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Kopsavilkums: 
Nord Stream gāzes cauruļvada (NSGP) projekts atklāj pašreizējo spriedzi attiecībās 
starp ES un Krieviju. Tas akcentē divpusējo darījumu problēmu, kas apdraud kopējo 
ES nostāju attiecībā uz Krieviju. Polija un Baltijas valstis ir skaļi kritizējušas Vāciju, 
kas noslēdza ar Krieviju šo darījumu, kurš pēc to domām ir ārkārtīgi dārgs, kaitē ES 
solidaritātei un var apdraudēt drošību. Arī bijušā Vācijas kanclera Gerhard Schroeder 
iecelšana Nord Stream uzraudzības padomes priekšsēdētāja amatā ir izraisījusi kritiku. 
Ziemeļvalstis ir uzsvērušas ar vidi saistītu jautājumu nozīmīgumu. Eiropas Komisija 
ir atbalstījusi darījumu kā daļu no Eiropas energotīkliem (TENS) un kā daļu no ES 
centieniem dažādot energopiegādi. Krievija ir sekmējusi darījumu kā tādu, kas 
nodrošinās ilgtermiņa gāzes piegādes Eiropai. Ir paredzēts, ka NSGP 2015. gadā 
nodrošinās 25 % no 25 dalībvalstu ES papildu gāzes importa vajadzībām. 

Ir daudz citu problēmu attiecībā uz NSGP, tostarp politiski, juridiski, ekonomiski un 
drošības jautājumi. NSGP daudzos aspektos atspoguļo ES un Krievijas attiecības, 
atklājot daudzās atšķirīgās ES intereses. Citu jautājumu skaitā ir jautājums par to, vai 
ES var vienoties par a) iekšējo enerģētikas politiku, b) ārējo enerģētikas drošības 
politiku, c) kopējo nostāju attiecībā uz Krieviju. 
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Ievads 

Tikai daži nozīmīgākie infrastruktūras projekti ir radījuši tik lielus strīdus kā Nord 
Stream gāzes cauruļvada (NSGP) projekts Baltijas jūrā. Divdesmitā gadsimta 
deviņdesmitajos gados Krievijas un Somijas veiktajā priekšizpētē par Baltijas jūras 
cauruļvadu tika izskatīti vairāki iespējamie maršruti un secināts, ka pašlaik plānotais 
maršruts ir visreālākais veids, kā transportēt gāzi no pasaules lielāko rezervju vietas 
uz Rietumeiropu. 2004. gadā Krievija guva Vācijas atbalstu ierosinātajam 
cauruļvadam, un 2005. gada septembrī partneri parakstīja nolīgumu, piedaloties 
prezidentam Vladimiram Putinam un kancleram Gerhard Schröder. Nord Stream jau 
kopš 2000. gada ir iekļauts TEN pamatnostādnēs (apstiprinātas 2006. gadā), un šajā 
sakarā tas ir ieguldījums kopējā Eiropas enerģētikas politikā. . 

Uzņēmums Nord Stream, kas reģistrēts un kura galvenais birojs atrodas Šveicē, tika 
dibināts, lai īstenotu attiecīgo projektu sadarbībā ar Krievijas valsts uzņēmumu 
Gazprom, kuram pieder 51 % akciju kontrolpakete uzņēmumā, bet Vācijas 
enerģētikas uzņēmumi (Wintershall un E.oN Ruhrgas) un viens Nīderlandes 
uzņēmums (N.V. Nederlanse Gasunie) ir mazākuma akcionāri. Tas, ka Gerhard 
Schröder kļuva par Nord Stream uzraudzības padomes priekšsēdētāju drīz pēc tam, 
kad beidzās viņa kanclera pilnvaru termiņš, izraisīja plašas diskusijas. 

NSGP projekts 

Jūras gultnē ir paredzēts būvēt divus paralēlus cauruļvadus, kas sāksies netālu no 
Krievijas pilsētas Viborgas un beigsies netālu no Vācijas pilsētas Greifsvaldes. Ir 
paredzēts izvietot 30 m x 30 m lielu apkalpes platformu apmēram 70 km no Zviedrijas 
Gotlandes salas. Nord Stream šķērsos Krievijas, Somijas, Zviedrijas, Dānijas un 
Vācijas ekskluzīvās ekonomiskās zonas, kā arī Krievijas, Dānijas un Vācijas 
teritoriālos ūdeņus. Tā garums atklātā jūrā būs 1198 km, un tā jauda būs līdz 
55 miljardiem m3 gadā. Tas piegādās gāzi no Yuzhno-Russkoye naftas un gāzes 
rezervēm, Jamalas pussalas, Ob-Taz līča un Shtokmanovskoye atradnēm. Plānotās 
izmaksas ir vismaz EUR 5 miljardi. 

