoo wel 
ondertekend, maar nog niet geratificeerd; niettemin heeft dit land toegezegd alle 
verdragseisen met betrekking tot het bovenstaande project te respecteren.

Volgens informatie waarover de Commissie beschikt en waartoe het publiek ruim toegang 
heeft via de website van "Nordstream" www.nord-stream.com, hebben raadplegingen 
plaatsgevonden en vinden deze nog steeds plaats in de vorm van meer dan 20 openbare 
hoorzittingen – inclusief die van het Europees Parlement op 29 januari 2008 – en 100 
bijeenkomsten met autoriteiten in verscheidene landen, met inbegrip van Litouwen. 
Nordstream AG heeft al talrijke reacties ontvangen waarvan het consortium zich rekenschap 
moet geven in het uiteindelijke milieueffecrapport (MER).

Het MEB-programma voor het Nordstream-project is als volgt:

- voltooiing MER - voorjaar 2008; 
- aanvullend commentaar en aanpassing naar aanleiding van commentaar van bevoegde 

autoriteiten - drie maanden;
- aanvullende openbare raadplegingen - drie maanden; 
- beoordeling van commentaar - twee maanden;

                                               
1 PB L 175 van 5.7.1985, blz. 40; PB L 73 van 14.3.1997, blz.5; PB L 156 van 25.6.2003, blz.17.
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- uiteindelijke goedkeuring van de MEB en vervolgens goedkeuring (afgifte van 
vergunningen) door de betrokken lidstaten om het project uit te voeren. 

- Indieners uiten hun bezorgdheid over de gevolgen voor het milieu van de geplande 
Nordstream-gasleiding die Rusland en Duitsland verbindt. Indieners verzoeken "de 
regeringen van de lidstaten van de Europese Unie en de Europese Commissie alle politieke en 
financiële maatregelen te nemen om een milieueffectbeoordeling (MEB) van de Noord-
Europese gasleiding uit te voeren die geheel onafhankelijk is van belanghebbende 
ondernemingen en regeringen en die objectieve en volledige antwoorden geeft op alle vragen 
die aanleiding geven tot bezorgdheid, en die daarnaast voorziet in een objectieve evaluatie 
van de gevolgen voor het ecosysteem in de Oostzee, de plaatselijke Natura 2000-gebieden en 
de kustlanden".

- Zij verzoeken tevens "geen toestemming te geven om met constructiewerkzaamheden in de 
Oostzee te beginnen totdat er sprake is van volledige openbaarmaking van de mogelijke 
gevolgen van dit unieke project door een onafhankelijke MEB en totdat de nationale experts 
van de regeringen van de kustlanden en de burgers op de hoogte zijn gesteld van de 
resultaten van de beoordeling en conclusies trekken".

- Zij verlangen voorts dat "de publieke bezorgdheid in aanmerking nemende, alle mogelijke 
alternatieven – over land inbegrepen – van een nieuwe Russische doorgangsroute voor gas 
naar Europa op deugdelijke wijze wordt vergeleken en geanalyseerd door de uitvoerende 
onderneming".

- Tenslotte roepen zij het Europees Parlement en de Europese Commissie op "geen financiële 
steun uit de EU-begroting te geven aan het project van de Noord-Europese gasleiding totdat 
er een onafhankelijke milieueffectbeoordeling is uitgevoerd".

De Commissie meent dat het juist is om het project in zijn totaliteit te onderwerpen aan een 
MEB volgens het Verdrag van Espoo, aangezien objectiviteit, transparantie en grondigheid 
door deze procedure worden gewaarborgd. Het is zelfs moeilijk te begrijpen hoe dit niet het 
geval zou kunnen zijn, aangezien zowel de bevoegde autoriteiten van alle lidstaten als het 
publiek volledig worden geïnformeerd over het voorgestelde project en over de 
"milieueffectbeoordelingsdocumentatie" die gedurende de MEB-procedure wordt opgezet. 
Opgemerkt moet worden dat het project slechts in een lidstaat kan worden uitgevoerd als er 
een deugdelijke goedkeuring (afgifte van vergunningen) is ontvangen nadat de MEB is 
voltooid. 

De Commissie kan niet een nieuwe, volledige MEB uitvoeren. De Commissie ontbeert zelfs 
de institutionele bevoegdheid dit te doen, aangezien lidstaten krachtens de MEB-richtlijnen 
hiervoor verantwoordelijk zijn. De Commissie kan slechts zorg dragen voor de volledige 
eerbiediging van EG-wetgeving, inclusief de MEB (het Verdrag van Espoo maakt deel uit van 
het acquis communautaire, aangezien de EU verdragsluitende partij is), en water- en 
natuurbeschermingswetgeving. 

Voorts is de Commissie niet van plan een aparte studie of andere vorm van beoordeling uit te 
voeren, gezien het uitgebreide werk dat wordt verricht tijdens de op dit moment uitgevoerde 
MEB (milieueffectbeoordelingsdocumentatie, opmerkingen en commentaar van de bevoegde 
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autoriteiten met betrekking tot het milieu met inbegrip van de natuur, waterkwaliteit, risico's, 
enz., alsmede commentaar van het betrokken publiek met inbegrip van gespecialiseerde 
NGO's, enz.).

Wat betreft mogelijke medefinanciering, heeft de Commissie tot op heden geen verzoek in die 
richting ontvangen - het project wordt volledig door de private sector gefinancierd. Elke 
financiële steun volgens bestaande EG-regels, die betrekking heeft op alle financiële 
mechanismen van de EG of leningen, is gebonden aan de voorwaarde van volledige 
eerbiediging van de EG-wetgeving, met inbegrip van milieuwetten. Het is daarom duidelijk 
dat de voltooiing van de MEB op een wijze die overeenstemt met de eisen van de EG-
wetgeving, een eerste vereiste is voor welke steun dan ook die de Commissie het Nordstream-
project mogelijk zou willen geven. 

