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Sammendrag:
Nord Stream-gasrørledningsprojektet (NSGP) er afslørende for de aktuelle spændinger i 
forholdet mellem EU og Rusland. Det sætter fokus på problemet med bilaterale aftaler, 
der undergraver en fælles EU-holdning over for Rusland. Polen og de baltiske lande har 
rettet en højlydt kritik mod Tysklands indgåelse af denne aftale med Rusland, som de hævder 
er kolossalt dyr, skader solidariteten i EU og kan få sikkerhedsmæssige følger. Udnævnelsen 
af den tidligere tyske kansler, Gerhard Schröder, til formand for Nord Streams tilsynsråd har 
også givet anledning til kritik. De nordiske lande har understreget miljøspørgsmålenes 
betydning. Europa-Kommissionen har støttet aftalen som led i de transeuropæiske net
(TENS) og som led i EU's bestræbelser på at diversificere energiforsyningen. Rusland har 
fremstillet aftalen som en sikkerhed for langsigtede gasforsyninger til Europa. NSGP skal 
efter planen levere 25 % af EU25's supplerende behov import af gas i 2015.

Der er mange andre bekymringer vedrørende NSGP i forbindelse med politiske, juridiske, 
økonomiske og sikkerhedsmæssige spørgsmål. NSGP afspejler på mange måder forholdet 
mellem EU og Rusland og afslører de mange forskellige interesser på EU's side. De mere 
overordnede spørgsmål drejer sig om, hvorvidt EU kan enes om a) en intern energipolitik b) 
en ekstern energisikkerhedspolitik og c) en fælles holdning over for Rusland.



DV\703356DA.doc 4/13

Dette briefingnotat er foranlediget af Europa-Parlamentets Udvalg for 

Andragender. Dette dokument er udgivet på følgende sprog: EN. Forfattere:

Fraser Cameron, ekspert, Belgien

Redaktionen afsluttet i december 2007

Eksemplarer kan bestilles på 
følgende adresse: Ms Claire Genta
Tlf.: +32 2 2832628
Fax: +32 2 2832365
E-mail: claire.genta@europarl.europa.eu

Information om publikationer fra GD Ipol:
http://www.ipolnet.ep.parl.union.eu/ipolnet/cms

Europa-Parlamentet, Bruxelles

De synspunkter, der gives udtryk for i dette dokument, er udelukkende forfatterens ansvar 
og afspejler ikke nødvendigvis Europa-Parlamentets officielle holdning.



DV\703356DA.doc 5/13

Indledning

Få større infrastrukturprojekter været mere kontroversielle end Nord Stream-
gasrørledningsprojektet (NSGP) i Østersøen. I 1990'erne vurderede man i en russisk-
finsk feasibilityundersøgelse en række mulige linjeføringer og konkluderede, at den nu 
planlagte linjeføring er den mest hensigtsmæssige til transport af gas fra verdens største 
reserver til Vesteuropa. I 2004 sikrede Rusland sig tysk støtte til den foreslåede rørledning, 
og partnerne underskrev i september 2005 en aftale i tilstedeværelse af præsident 
Vladimir Putin og kansler Gerhard Schröder. Nord Stream har siden 2000 været 
medtaget under TEN-retningslinjerne (bekræftet i 2006) og udgør således et bidrag 
til en fælles europæisk energipolitik.

Selskabet Nord Stream, som er registreret og har hovedkvarter i Schweiz, blev oprettet 
med henblik på at gennemføre projektet i samarbejde med det statsejede russiske 
selskab Gazprom, som har en majoritetsaktiepost på 51 % i selskabet, mens tyske 
energiselskaber (Wintershall og E.ON Ruhrgas) og et nederlandsk selskab (N.V.
Nederlanse Gasunie) er mindretalsaktionærer. Det vakte megen diskussion, at Schröder 
blev formand for Nord Streams tilsynsråd kort efter at have forladt kanslerposten.