Projekts pašlaik gaida ietekmes uz vidi novērtējumu un iesaistīto valstu 
apstiprinājumus. Pirmo cauruļvadu ir plānots pabeigt 2008.–2010. gadā, un pirmās 
gāzes piegādes plānots sākt 2010. gadā. Cauruļvads spēs pārsūknēt apmēram 
27,5 miljardus kubikmetru dabasgāzes gadā. Otrais cauruļvads tiks pabeigts 2011.–
2012. gadā un gāzes piegāde sāksies 2012. gadā. Tam būs līdzīga pārsūknēšanas 
jauda. 2005. gada decembrī Gazprom sāka būvēt 917 km garu piekrastes cauruļvadu 
Gryazovetz – Vyborg Babayevo 315 km uz austrumiem no Sanktpēterburgas. Šis 
cauruļvads savienos pašreizējās gāzes līnijas no Sibīrijas līdz Sanktpēterburgas 
reģionam un Nord Stream. Divus piekrastes cauruļvadu savienojumus no Greifsvaldes 
līdz Vācijas dienvidiem un rietumiem ar kopējo garumu 850 km būvēs WINGAS un 
E.ON Ruhrgas. Izstrādes iespējas paredz cauruļvadus ar ārējo diametru 1220 mm, 
plānoto spiedienu līdz 220 bar, bez saspiešanas pusceļā, bet ar apkalpes platformu 
ekspluatācijas un drošības vajadzībām. 

Uz cauruļvadiem attiecas ietekmes uz vidi novērtējums (IVN) saskaņā ar 
starptautiskajiem (Espo Konvencija) un valstu tiesību aktiem attiecīgajās valstīs.  



Uzlikt projektam veto var tikai tās valstis, kuru ekskluzīvās ekonomiskās zonas vai 
teritoriālos ūdeņus šķērso cauruļvadi. Citas kaimiņvalstis, piemēram, Polija vai 
Baltijas valstis ir tiesīgas izskatīt ziņojumu, bet tām nav veto tiesību. Tomēr tās (tā 
sauktās „iesaistītās puses”) piedalās regulārās apspriedēs saskaņā ar Espo Konvenciju. 
Saskaņā ar Espo Konvenciju attīstītājs tās pastāvīgi informē un tām ir iespēja paust 
bažas un sniegt paziņojumus par projektu. 

Cauruļvads šķērsos Somijas, Zviedrijas un Dānijas tā sauktās ekskluzīvās 
ekonomiskās zonas (EEZ). Saskaņā ar starptautiskajām tiesībām uz EEZ attiecas īpašs 
juridiskais režīms. Tomēr tas nenozīmē, ka piekrastes valsts varētu viegli, tas ir, 
politisku iemeslu dēļ, uzlikt veto NSGP. Visām valstīm ir tādas iespējas kā zemūdens 
kabeļu un cauruļvadu izklāšana otras valsts EEZ un tāda aprīkojuma izvietošana, kas 
saistīts ar šīs infrastruktūras darbību. Tomēr, to darot, šādas valstis „pienācīgi ņem 
vērā piekrastes valsts tiesības un pienākumus un ievēro piekrastes valsts pieņemtos 
tiesību aktus un noteikumus”. Ir vērts atzīmēt, ka 2007. gadā Nord Stream vērsās pie 
Igaunijas un pieteicās uz atļauju izpētīt iespējamu maršruta sastādīšanu Igaunijas 
EEZ. Igaunijas valdība noraidīja pieteikumu pēc aktīvām publiskām politiskām 
debatēm. 

Argumenti 

NSGP atbalstītāji apgalvo, ka tas ir nozīmīgākais Krievijas un ES infrastruktūras 
projekts, kas uzlabos energodrošību īpaši Vācijā un visā ES, palielinot jaudu un 
papildinot tranzīta maršrutu. Daudzus kilometrus garie pašreizējie zemūdens gāzes 
cauruļvadi pasaulē ir pierādījums tam, ka risinājumi atklātā jūrā ir starptautiski 
pieņemama alternatīva piekrastes gāzes cauruļvadiem. NSGP arī mazinātu ārkārtīgi 
reālos tankkuģu sadursmes draudus pārblīvētajā Baltijas jūrā. Lai transportētu tādu 
pašu enerģijas apjomu pāri Baltijas jūrai ar kuģu palīdzību, katru gadu būtu jāizmanto 
500–600 sašķidrinātas dabasgāzes tankkuģi vai 160–170 naftas tankkuģi. 