De Commissie zal alle ontwikkelingen rond de MEB van het Nordstream-project binnen het 
raamwerk van het Verdrag van Espoo, nauwgezet volgen. De Europese Gemeenschap en haar 
lidstaten zijn verdragsluitende partijen ter zake en het is aan de Commissie zorg te dragen 
voor de eerbiediging van relevante internationale verplichtingen en EG-wetgeving. De 
Commissie moedigt verder alle betrokken partijen (nationale of regionale bevoegde 
autoriteiten en het publiek in het algemeen, zoals de ondertekenaars van dit verzoekschrift) 
aan om actief deel te nemen aan de huidige en toekomstige raadplegingen en hun commentaar 
kenbaar te maken aan de bevoegde autoriteiten die de uiteindelijke goedkeuring zullen geven 
(afgifte van vergunningen). Het dient opgemerkt dat de verdragsluitende partijen volgens het 
Verdrag van Espoo ervoor moeten zorg dragen dat in de uiteindelijke beslissing over de 
voorgestelde activiteiten, terdege rekening wordt gehouden met de uitkomst van de MEB en 
met de hiermee verband houdende "milieueffectbeoordelingsdocumentatie", alsmede met het 
commentaar dat is ontvangen van de zijde van de bevoegde autoriteiten en het publiek, die in 
de gelegenheid moeten worden gesteld bezwaar aan te tekenen en commentaar te geven 
betreffende de voorgestelde activiteit. 

Gezien het werk dat op dit moment wordt verricht en de vele betrokken partijen (bevoegde 
autoriteiten met inbegrip van de milieuministeries in acht lidstaten, algemeen publiek met 
inbegrip van NGO's, enz.), acht de Commissie het niet nodig om in deze kwestie op dit 
moment aanvullende stappen te nemen. Enkel als er aanwijzingen zijn voor inbreuk op de 
EG-wetgeving, zal de Commissie op gepaste wijze tussenbeide komen. 

4. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 9 december 2010

ACHTERGROND

De resolutie die naar aanleiding van verzoekschriften en schriftelijke vragen in het Europees 
Parlement in juli 2008 tijdens een plenaire vergadering is aangenomen met betrekking tot de 
gaspijpleiding in de Oostzee, het project dat bekend staat onder de naam "Nordstream", was 
vooral op de milieueffecten gericht, hoewel hierin ook aspecten van andere beleidsterreinen 
werden behandeld. Het belangrijkste punt was volgens deze resolutie dat de Commissie moest 
zorgen voor een onafhankelijke milieueffectbeoordeling die met alle belanghebbende partijen 
zou moeten worden besproken. 
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Zowel tijdens de hoorzitting in januari 2008 als tijdens de plenaire vergadering van juli 2008 
heeft de Commissie er nadrukkelijk op gewezen dat zij niet de bevoegdheid en de 
verantwoordelijkheid had voor de uitvoering van een volledige analyse van de milieukwesties 
in verband met een dergelijk project, maar dat dit een taak was van de lidstaten die in de 
eerste plaats verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van EU-voorschriften. Bovendien gaf 
de Commissie met haar mededeling over het vervolg op de in de zitting van juli 2008 door het 
Europees Parlement aangenomen adviezen en resoluties aan dat zij zich verder niet met deze 
kwestie zou bezighouden (SP(2008)4891, Brussel 27-8-2008).

Dit project is opgenomen in de prioritaire TEN-E-projecten van Beschikking 
nr. 1364/2006/EG1 van het Europees Parlement en de Raad tot opstelling van richtsnoeren 
voor trans-Europese netwerken in de energiesector. Er is in deze beschikking geen specifieke 
bepaling opgenomen met betrekking tot individuele projecten of groepen projecten waarbij de 
Commissie een grotere rol zou moeten spelen op het gebied van onderzoeken, beoordelingen, 
evaluaties enzovoort. Milieu is op de in dergelijke beschikkingen gebruikelijke wijze 
behandeld, met vermelding van de wettelijke vereisten die in alle gevallen in acht moeten 
worden genomen. In artikel 13, (Beperkingen), lid 2, is bepaald: "Deze beschikking loopt niet 
vooruit op de uitkomsten van de milieueffectenbeoordeling van de projecten en van de 
plannen of programma's waarmee het kader voor de toekomstige vergunning van de 
desbetreffende projecten wordt vastgelegd. Wanneer krachtens de Gemeenschapswetgeving 
ter zake een milieueffectenbeoordeling vereist is, wordt met het resultaat daarvan rekening 
gehouden, voordat daadwerkelijk een besluit tot uitvoering van de projecten wordt genomen 
overeenkomstig de toepasselijke Gemeenschapswetgeving". De toepasselijke EU-wetgeving is 
in dit geval de richtlijn inzake milieueffectbeoordeling (MER), Richtlijn 85/337/EEG2 zoals 
gewijzigd en het UNECE-Verdrag van Espoo inzake milieueffectrapportage in 
grensoverschrijdend verband. 

Andere kwesties met betrekking tot het milieu, zoals natuurbeschermingskwesties enzovoort, 
worden gewoonlijk tijdens de MER-procedure vastgesteld en behandeld en naderhand, onder 
verantwoordelijkheid van de bevoegde autoriteiten van de betrokken lidstaten, afzonderlijk 
geanalyseerd met specifieke onderzoeken op grond van de bestaande 
milieubeschermingswetgeving.

Eind 2006 heeft een particuliere projectontwikkelaar, "Nordstream AG", op grond daarvan de 
noodzakelijke documenten voorgelegd aan de bevoegde autoriteiten van de betrokken 
lidstaten, opdat zij toestemming zouden verlenen voor de uitvoering van dit project in hun 
territoriale wateren/exclusieve economische zone. 