NSGP-projektet

Der anlægges to parallelle rørledninger på havbunden, og de starter nær den russiske by 
Vyborg og slutter nær den tyske by Greifswald. Efter planen skal der placeres en 
serviceplatform på 30 m x 30 m omkring 70 km fra den svenske ø Gotland. Nord Stream 
vil løbe gennem Ruslands, Finlands, Sveriges, Danmarks og Tysklands eksklusive 
økonomiske zoner samt gennem russisk, dansk og tysk territorialfarvand.
Rørledningen får en længde til havs på 1198 km og en kapacitet på op til 55 milliarder m3

om året. Den skal transportere gas fra olie- og gasreserverne Yuzhno-Russkoye og felterne 
på Yamal-halvøen, i Ob-Taz-bugten og ved Shtokmanovskoye. De skønnede 
omkostninger bliver mindst 5 milliarder euro.

Projektet afventer i øjeblikket vurderingerne af virkningerne på miljøet samt godkendelser 
fra de involverede lande. Den første rørledning skal efter planen lægges i perioden 2008-
2010 med de første gasleverancer i 2010. Rørledningen får en transportkapacitet på 
omkring 27,5 milliarder kubikmeter naturgas om året. Den anden rørledning vil blive 
lagt i løbet af perioden 2011-2012 med de første leverancer i 2012. Den får en tilsvarende 
transportkapacitet. I december 2005 startede Gazprom anlæggelsen af den 917 km lange 
rørledning over land mellem Gryazovetz og Vyborg i Babayevo, 351 km øst for Skt. 
Petersborg. Denne rørledning vil forbinde de eksisterende gasrørledninger fra Sibirien til 
Skt. Petersborg-området og Nord Stream. To landforbindelser fra Greifswald til det 
sydlige og vestlige Tyskland med en samlet længde på 850 km bliver anlagt af 
WINGAS og E.ON Ruhrgas. Ifølge planerne bliver der tale om rørledninger med en ydre 
diameter på 1220 mm, et beregningstryk på op til 220 bar, uden tryksætning midtvejs, 
men med en serviceplatform til vedligeholdelses- og sikkerhedsformål.

Rørledningen er omfattet bestemmelserne for vurdering af virkninger på miljøet (VVM) i 
henhold til international (Espoo-konventionen) og national lovgivning i de berørte lande. Kun 
stater, hvis eksklusive økonomiske zoner eller territorialfarvand gennemløbes af 
rørledningen, har mulighed for at nedlægge veto mod projektet. Andre nabolande som 
Polen eller de baltiske lande er berettigede til at blive hørt om rapporten, men har ingen 
vetoret. Men de (såkaldte "berørte parter") deltager i regelmæssige høringer inden for 
rammerne af Espoo-konventionen. Inden for disse rammer får de løbende oplysninger fra 
projektudvikleren, og de har mulighed for at tage mulige problemer op og fremsætte 
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udtalelser om projektet.

Rørledningen kommer til at gå igennem de såkaldte eksklusive økonomiske zoner (EØZ) 
for Finland, Sverige og Danmark. Ifølge international lovgivning er EØZ omfattet af en 
særlig juridisk ordning. Dette betyder imidlertid ikke, at en kyststat nemt, dvs. af politiske 
årsager, kan nedlægge veto mod NSGP. Alle stater har mulighed for at lægge undersøiske 
kabler og rørledninger i hinandens EØZ og anbringe udstyr der til brug i forbindelse med 
driften af denne infrastruktur. Men når de gør dette, skal staterne "tage skyldigt hensyn til 
kyststatens rettigheder og forpligtelser samt overholde de love og bestemmelser, som 
kyststaten har vedtaget". Det er i denne forbindelse værd at bemærke, at Nord Stream i 
2007 henvendte sig til Estland og søgte om tilladelse til at undersøge en mulig linjeføring 
gennem Estlands EØZ. Ansøgningen blev afvist af den estiske regering efter en livlig 
offentlig politisk debat.

