Merkel bevestigt compromis over omstreden
gasleiding Nord Stream 2
Frankrijk en Duitsland zijn bereid tot een compromis over de aanleg van Nord Stream 2, een
tweede gaspijpleiding die vanuit Rusland over de bodem van de Baltische zee naar Duitsland
loopt. Dat heeft de Duitse bondskanselier Angela Merkel vrijdagmiddag bevestigd. Eerder
meldde de Franse krant Le Figaro dat een compromis bereikt was.
Donderdagavond werd bekend dat de Europese Unie strengere regels zou willen uitvaardigen
voor grote nieuwe infrastructurele projecten zoals Nord Stream 2. In de huidige vorm zou die
pijpleiding niet aan de geplande richtlijnen voldoen. Frankrijk zou de nieuwe richtlijn willen
steunen, tot verdriet van Berlijn.

Crisis voorkomen
Le Figaro meldde vrijdagmorgen dat Frankrijk en Duitsland een tussenoplossing hebben
bereikt, waarmee de nieuwe richtlijn zou worden aangenomen zonder dat de aanleg van de
omstreden pijpleiding in gevaar zou komen. Hoe dit compromis er precies uitziet, is niet
bekend. Duitsland is een groot voorstander van het project, een aantal Oost-Europese landen
waaronder de Baltische staten zijn tegen.
Merkel bevestigde het nieuws op een persconferentie, zonder in detail te treden. “We hebben
een akkoord bereikt en dit is mogelijk gemaakt doordat Duitsland en Frankrijk intensief
hebben samengewerkt”, zei ze.
Frankrijk leek zich donderdag aan de kant van de critici te scharen. Dit zijn de lidstaten die
vrezen dat Nord Stream 2 de invloed van Rusland op Oost-Europa vergroot. Rusland kan met
de nieuwe pijpleiding immers makkelijker de gaskraan naar Oost-Europese landen
dichtdraaien zonder dat Duitsland daar problemen van ondervindt. Nu wordt een groot deel
van het Duitse gas nog ingevoerd via pijpleidingen die door Oost-Europa lopen, maar straks
gaat dat gas via de Nord Stream 2.
Volgens Le Figaro is het Frans-Duitse compromis voorgelegd aan de ambassadeurs van de
EU-lidstaten in Brussel. Als er overeenstemming over wordt bereikt, kan ook een crisis in de
politieke relaties tussen Berlijn en Parijs worden voorkomen.

Boskalis en Van Oord
Voor de Duitse industrie is het project van groot belang, maar ook voor enkele grote
Nederlandse bedrijven. Allseas, Boskalis en Van Oord werken op dit moment aan de bouw
van het gasproject tussen Rusland en Duitsland. Ook Shell is als belangrijke financier
betrokken.
Met de bouw van de tweede pijpleiding is vorig jaar begonnen. De totale kosten van het 1220
kilometer lange traject zijn geraamd op €11 mrd. De verwachting is dat er straks jaarlijks 55
miljard kubieke meter aardgas vanuit Rusland naar Europa getransporteerd kan worden.

Correcties & Aanvullingen
Dit artikel is een update van het eerder gepubliceerde artikel 'Mogelijk Frans-Duits
compromis over omstreden Nord Stream 2'.