MILIEUKWESTIES 

a) De MER-procedure

Dit is in Europa de eerste keer dat bij een dergelijk complex grensoverschrijdend 
infrastructuurproject bovengenoemde MER-procedures zijn uitgevoerd. Sinds eind 2006 is 

                                               
1 PB L 262 van 22.9.2006, blz. 1.
2 PB L 175 van 5.7.1985, blz. 1.
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voor de initiatiefnemer door gespecialiseerde bedrijven een groot aantal onderzoeken met 
duizenden pagina's aan technische verslagen vervaardigd, die door de bevoegde 
overheidsinstanties en het publiek, met inbegrip van NGO's, nauwkeurig zijn gecontroleerd, 
geanalyseerd en aangevochten. Voor elk land dat een 
milieuvergunning/ontwikkelingsvergunning moest verstrekken, dat wil zeggen Zweden, 
Denemarken, Finland, Duitsland en Rusland, is een afzonderlijke MER-procedure uitgevoerd, 
terwijl er ook een algemeen "Espoo"-rapport voor het hele project is opgesteld. Alle relevante 
informatie werd publiekelijk toegankelijk gemaakt en ook nu nog is de meeste informatie op 
de website van de initiatiefnemer te vinden, www.nord-stream.com. 

Voor de Duitse MER zijn op basis van de bepalingen in de MER-richtlijn bijvoorbeeld de 
volgende documenten vervaardigd:

 Een technische milieueffectrapportage van 1 046 bladzijden;
 Een niet-technische samenvatting (NTS), 48 bladzijden;
 Een speciaal natuurverslag op grond van artikel 6, lid 3 van Richtlijn 92/43/EG1 van 

720 bladzijden, plus 250 bladzijden aan technische bijlagen;
 Een aanvullend verslag op verzoek van de verantwoordelijke autoriteiten op het 

gebied van natuur van 20 bladzijden;
 Een speciale hoeveelheid technische informatie van 348 bladzijden;
 Een niet-technische samenvatting van het "Espoo"-rapport van 54 bladzijden.

Alle bovenstaande documenten zijn publiekelijk toegankelijk gemaakt en uitgebreid 
besproken in talrijke discussies en debatten. In de andere landen was sprake van een 
vergelijkbare situatie.

In het kader van het Verdrag van Espoo is een coördinatiegroep opgericht en alle betrokken 
partijen is gevraagd hieraan deel te nemen. Dat waren de "partijen van herkomst" (de landen 
waar het project zou worden uitgevoerd en die om die reden een milieuvergunning moesten 
verstrekken) en de "getroffen partijen" (de landen die in het MER-proces zouden moeten 
participeren vanwege de mogelijke milieueffecten voor hun eigen grondgebied), in dit geval 
Litouwen, Letland, Estland en Polen. Om de complexiteit van de situatie te benadrukken, 
dient ook te worden opgemerkt dat zelfs de "partijen van herkomst" zich zorgen maakten over 
grensoverschrijdende effecten (zoals Zweden met betrekking tot het deel van het project dat 
gepland was in de exclusieve economische zone van Finland). Daarom is een complex 
systeem van raadpleging van de bevoegde autoriteiten en het publiek ingevoerd.

Tenslotte heeft "Nordstream AG" na een lange periode van technische beoordelingen, 
discussies, analyses en openbare debatten en na het overleggen van een definitief MER-
rapport en de door verschillende lidstaten gevraagde aanvullende informatie, van alle 
betrokken landen en autoriteiten alle vereiste vergunningen gekregen: één vergunning van 
Denemarken (op 20 oktober 2009), Zweden (5 november 2009), Rusland (18 december 2009), 
twee vergunningen van Duitsland, (21 en 28 december 2009) en twee vergunningen van 
Finland (5 november 2009 en 12 februari 2010). Alle vergunningen zijn verleend na de 
voltooiing van de nationale en grensoverschrijdende raadplegingsprocedures op grond van de 
door "Nordstream" verstrekte MER-documentatie, die door gespecialiseerde bedrijven als 
ERM (Verenigd Koninkrijk), Rambøll (Denemarken) en IfAÖ (Duitsland) was ontwikkeld. Er 
                                               
1 PB L 206 van 22.7.1992, blz. 7.
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zij opgemerkt dat deze vergunningen bij nationale rechtbanken kunnen worden aangevochten, 
terwijl formele klachten met betrekking tot niet-naleving van het communautaire recht bij de 
Commissie kunnen worden ingediend.

b) De rol van de Commissie

Hoewel de Commissie, zoals hier is uitgelegd, niet deelneemt aan MER's rond projecten en 
deze zelf niet uitvoert, heeft zij de MER-procedure, sinds deze zaak begin 2007 door het 
Europees Parlement onder haar aandacht is gebracht, gevolgd. Het "Nordstream"-project is in 
het kader van openbare debatten behandeld tijdens de halfjaarlijkse werkgroepvergaderingen 
van de MER- en SMER-deskundigen van de EU-lidstaten-de MER/SMER-groep. Deze 
vergaderingen worden voorgezeten door de Commissie, maar de agenda wordt van tevoren in 
overleg met alle lidstaten vastgesteld. Sinds 20071 zijn er regelmatig updates verstrekt met 
betrekking tot de ontwikkeling van de MER-procedure bij het "Nordstream"-project. De 
betrokken lidstaten wisselden informatie uit over de stand van zaken van de 
grensoverschrijdende MER-procedure. Bovendien zijn deze bijeenkomsten nuttig geweest 
met het oog op de problemen die werden ondervonden bij de toepassing van de respectieve 
bepalingen van de MER-richtlijn en het Verdrag van Espoo. De lidstaten die getroffen 
partijen waren, maar die niet bij het project waren betrokken (Polen, Estland, Letland en 
Litouwen), hebben geen bezwaar gemaakt tegen de afspraken en procedure die voor de MER 
van het "Nordstream"-project is gevolgd.