Argumenterne

Tilhængerne af NSGP anfører, at der er tale om et større infrastrukturprojekt mellem 
Rusland og EU, der vil sikre større energisikkerhed for især Tyskland og for EU som 
helhed, idet den giver øget kapacitet og udgør en yderligere transitrute. De mange tusind 
kilometer eksisterende undersøiske gasrørledninger i verden er bevis på, at undersøiske 
løsninger er et internationalt accepteret alternativ til gasrørledninger på land. NSGP vil 
også mindske den særdeles reelle risiko for tankskibskollisioner i den tæt trafikerede 
Østersø. For at transportere den samme mængde energi over Østersøen med skib ville man 
skulle bruge 500-600 gastankskibe eller 160-170 olietankere om året.

For andre er den et tegn på forringet energisikkerhed, fordi den gør EU mere afhængig af 
Rusland på energiområdet. Nogle frygter, at Rusland vil kunne bruge rørledningen til 
at afpresse andre transitlande som Polen og Ukraine fremover. Nogle tolker den som et 
værktøj, som Rusland vil bruge til at spille EU's medlemsstater ud mod hinanden, og som 
et særligt udtryk for den voksende tosidethed i Tysklands forbindelser med Rusland.

EU's synspunkter

Den Europæiske Union erklærede i 2000, at projektet er en del af retningslinjerne for det 
transeuropæiske energinet ("TEN-E"). Denne status blev bekræftet på ny ved 
midtvejsrevisionen i 20061, og energikommissæren Andris Piebalgs har udtalt sig positivt 
om NSGP. "Jeg opfatter denne rørledning som meget positiv for Europas
forsyningssikkerhed. Jo flere muligheder, vi har for at transportere gassen, jo bedre. Jo flere 
rørledninger vi har, desto sikrere er forsyningen. Det er kun et spørgsmål om at tage hensyn

1 Kommissionens memo:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/06/304&format
=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
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alle de relevante miljøfaktorer ved anlæggelsen, men det ser jeg også positivt på."2

Polen

Især Polen har klaget over ikke at være blevet rådspurgt af Tyskland, inden beslutningen 
blev truffet. Hvis der er brug for en ny rørledning, ville Polen have foretrukket en 
rørledning på land gennem polsk område, hvilket ifølge Polen ville have været mere
logisk set fra et økonomisk synspunkt. Baggrunden for denne kritik er, at de 
nuværende gasrørledninger til Vesteuropa enten går gennem Ukraine eller Belarus og 
Polen. Den nuværende polske trusselsanalyse - som er formet af den traditionelle mistillid 
til både Rusland og Tyskland - går på, at NSGP vil give Rusland mulighed for at afbryde 
gasforsyningen til Polen i politiske krisesituationer ved at skabe mulighed for at gå uden om 
og derved isolere Polen, mens man opretholder gasforsyningen til Tyskland.

I april 2006 erklærede Radek Sikorski, den daværende forsvarsminister og nuværende 
udenrigsminister, at "Polen er særligt følsom over for korridorer og aftaler, der indgås hen 
over hovedet på os. Det var Locarno-traditionen og Molotov-Ribbentrop-traditionen.
Det var det 20. århundrede. Det ønsker vi ikke nogen gentagelse af."3 Kreml reagerede 
ved at betegne den polske holdning som "hysterisk", mens den tyske regering talte om en 
"absurd sammenligning", og EU-Kommissionen kaldte den for "lidet formålstjenlig". I et 
brev til Financial Times den 29. maj 2007 skrevet af den polske forsvarsminister og to 
andre blev Nord Stream beskrevet som "det mest oprørende forsøg fra hr. Putins side på at 
splitte og skade EU, og det vil være en økonomisk og geopolitisk katastrofe for 
Unionen."4 I brevet henvises der til, at projektet blev lanceret af Gerhard Schröder uden 
høring af EU-partnerne, og projektet betegnes som økonomisk "absurd".

I en erklæring den 23. april 2007 sagde den polske økonomiminister Piotr Wozniak, at 
eftersom rørledningens linjeføring går gennem Polens økonomiske zone, ville Nord 
Stream skulle overholde bestemmelserne i polsk lovgivning. "Hvis ikke Nord Stream 
overholder alle bestemmelser i henhold til procedurerne i Espoo-konventionen, bl.a. hvis 
resultaterne af vurderingen af virkningerne på miljøet ikke er positive, vil anlæggelsen af 
gasrørledningen ikke gå i gang".