Bovendien is het "Nordstream"-project van 21-23 mei 2007 in Genève gepresenteerd tijdens 
de vergadering van de MER-Werkgroep (WG) in het kader van het Verdrag van Espoo2. 
Duitsland, de Russische Federatie, Zweden en een vertegenwoordiger van "Nordstream" 
hebben een presentatie over het project gegeven. De WG verwelkomde het besluit van de 
Russische Federatie om, als ondertekenaar maar niet als partij bij het Verdrag van Espoo, te 
handelen als partij van herkomst krachtens het verdrag en feitelijk aan de eisen met 
betrekking tot het "Nordstream"-project te voldoen.

In dit verband dient eraan te worden herinnerd dat de Commissie van mening is dat het 
Verdrag van Espoo het meest geschikte instrument is om de milieueffecten van een dergelijk 
grensoverschrijdend project te beoordelen en dat ratificatie hiervan door de derde landen zal 
worden aangemoedigd. Daarom heeft de Commissie, bij passende gelegenheden, de 
Russische Federatie herinnerd aan haar standpunt dat de formele ratificatie van het Verdrag 
van Espoo een constructieve stap zou zijn in de richting van een sterkere gemeenschappelijke 
verantwoordelijkheid voor de milieubescherming van de kwetsbare Oostzee3. In dit speciale 
geval heeft Rusland ermee ingestemd om zich aan de regels van het Verdrag van Espoo te 
houden en is er een volledige MER uitgevoerd die aan de eisen van het verdrag voldeed, 
waarna de autoriteiten van de desbetreffende staten de nodige vergunningen hebben verleend. 

                                               
1 De halfjaarlijkse bijeenkomsten waar het "Nordstream"-project op de agenda stond vonden plaats in: 2007 –
Lissabon; 2008: Ljubljana en Parijs; 2009: Praag en Uppsala, en 2010: Madrid.
2 VERSLAG VAN DE TIENDE VERGADERING VAN DE WERKGROEP MILIEUEFFECTRAPPORTAGE 
- http://www.unece.org/env/documents/2007/eia/wg.1/ece.mp.eia.wg.1.2007.2.e.pdf (zie punten 21 -22)
3 De EU heeft Rusland bijvoorbeeld gevraagd het Verdrag van Espoo te ratificeren op de laatste Permanente 
Partnerschapsraad EU-Rusland over milieu in november 2009 in Moskou. Op de laatste bijeenkomst van de 
covoorzitters van de werkgroep Milieudialoog EU-Rusland in juni 2010 heeft de EU Rusland ook gevraagd het 
Verdrag van Espoo toe te passen op het kerncentraleproject bij Kaliningrad. 
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Dit betekent in wezen dat het in dit specifieke geval niet had uitgemaakt als Rusland het 
Verdrag van Espoo niet had geratificeerd.

Naar aanleiding van de belangstelling en de vragen met betrekking tot de uitvoering van 
grootschalige grensoverschrijdende projecten en de toepassing van het toepasselijke EU-
acquis tijdens de vierde bijeenkomst van de partijen bij het Verdrag van Espoo in 2008, heeft 
de Commissie voorgesteld om als onderdeel van het werkplan van het verdrag een workshop 
over grootschalige grensoverschrijdende projecten te organiseren1. 

Conform dit besluit heeft de Commissie, met steun van het secretariaat van het Verdrag van 
Espoo, in Genève een seminar van één dag georganiseerd en voorgezeten. De seminar werd 
tijdens de vergadering van de MER-werkgroep van 12 mei 2009 gehouden, waarbij de 
ochtendzitting aan de geplande gaspijpleiding van "Nordstream" in de Oostzee was gewijd ( 
sprekers uit Denemarken, Finland, Zweden en van Gaz-System S.A. en Nord Stream AG). 
Tijdens de middagzitting zijn ervaringen en goede praktijken op het gebied van grootschalige 
grensoverschrijdende projecten onder de loep genomen (sprekers uit Denemarken, Zweden, 
van de EBRD, de Universiteit van Lapland en Gaz-System S.A.). 

Het "Espoo"-secretariaat heeft zijn nota gepresenteerd over de toepassing van het verdrag op 
complexe activiteiten, met inbegrip van grootschalige grensoverschrijdende projecten 
(ECE/MP.EIA/WG.1/2009/4)2. Deze nota was met steun van de diensten van de Commissie 
tot stand gekomen. De werkgroep was verheugd over de nota en de hierin opgenomen 
aanbevelingen.

Tenslotte heeft de Commissie het initiatief genomen tot voorbereiding van een 
richtsnoer/interpretatiedocument inzake grootschalige grensoverschrijdende projecten en de 
uitdaging van het toepassen van de MER-procedure krachtens de MER-richtlijn en het 
Verdrag van Espoo. Tijdens de halfjaarlijkse bijeenkomst van de MER/SMER-groep in april 
2010 in Madrid is een eerste opzet hiervan besproken met de bedoeling om de eerste versie 
van het ontwerp vóór het einde van het jaar gereed te hebben. 

c) Feiten over de MER-procedure voor "Nordstream"

Uit de voor de Commissie beschikbare informatie valt op te maken dat de MER-procedure 
voor "Nordstream" in alle landen op ongeveer dezelfde wijze is afgerond. Bepaalde elementen 
zijn hieronder benadrukt om niet alleen de complexiteit van dit proces te laten zien, maar ook 
de reikwijdte ervan, met zijn grote aantal institutionele belanghebbenden, zoals 
administratieve diensten, organisaties en onafhankelijke instanties, met inbegrip van NGO's 
en individuele burgers. 

- Het voorbeeld van de MER in Zweden:

Hieronder staat een beschrijving van het proces voor Zweden vanaf de eerste kennisgeving tot 
het verlenen van de vergunning. In alle andere EU-lidstaten zijn vergelijkbare procedures 
gevolgd. 