Den zone, der henvises til, er rent faktisk en gråzone med ikke fastlagte søgrænser 
mellem Polen og Danmark, som hører under begge landes jurisdiktion. Det er værd at 
bemærke, at rørledningens linjeføring for nylig er blevet ændret, så den nu går nord om 
Bornholm. Denne beslutning betyder, at der nu er endnu større afstand til 
dumpingområderne for ammunition, hvilket hilses velkommen af de danske myndigheder, 
og samtidig undgår man det omtvistede område mellem Bornholm og den polske kyst.

Tyskland
Den tyske beslutning om at gå i gang med projektet var baseret på en bekymring for mulige 
afbrydelser i transitlandene, f.eks. Belarus, og ønsket om at opnå sikkerhed i 

2 Tale i Ost-West Wirtschaftsklub i München, 13.10.2006.
3 Dette var det berygtede citat, der generelt beskrives som Sikorskis ordrette udtalelser ved en 
transatlantisk konference i Bruxelles den 30. april 2006.
4 http://www.ft.com/cms/s/db259cf2-0cb7-11dc-a4dc-000b5df10621.html



DV\703356DA.doc 8/13

gasforsyningerne på længere sigt: Kansler Schröder pressede rørledningsaftalen igennem 
med støtte fra alle partier. Han blev senere udsat for kraftig kritik, fordi han indtog posten 
som formand for Nord Streams tilsynsråd kort tid efter at have forladt kanslerposten. Der 
var rygter fremme om, at Angela Merkel ville annullere aftalen, da hun kom til, men der 
blev ikke foretaget ændringer af den tyske holdning. Den tyske regering fastholder, at de 
inviterede Polen til at deltage i projektet, men at Warszawa afviste. Nord Stream 
fastholder ligeledes, at Wingas (et BASF-datterselskab) har tilbudt at koble det polske 
gasnet på Opal-rørledningen, som skal modtage gas fra Nord Stream, men at Polen ikke 
har benyttet sig af dette tilbud. Der har været udbredt irritation i Berlin over den polske 
handlemåde og retorik, selv om nogle medgiver, at den tyske regering kunne have 
håndteret sagen mere elegant. Den nye premierminister Donald Tusks besøg i Berlin 
midt i december synes at have ført til en opblødning i den polske holdning.

Finland
Både den finske præsident og premierminister har klart udtrykt deres politiske opbakning 
til projektet. I et interview med Deutsche Welle den 4. maj 2007 sagde præsident Tarja 
Halonen, at de største finske bekymringer i forbindelse med rørledningen var mere 
af miljømæssig end af politisk art. Hun tilføjede, at det efter hendes mening var muligt 
at afhjælpe disse bekymringer. Hr. Vanhanen har udtalt: "For det første har vi brug for en 
ny gasrørledning mellem Rusland og Centraleuropa. (…) Samtidig udgør den et led i 
vores strategiske partnerskab med Rusland - dette er det vigtigste argument. (…) Jeg 
forstår ikke, hvori disse sikkerhedsmæssige bekymringer skulle bestå."5

Sverige
Det svenske miljøbeskyttelsesagentur har bedt konsortiet undersøge yderligere 
linjeføringer. Svenske miljøgrupper er især bekymrede over, at rørledningen går for tæt på 
et fredet havområde nær Gotland, en lille ø midt i Østersøen. De hævder, at anlægsarbejdet 
kan frigive toksiner, der længe har ligget i havbunden, og derved skade den flora og fauna, 
der lever i farvandet omkring den svenske ø. Gotlands lokale fiskere frygter ligeledes, at 
rørledningen vil udgøre en forhindring for deres fiskenet, selv om deres holdning også er 
blevet opblødt efter et seminar i Malmö for nylig med fiskerne. Den største bekymring 
gælder de tonsvis af kemiske våben fra Anden Verdenskrig, der ligger på havbunden. Ud 
over bekymringer for miljøet frygter nogle svenske politikere, at rørledningen kan bruges 
til spionage (se nedenfor). Som reaktion på disse bekymringer har Nord Stream tilbudt de 
svenske myndigheder uhindret adgang til alle anlæggene.