                                               
1 Besluit IV/7: http://www.unece.org/env/documents/2008/eia/ece.mp.eia.10.e.pdf [blz. 136].
2 http://www.unece.org/env/documents/2009/eia/wg.1/ece.mp.eia.wg.1.2009.4.e.pdf
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- De oorspronkelijke kennisgeving vond in november 2006 plaats;
- De eerste MER-documentatie is in december 2007 voorgelegd;
- De Zweedse autoriteiten hebben in februari 2008 om aanvullende informatie gevraagd;
- De aanvullende informatie is in mei 2008 door "Nordstream" verstrekt;
- Alle informatie is naar de bevoegde nationale autoriteiten en instanties gestuurd binnen het
te verwachten administratieve verwijzingsproces, zoals: 

 De Zweedse Energieautoriteit;
 Het Nationaal Visserijbestuur
 De Maritieme instantie;
 De Zweedse Strijdkrachten;
 De Zweedse Kustwacht;
 De Huisvestingsdienst;
 Het Zweeds Meteorologisch Instituut (SMHI);
 Het Geologisch Onderzoek van Zweden (SGU);
 Zweedse nationale maritieme musea;
 Het milieubeschermingsagentschap.

- In juni 2008 is de nationale autoriteiten en instanties gevraagd om hun mening en advies met 
als uiterste datum 20 november 2008, waarna "Nordstream" is verzocht om nadere uitleg;
- Meer dan zestig instellingen, overheidsdiensten en NGO's hebben aan deze raadpleging 
deelgenomen en op basis van aanvullende documentatie is veel bezorgdheid weggenomen en 
zijn veel vragen beantwoord;
- De vergunning is tenslotte verleend op 5 november 2009.

De Zweedse minister van Milieu, Andreas Carlgren, heeft over dit besluit het volgende 
gezegd: "De regering heeft strenge voorwaarden geformuleerd om te waarborgen dat het 
kwetsbare milieu van de Oostzee niet in gevaar wordt gebracht. We hebben zeer uitgebreid
onderzocht wat de milieueffecten van deze pijpleidingen zijn. We hebben de onderneming 
verzocht verschillende aanvullende onderzoeken te verrichten en stap voor stap gehoor 
gegeven aan de standpunten van de verwijzingsinstanties. Ik kan verklaren dat geen enkel 
nationaal overheidsagentschap hierna bezwaar heeft gemaakt tegen het project in zijn geheel. 
Het enig mogelijke besluit is dus de aanvraag goed te keuren".
(http://www.sweden.gov.se/sb/d/586/a/134864 )

- De zaak van de munitie:

Direct vanaf het begin is er grote bezorgdheid geuit over de munitie die op verschillende 
plaatsen in de Oostzee is gedumpt. Het is niet altijd bekend wat de herkomst van deze munitie 
is, maar grotendeels gaat het hier om munitie die de geallieerden van Duitsland hebben 
afgenomen en die in de Oostzee is gedumpt omdat dit toentertijd werd beschouwd als de 
veiligste manier om het op te ruimen. Later, in het begin van de jaren zestig, is door sommige 
Baltische staten, met inbegrip van Oost-Duitsland, ook chemische munitie op deze manier 
opgeruimd. Aangenomen wordt dat er meer dan 100 000 stuks in zee zijn gedumpt. Na 
uitgebreide schoonmaakoperaties zijn hiervan nog naar schatting 35 000 in de Finse Golf 
achtergebleven. Er worden in de Oostzee regelmatig schoonmaakoperaties verricht, waarbij 
de militaire diensten van veel verschillende landen vaak met elkaar samenwerken. Bij de 
operatie onder de naam "Baltic Sweep and Operation Open Spirit" bijvoorbeeld, waaraan alle 
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landen rond de Oostzee met zestien oorlogsschepen uit tien verschillende landen deelnamen, 
is de afgelopen jaren een groot aantal mijnen opgeruimd.

Natuurlijk moest alle munitie die een gevaar voor de pijpleiding zou betekenen, worden 
geïdentificeerd. Er zijn door "Nordstream" met gespecialiseerde schepen en materialen 
verschillende uitgebreide onderzoeken verricht. Er zijn hierbij bijvoorbeeld op afstand 
bestuurbare middelen, multi-beam echopeilers, sidescan sonars met hoge resolutie, sub-
bottom profilers en gesleepte magnetometers gebruikt. Alle gegevens zijn doorgegeven aan de 
desbetreffende autoriteiten. Dit zijn vaak militaire diensten, omdat het opruimen van munitie 
meestal onder militair toezicht moet plaatsvinden. Volgens de door "Nordstream" openbaar 
gemaakte informatie moesten in totaal ongeveer 80 stuks conventionele munitie worden 
opgeruimd (35 in de Finse, 7 in de Zweedse EEZ en 30 in de Russische wateren). Bij een 
eerste actie, die plaatsvond van 6 tot 18 december 2009, zijn in de Finse EEZ vijf mijnen 
geruimd. Wegens slechte weersomstandigheden zijn de opruimwerkzaamheden op 
18 december gestaakt en in maart 2010, nadat het ijs was gesmolten, hervat. Bij een tweede 
actie zijn 22 stuks munitie uit de Zweedse en Finse wateren gehaald, waarbij de 
opruimactiviteiten volgens plan aan het eind van mei 2010 beëindigd moesten worden. Bij 
alle opruimactiviteiten zijn in nauwe samenwerking met de bevoegde nationale autoriteiten 
speciale milieu- en technische standaards gehanteerd (voorafgaand aan alle opruimoperaties is 
bijvoorbeeld onder toezicht van gekwalificeerde "zeezoogdierobservatoren" apparatuur om 
vissen bang te maken en ander materieel gebruikt om vissen en zeezoogdieren weg te jagen).