Danmark
Danmark har givet udtryk for bekymring over projektets indvirkning på Bornholm, men nu 
vil rørledningen blive ført nord om øen, hvilket er i overensstemmelse med de danske 
krav.

Estland
Estland har været modstander af projektet af politiske og miljømæssige årsager. Nogle vil 
imidlertid anføre, at det var selvmodsigende at bede om den mest miljøvenlige

5 Interview med det estiske dagblad Eesti Paevaleht under et officielt besøg i 
Estland, offentliggjort den 14. september 2007.
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linjeføring, men samtidig at nægte at udstede den krævede tilladelse til de nødvendige 
undersøgelser. I løbet af 2007 indgik Nord Stream i en omfattende dialog med Estland på 
alle niveauer, herunder fire møder på ministerplan og talrige drøftelser på det praktiske 
plan med myndigheder, politikere, medier, erhvervslivet og civilsamfundet. Estland 
overvejer at vedtage en lov om at udvide sit territorialfarvand i Finske Bugt fra 3 til 12 
sømil.

Letland
Letland har holdt lav profil hvad angår offentlige udtalelser om NSGP. Landet overvejer i 
øjeblikket forskellige muligheder for sine kommende energileverancer.

Litauen
Litauen har ligeledes kun fremsat få offentlige erklæringer bortset fra at udtrykke 
bekymring over de mulige farer for miljøet.

Miljøspørgsmål

De største bekymringer i denne forbindelse har været fokuseret på fuglenes levesteder, 
fiskebestanden og det forhold, at havbunden allerede er særdeles forurenet. De planlagte 
anlægsarbejder vil rode op i disse eksisterende skadelige sedimenter og sprede dem i 
miljøet og derved forurene vandet endnu mere. Generelt synes miljørisiciene mere at 
ligge i anlægsfasen end i driftsfasen.

Vores særlige bekymring her gælder den kemiske og konventionelle ammunition på 
havbunden, der blev dumpet under og efter Første og Anden Verdenskrig. I sin rapport fra 
1994 konstaterede HELCOM, at omkring 40.000 tons kemisk ammunition ligger på 
havbunden. Man konkluderede, at "risikoen ved bjærgning af den kemiske 
ammunition er høj. Gruppen anbefaler derfor, at kemisk ammunition ikke bjærges fra det 
område, der er omfattet af Helsingfors-konventionen."

Ifølge Nord Stream er linjeføringen for NSGP placeret, så den ikke krydser de kendte 
dumpingområder, men selskabet vil selv foretage nærmere undersøgelser af dette 
spørgsmål i 2007.

Strategiske spørgsmål og sikkerhedsspørgsmål

Polens og de baltiske staters sikkerhedsmæssige bekymringer er fokuseret på to spørgsmål.
For det første kan NSGP tilskynde Rusland til at afpresse andre stater. Hvad ville der 
f.eks. ske, hvis Rusland afbrød gasforsyningen ad transitruter over land? Delvis 
som reaktion på denne bekymring har Tyskland foreslået en EU-
energisolidaritetsklausul. Projektets fortalere anfører ligeledes, at Rusland har været en 
pålidelig gasleverandør til Europa i 40 år, selv under den kolde krig, så hvorfor skulle
landet nu forsøge at afbryde forsyningerne? Når alt kommer til alt, er Rusland lige så 
afhængig af sin eksport til Europa som omvendt. Et spørgsmål i samme forbindelse er den 
mulige nedgang i transitafgifterne til Polen og Ukraine som følge af NSGP. Begge
understreger vigtigheden af, at EU aftaler en fælles energipolitik, der kan garantere 
forsyningssikkerhed for alle medlemsstater.