- Natuurbescherming:

In iedere MER zijn natuurbeschermingskwesties van het grootste belang, aangezien de 
gevolgen van een project moeten worden beoordeeld. Bovendien vereist de Habitatrichtlijn 
(artikel 6, lid 3) dat er een specifiek beoordeling wordt uitgevoerd indien een project 
belangrijke gevolgen voor beschermde plekken kan hebben. De Commissie heeft alle 
betrokken partijen, autoriteiten in de lidstaten en de initiatiefnemer, er al in 2007 op gewezen 
dat bovenstaande bepalingen in acht dienden te worden genomen. "Nordstream" heeft de 
vereiste documentatie vervaardigd en deze is door de bevoegde autoriteiten beoordeeld. 

De zaak van Duitsland, waar het om verschillende beschermde gebieden gaat, verdient 
speciale aandacht. Zoals hierboven reeds vermeld, heeft "Nordstream" een speciaal verslag in 
het kader van artikel 6, lid 3, gepresenteerd. In de Duitse vergunning zijn voorwaarden 
opgenomen waaraan tijdens de uitvoering van het project moet worden voldaan, waaronder 
voorwaarden op het gebied van natuurbescherming. Twee milieugroepen, WWF Duitsland en 
Milieudefensie Duitsland (BUND Mecklenburg Vorpommern), hebben de vergunning 
juridisch aangevochten door te stellen dat de autoriteiten onvoldoende compensatie hebben 
geëist voor de aangerichte natuurschade. Na door de bevoegde Duitse autoriteiten 
georganiseerde onderhandelingen zijn de twee groepen het met de ontwikkelaar eens 
geworden over verdere maatregelen die moeten worden genomen ter bescherming van de 
Oostzee en de natuurgebieden. Er is bijvoorbeeld een aanvaardbare oplossing gevonden voor 
de langetermijnopslag van materiaal dat bij constructiewerkzaamheden is opgegraven en voor 
toezicht op het milieu tijdens de constructiewerkzaamheden. Bovendien is afgesproken dat er 
volgend jaar ter bescherming van de haring een extra rustperiode van tien dagen in acht wordt 
genomen.
(http://wwf.panda.org/wwf_news/?uNewsID=193011 )
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Naar aanleiding van bovengenoemde afspraak hebben de twee NGO's hun juridische klacht 
ingetrokken. Hieruit blijkt wat de mogelijkheden en voordelen zijn van op nationaal niveau 
uitgevoerde onderzoeken. 

- De kwestie van onbeperkte toegang tot Poolse havens:

Nadat op 21 december 2009 door de mijnbouwdienst van Stralsund in Duitsland de 
vergunning was verleend, was men bang dat de toegang tot de Poolse havens van Świnoujścei 
en Szczecin zou worden beperkt vanwege het soort werk dat op Duits grondgebied zou 
plaatsvinden. Dit wordt ook benadrukt in de oproep van "Polski Plus" aan president Jerzy 
Buzek tot uitvoering van het EP-standpunt over de noordelijke gaspijpleiding van 8 juli 2008, 
verstuurd door de heer Marcin Libicki, lid van het uitvoerend comité van "Polski Plus" en 
voorzitter van de Commissie verzoekschriften van het Europees Parlement, 2004-2009 
(opgenomen in de documentatie van de Commissie verzoekschriften van 4 mei 2010-
PE439.068v01-00).

Volgens de informatie waarover de Commissie beschikt, heeft de mijnbouwdienst van 
Stralsund in zijn op 21 december 2009 verleende vergunning de eis opgenomen dat 
"Nordstream" een herziene risicoanalyse van een deel van de pijpleiding op Duits 
grondgebied zou voorbereiden om de toegang voor de havens van Świnoujścei en Szczecin te 
waarborgen, omdat er op dat moment van Poolse zijde plannen werden gepresenteerd om 
deze havens geschikt te maken voor schepen met grotere diepgang. Op grond van deze 
analyse zal de pijpleiding over een lengte van ongeveer 20 kilometer met een deklaag van een 
halve meter dik in de zeebodem worden gelegd. Bovendien is in bovenstaande analyse ook 
het traject in de Duitse EEZ bekeken en is er besloten dit traject over een lengte van 
12 kilometer te verplaatsen. De definitieve vergunning werd op 26 februari 2010 verleend 
door het Duitse Federale Bureau voor Zeescheepvaart en Hydrografie (BSH).

Volgens de Duitse autoriteiten en de projectontwikkelaar zijn beide bovengenoemde 
maatregelen genomen met het oog op het waarborgen van de onbeperkte toegang tot de 
bovengenoemde Poolse havens na de aanleg van de "Nordstream"-pijpleiding.

- Openbare hoorzittingen:

Alle bovenstaande voorbeelden vormen slechts een klein onderdeel van de hele procedure en 
de stapsgewijze aanpak waarvoor in zowel de nationale als de "Espoo"-MER is gekozen. Een 
belangrijk element dat hierboven niet uitgebreid aan bod is gekomen, is de kwestie van de 
openbare hoorzittingen die in het kader van de "Espoo"-MER plaatsvonden en in het 
bijzonder het uiteindelijke milieurapport dat in maart 2009 in de negen talen van alle 
betrokken landen is gepresenteerd. Sinds de eerste kennisgeving in 2006 zijn er onder 
verantwoordelijkheid van de bevoegde nationale autoriteiten op verschillende niveaus zeer 
veel openbare hoorzittingen voor belangstellenden georganiseerd. In Finland is op 18 juni 
2008 bijvoorbeeld een seminar getiteld: "De gaspijpleiding in de Oostzee- een uitdaging voor 
de regionale en EU-samenwerking in het Oostzee-gebied" georganiseerd door de volgende 
organisatoren: het Fins-Russische burgerforum, het Centrum EU-Rusland, het WWF, de 
Fractie De Groenen/ Vrije Europese Alliantie in het Europees Parlement en de fractie van de 
Groenen in het Finse parlement. Het seminar vond plaats in het Finse parlement, met 
medewerking van vertegenwoordigers van NGO's uit Duitsland, Finland en Estland, de MER-
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autoriteiten in Finland, leden van het Europees Parlement (mevrouw Satu Hassi) en 
"Nordstream", dat voor het debat de op dat moment beschikbare informatie presenteerde. In 
andere landen zijn vergelijkbare seminars, informatie- en discussiebijeenkomsten
georganiseerd.

Wat de "Espoo"-raadplegingen betreft, hebben volgens de informatie waarover de Commissie 
sinds 2006 beschikt, zes bijeenkomsten plaatsgevonden waaraan vertegenwoordigers van de 
landen van de "partijen van herkomst" deelnamen en twaalf bijeenkomsten waaraan 
vertegenwoordigers van zowel de "partijen van herkomst" als de "getroffen partijen" 
deelnamen.

Tenslotte zijn er, naast alle andere raadplegingen op nationaal niveau en de formele 
raadplegingsbijeenkomsten van 2006 tot 2009 tussen de "partijen van herkomst" en de 
"getroffen partijen", in het kader van de procedure van het Verdrag van Espoo tussen maart en 
juni 2009 vijf openbare hoorzittingen voor belangstellenden gehouden in verschillende Finse 
steden (Helsinki, Turku, Hanko, Mariehamn, Kotka), één in Denemarken (Ronne-Bornholm), 
één in Zweden (Visby-Gotland), één in Litouwen (Vilnius), één in Estland (Tallinn), één in 
Letland (Riga) één in Duitsland (van 22 juni tot 3 juli in Stralsund) en één in Rusland 
(Vyborg).

- Milieuaansprakelijkheids- en veiligheidskwesties:

Met betrekking tot de milieuschade die tijdens de aanleg of het gebruik van de pijpleiding kan 
ontstaan, is Richtlijn 2004/35/EG1 van toepassing. In deze richtlijn wordt op basis van het 
beginsel dat de vervuiler betaalt, een kader voor milieuaansprakelijkheid vastgesteld, teneinde 
milieuschade te voorkomen en te herstellen.

De Commissie wil benadrukken dat het geval van de "Nordstream"-pijpleiding niet kan 
worden vergeleken met de risico's die tot de olieramp in de Golf van Mexico (de olievlek van 
BP) hebben geleid, aangezien de pijpleiding aardgas moet vervoeren en geen ruwe of 
geraffineerde olie. De aardgasvoorraad kan heel eenvoudig bij de bron worden gecontroleerd. 
Daarom kan in een crisissituatie, zoals een breuk in de pijpleiding, de gasvoorraad 
onmiddellijk door de leverancier worden afgesloten. Hierdoor zijn de milieurisico's niet zo 
groot als bij diepzeeolieboringen. Volgens de projectontwikkelaar beschikt "Nordstream" 
over zowel een "noodplan" dat wordt gecoördineerd met de kuststaten als een noodplan voor 
de aanlegfase. De Commissie beschikt niet over informatie over crisismanagementprocedures 
bij projecten die door particuliere projectontwikkelaars zijn gepland en voorgesteld, zoals bij 
deze gaspijpleiding het geval is. Dit behoort tot de verantwoordelijkheid van de betrokken 
lidstaten. De Commissie steunt echter het besluit tot instelling van een gemeenschappelijk 
monitorsysteem van de "Nordstream"-pijpleiding door de betrokken landen, zoals in mei 2010 
is voorgesteld tijdens de bijeenkomst van de premiers van Finland en de Russische Federatie.

d) Conclusie inzake het milieu

Bovenstaande illustreert de diepgang en de complexiteit van de MER-procedure krachtens 
Europees en internationaal recht waarvoor alleen de lidstaten verantwoordelijk zijn, terwijl de 

                                               
1 PB L 143 van 30.4.2004.
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Commissie slechts kan ingrijpen in geval van een duidelijke schending. Zoals herhaaldelijk is 
bevestigd, ook door commissaris Dimas in antwoord op parlementaire vragen en in de twee 
hoorzittingen in 2008, kan de Commissie niet in de plaats van de lidstaten treden als het gaat 
om hun verantwoordelijkheid met betrekking tot de MER in verband met vergunningen voor 
vergelijkbare projecten.

De Commissie onderstreept dat in het geval van "Nordstream" het project vaak is aangepast 
naar aanleiding van de talloze raadplegingen van alle relevante nationale autoriteiten, met 
inbegrip van milieu-instanties, NGO's, belanghebbenden en het grote publiek, met het oog op 
nieuwe elementen die ofwel door onderzoeken en technische informatie, ofwel op speciaal 
verzoek naar voren zijn gebracht. De beslissing voor het uiteindelijke tracé ten zuiden en 
oosten van Bornholm in plaats van het oorspronkelijke traject ten noorden van het eiland is 
bijvoorbeeld tot stand gekomen na uitgebreid overleg dat met de Deense autoriteiten werd 
gevoerd om de verschillende belangen met elkaar te verenigen en de mogelijke milieuschade 
te verminderen. Ook is tijdens de MER-procedure besloten af te zien van de bouw van de 
oorspronkelijk geplande platforms, omdat die grotere gevolgen voor het milieu zouden 
kunnen hebben. Tenslotte blijkt uit de voorbeelden van de aanvullende 
natuurbeschermingsmaatregelen naar aanleiding van overleg tussen de autoriteiten en NGO's 
en de veranderingen in de plaatsing van de pijpleiding in de Duitse wateren met het oog op 
een onbeperkte toegang tot de bovengenoemde mogelijk getroffen Poolse havens, dat de 
uitgevoerde MER-procedure een stapsgewijze voorbereiding en planning van het project 
mogelijk maakte en dat de autoriteiten hierdoor de noodzakelijke vergunningen konden 
verlenen.