Det andet aspekt, den militære-sikkerhedsmæssige dimension af NSGP, blev oprindeligt 
taget op af Rusland selv. Præsident Putin sagde i et tv-interview i oktober 2006, at 
den russiske flådes "rolle er at beskytte vores økonomiske interesser i Østersøregionen
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[….] At beskytte den nordeuropæiske rørledning, som bringer energiressourcer til vores 
vesteuropæiske kunder, er en af vores vigtigste prioriteringer." Da Nord Stream kraftigt 
har benægtet enhver formodning om, at rørledningen eller platformen kunne være 
et plausibelt mål for terrorangreb, har det dog været uklart, hvilken form for trusler 
Rusland og/eller selskabet forbereder sig på.

Putins udtalelse gav imidlertid anledning til bekymring især i Sverige for, at den russiske 
flåde vil genoptage sin patruljering tæt på den svenske kyst, hvor serviceplatformen skal 
placeres. Ifølge Nord Stream er platformen nødvendig til "vedligeholdelse og service på 
rørledningerne, herunder udsendelse og modtagelse af test- og diagnoseudstyr, kontrol af 
gasparametre samt anbringelse af spærreventiler".

Der blev føjet en ny dimension til disse bekymringer gennem en rapport i 2006 fra det 
svenske agentur for forsvarsforskning, skrevet af Robert Larsson. Heri fremførte man en 
formodning om, at platformen og selve rørledningen "kunne bruges som lytteplatforme 
og dermed tjene efterretningsmæssige formål og give Rusland en efterretningsmæssig 
fordel i Østersøen." Genstanden for disse efterretninger og tidlig varsling ville være 
Sverige, den finske flåde eller NATO's ubåde og overfladefartøjer i området. I november 
2006 erklærede den daværende svenske forsvarsminister Mikael Odenberg sig enig:
"Russerne vil kunne udnytte den som platform til indsamling af efterretninger. Det er et 
problem."7

I et interview til Sveriges Radio i februar 2007 kommenterede den russiske ambassadør i 
Sverige Alexander Kadakin den verserende svenske debat på en temmelig 
udiplomatisk måde. Han bemærkede, at "jeg kan ikke forstå, hvilken idiot der ville 
rapportere noget sådant til sin overordnede", og hvis Rusland ønskede at spionere mod 
Sverige, ville man ikke have brug for nogen platform, fordi "vi i dag allerede har mulighed 
for via satellit og i realtid at læse nummerpladen på en hvilken som helst bil i Stockholm."8

Nord Streams tekniske vicedirektør Dirk von Ameln meddelte så i begyndelsen af juni 
2007, at den svenske kystvagt ville være den eneste myndighed, der skulle beskytte 
platformen mod mulige trusler, og at de svenske myndigheder var "mere end velkomne" til 
at inspicere den.9

6 Robert Larsson, Nord Stream, Sweden and the Baltic Sea Security, en ajourført udgave fra marts 2007 findes på 
http://www.foi.se/upload/english/reports/foir2251.pdf, citater fra s. 8. 7 Citater fra The Copenhagen Post 17.-23. november 
2006, s. 16, "The spy who came in with the pipeline" af Kevin McGwin; se også Svenska Dagbladet 14. november 2006, s. 
14, "Platform kan bli spionbas, Sveriges regering befarar att Östersjöledningen kan skapa säkerhetspolitiska konflikter" 
[Platformen kan blive en spionbase. Den svenske regering er bange for, at Østersø-rørledningen kan forårsage 
sikkerhedspolitiske konflikter", findes også på http://www.svd.se/dynamiskt/inrikes/did_14058690.asp 8 Sveriges 
Radio/Ekot, 13. februar 2007, findes (på svensk) på http://www.sr.se/cgi-bin/ekot/artikel.asp?Artikel=1198646 Denne 
udtalelse fik den stik modsatte virkning af, hvad ambassadøren formentlig havde tænkt sig, dvs. et meget vredt svar fra de 
svenske medier og politikere, som tolkede ambassadørens udtalelser som truende og ydmygende, og ligeledes at han havde 
kaldt politikere i Riksdagens sikkerhedsudvalg for "idioter", se. f.eks. "Ambassadören: [Ordföranden av riksdagens 
forvarsutskott Ulrica] Messing - en idiot, ["Ambassadøren: [formanden for sikkerhedsudvalget Ulrica] Messing - en idiot"] 
Expressen 15. februar 2007, findes på http://www.expressen.se/1.558113 9 "Nord Stream har inget att dölja" [Nord Stream 
har intet at skjule"], af Dirk Von Ameln, Svenska Dagbladet 4. juni 2007, s. 5.
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I en rapport fra det finske parlament fra juli 2007 konkluderede man, at "den øgede 
russiske militære aktivitet i Østersøen skyldes ikke gasrørledningen i Østersøen". Det 
finske militær har også afvist tanken om, at rørledningen kunne udgøre en militær 
trussel10.