NIET-MILEUGERELATEERDE KWESTIES

a) Het energieperspectief

Vanuit energieperspectief bezien, beschouwt de Commissie de ontwikkeling van energie-
infrastructuur in de Oostzee als een van de hoogste prioriteiten op het gebied van de 
energiezekerheid in de EU. Ook moet worden benadrukt dat de vraag naar gasinvoer in de 
EU het komende decennium zal groeien, vanwege de verwachte vermindering van de 
gasvoorraad in de EU zelf. De diversiteit van de energievoorziening is altijd een belangrijk 
doel in het Europees energiebeleid geweest; na de gascrisis in januari 2009 is het belang van 
diversiteit in gasbronnen en -routes echter nog groter geworden. Vanuit EU-perspectief 
bezien, is het openen van een zuidelijke gascorridor waarbij een nieuwe transportroute naar 
nieuwe gasbronnen – de enorme gasvoorraden van het Midden-Oosten en de regio rond de 
Kaspische Zee – wordt gecreëerd, een zeer belangrijke stap in de ontwikkeling van diversiteit. 
Hiernaast spelen nieuwe infrastructuren voor levering van gas uit Rusland een zeer 
belangrijke rol bij het vergroten van de fysieke en technische diversiteit van de EU-
voorziening. Rusland is de grootste energieleverancier voor de EU. Het voorziet in ongeveer 
40% van de gasbehoefte van de EU. Met "Nordstream" zal de energievoorzieningszekerheid 
van de EU verder toenemen. Het belang van dit project staat buiten kijf. Daarom wordt in 
bovengenoemde Beschikking nr. 1364/2006/EG "Nordstream" in het kader van TEN-E
aangemerkt als een van de "projecten van Europees belang", de hoogst mogelijke prioriteit 
(dat wil zeggen dezelfde prioriteit als andere projecten als Nabucco, ITGI of Yamal II). De 
Commissie heeft vanaf het begin haar steun verleend aan "Nordstream", mits alle MER-
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procedures in acht zouden worden genomen, zoals hierboven uiteen is gezet.

b) Economische en budgettaire aspecten

Wat de beoordeling van de economische en budgettaire aspecten van "Nordstream" betreft, 
dient te worden benadrukt dat het tot nu toe een puur commercieel project zonder 
overheidssteun is, waarbij de initiatiefnemers alle risico's dragen die verband houden met de 
aanleg en exploitatie van de pijpleiding alsook met de onzekere ontwikkeling van de 
gasmarkt. Daarom is de Commissie niet bevoegd om dit soort informatie van de 
initiatiefnemers te vragen, tenzij er sprake is van een schending van communautaire 
mededingingsrecht.

CONCLUSIE

Op grond van het bovenstaande en op basis van de informatie die momenteel beschikbaar is, 
zal de Commissie geen aparte MER voor het "Nordstream"-project uitvoeren, hetgeen het 
belangrijkste verzoek is in het verslag van het Europees Parlement. Er zij aan herinnerd dat 
het de eerste keer is dat een dergelijk complex grensoverschrijdend infrastructuurproject aan 
een MER-procedure is onderworpen, zoals hierboven is aangegeven. De Commissie acht het 
normaal dat een dergelijk complex project een groot aantal nieuwe vragen en zorgen oproept 
die verband houden met het milieu en andere beleidsterreinen, zoals 
energievoorzieningszekerheid en mededingingsregels. De met "Nordstream" opgedane 
ervaring is van groot belang voor alle belanghebbenden, en toont aan dat veel van de naar 
voren gebrachte vragen op een bevredigende wijze kunnen worden beantwoord met 
transparante procedures zoals voorzien door het Europees en internationaal recht inzake de 
MER. De Commissie heeft zelf ook veel ervaring opgedaan door de beoordeling van de 
verschillende aspecten in verband met dit project. De Commissie moest bijvoorbeeld met 
verschillende lidstaten overleg voeren over de vraag hoe met grootschalige, complexe 
grensoverschrijdende projecten dient te worden omgegaan, aangezien de huidige MER-
wetgeving grotendeels is toegesneden op grote afzonderlijke infrastructuurprojecten die in één 
land worden ontwikkeld. Er zijn verschillende andere aspecten die nog moeten worden 
bekeken, zoals: de gevolgen van werkzaamheden in verband met het hoofdproject voor 
productie, vervoer en opslag van grondstoffen en andere materialen waardoor verschillende 
landen kunnen worden getroffen; de aard van de raadplegingen van de bevoegde autoriteiten 
en het betrokken publiek; de definitie van het betrokken publiek; het soort informatie dat 
publiekelijk toegankelijk moet worden gemaakt; het stroomlijnen van nationale beoordelings-
en vergunningsprocedures. Zoals gezegd, heeft de Commissie ook moeten samenwerken met 
het secretariaat van het Verdrag van Espoo om de toepassing van de "Espoo"-procedure in 
toekomstige vergelijkbare gevallen te vereenvoudigen, met name in de energie- en 
vervoersector, waar meer grensoverschrijdende projecten worden verwacht.

Tenslotte zal de Commissie ervoor zorgen dat de opgedane ervaring verder zal worden benut, 
niet alleen op de korte termijn door middel van het richtsnoer-/interpretatiedocument dat moet 
worden voorbereid over de toepassing van de MER-procedure bij grootschalige 
grensoverschrijdende projecten, maar ook op de middellange termijn door middel van de 
herziening van de MER-richtlijn. Deze procedure, waarbij ook het Europees Parlement zal 
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worden betrokken, is al van start gegaan en wordt naar verwachting in de komende maanden 
uitgevoerd.