Konklusion

Generelt er den offentlige proces omkring BSGP et godt eksempel på, hvordan man ikke 
skal føre politik. I de tidlige faser var der manglende gennemsigtighed og mangel på 
høringer. Dette synes nu at være ved at blive bedre, og hidtil har der været mange formelle 
høringer med landene omkring Østersøen under Espoo-konventionen. Disse er foregået 
både på officielt plan samt over for adskillige politiske grupper og organisationer i 
civilsamfundet. Forpligtelserne i henhold til Espoo-konventionen er rent faktisk i vid 
udstrækning en garanti for gennemsigtighed. Nord Stream selv forsøger at være 
gennemsigtig med et flersproget websted med nyheder om forretningerne. Men der er 
behov for en stor indsats, og det bliver nødvendigt med mere fortrolighedsopbygning og 
gennemsigtighed for at gøre dette i alt væsentligt russisk-tyske projekt til et virkeligt 
europæisk projekt.

Selv om man ikke må afskrive de strategiske og sikkerhedsmæssige bekymringer i 
visse kredse, ville det være urimeligt at kræve projektet standset på grund af en 
hypotetisk trussel en gang i fremtiden. I Moskva er man stadig mere bevidst om, at 
Ruslands ry som en pålidelig energileverandør vil lide ubodelig skade, hvis man på 
nogen måde forsøger at anvende NSGP til politiske-sikkerhedspolitiske formål. EU 
tilstræber allerede en diversificering af sin energiforsyning og vil ligeledes nøje overvåge 
ethvert forsøg fra russisk side på at udnytte NSGP til politiske formål.

Bilag A: Strukturen bag Nord Stream

Det russisk-tyske joint venture "Nord Stream AG" blev etableret i december 2005. Det 
består af følgende selskaber:
• OAO Gazprom (51 %) http://www.gazprom.com/
• E.ON Ruhrgas (20 %) http://www.eon-ruhrgas.com
• Wintershall AG/ BASF AG (20 %) http://www.wintershall.com
• NV Nederlandse Gasunie (9 %) http://www.nvnederlandsegasunie.nl/

Nord Streams ledelse:
• Tilsynsfunktion:

• Bestyrelse (Gazprom 4 pladser, E.ON 2, Wintershall 2)
• Formand: Gerhard Schröder

• Ledelsesfunktion:
• Administrerende direktør: Matthias Warnig, formand for direktionen for 

Dresdner Bank ZAO i Den Russiske Føderation
• Hovedkvarter: Zug, Schweiz. Underafdeling: Moskva

  
10 Rapport fra det finske parlament, UaVM, 7/2007; interview på finsk tv, 5.12.07.
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Bilag B: Nyttige kort

Det europæiske system af gasrørledninger

eksisterende
planlagte eller under anlæggelse
områder med større gasforekomster
består delvis af nationale? (kan ikke læses tydeligt - o.a.) rørledninger

Planlagt Nord Stream-linjeføring 



DV\703356DA.doc 13/13

Planlagt Nord Stream-rørledning
Planlagt serviceplatform
Rørledning i det europæiske naturgasnet
Rørledning, planlagt eller under anlæggelse
Territorialgrænse
EØZ-grænse
EØZ-grænse (ikke officiel)
Ruteføring omkring Bornholm

Planlagt Nord Stream-rørledning
Optimeret linjeføring
Tidligere planlagt linjeføring
Rørledning i det europæiske naturgasnet
Rørledning, planlagt eller under anlæggelse
Territorialgrænse
EØZ-grænse
EØZ-grænse (ikke officiel)
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