Tomēr citi uzskata, ka tas mazinās energodrošību, jo palielinās ES enerģijas atkarību 
no Krievijas. Daži baidās, ka Krievija varētu izmantot cauruļvadu, lai nākotnē 
šantažētu citas tranzītvalstis, piemēram, Poliju un Ukrainu. Daži to interpretē kā 
Krievijas instrumentu, lai sanaidotu savā starpā ES dalībvalstis, un kā īpašu arvien 
aktīvāku Vācijas un Krievijas divpusēju attiecību izpausmi. 

ES viedokļi 

2000. gadā Eiropas Savienība paziņoja, ka projekts ir daļa no Eiropas energotīklu 
enerģētikas pamatnostādnēm (TEN-E). Šis statuss tika atkāroti apstiprināts 2006. gada 
vidū sagatavotajā pārskatā1, kurā enerģētikas komisārs Andris Piebalgs izteicās par 
labu NSGP. „Es uzskatu, ka šis cauruļvads ļoti pozitīvi ietekmētu piegādes drošību 
Eiropā. Jo vairāk iespēju mums ir gāzes transportēšanai, jo labāk.  

1 Komisijas ziņojums: 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/06/304&format=HTML&age
d=0&language=EN&guiLanguage=en 



Jo vairāk mums ir cauruļvadu, jo drošāka ir piegāde. Jautājums ir tikai par to, vai 
būvniecības gaitā tiks ievēroti visi attiecīgie vides faktori, bet arī uz to es skatos 
pozitīvi.”2 

Polija 

Jo īpaši Polija ir izteikusi sūdzības par to, ka Vācija neapspriedās ar to pirms lēmuma 
pieņemšanas. Ja būtu vajadzīgs jauns cauruļvads, Polija būtu devusi priekšroku 
piekrastes cauruļvadam caur tās teritoriju, kas pēc Polijas domām būtu ekonomiski 
loģiskāk. Šīs kritikas pamatā ir apsvērums, ka pašreizējie gāzes cauruļvadi uz 
Rietumeiropu iet vai nu caur Ukrainu, vai Baltkrieviju un Poliju. Pašreizējā Polijas 
veiktā draudu analīze – ko tradicionāli ietekmē neuzticība gan pret Krieviju, gan 
Vāciju – parāda, ka NSGP dos iespēju Krievijai pārtraukt gāzes piegādi Polijai 
politisku krīžu situācijās, ļaujot tai apiet (un tādējādi „izolēt” Poliju) un vienlaicīgi 
nodrošināt ar gāzi Vāciju. 

2006. gadā toreizējais aizsardzības ministrs un pašreizējais ārlietu ministrs Radek 
Sikorski paziņoja, ka „Polija ir īpaši jūtīga pret koridoriem un darījumiem, par kuriem 
tā netiek informēta. Tā bija Lokarno tradīcija un Molotova un Rībentropa tradīcija. 
Tas bija divdesmitais gadsimts. Mēs nevēlamies, lai tas atkārtotos.”3 Kremlis reaģēja, 
raksturojot Polijas attieksmi kā „histērisku”, bet Vācijas valdība to nosauca par 
„absurdu salīdzinājumu” un ES Komisija to nodēvēja par „nelietderīgu”. 2007. gada 
29. maija vēstulē laikrakstam Financial Times Polijas valsts aizsardzības ministrs un 
divi citi līdzautori raksturoja Nordstream kā „V. Putina visbriesmīgāko mēģinājumu 
sadalīt ES un kaitēt tai; tā būtu ES ekonomiska un ģeopolitiska katastrofa.”4  Vēstulē 
ir norādīts, ka Gerhard Schröder uzsāka projektu, neapspriežoties ar saviem ES 
partneriem, un projekts nosaukts par ekonomiski „absurdu”. 

2007. gada 23. aprīļa paziņojumā Polijas ekonomikas ministrs Piotr Wozniak 
apgalvoja, ka, tā kā cauruļvada maršruts šķērso Polijas ekonomisko zonu, Nord 
Stream būtu jādarbojas saskaņā ar Polijas tiesību aktu noteikumiem. „Ja Nord Stream 
neatbildīs visiem noteikumiem attiecībā uz Espo Konvencijā noteiktajām procedūrām, 
cita starpā, ja ietekmes uz vidi novērtējuma rezultāts nebūs pozitīvs, gāzes cauruļvada 
būvniecība nesāksies”. 

Patiesībā minētā zona ir pelēkā zona, kuras jūras robežas starp Poliju un Dāniju nav 
skaidras un kura ir abu valstu jurisdikcijā. Ir vērts atzīmēt, ka nesen cauruļvada 
maršruts tika mainīts un tagad tas ir paredzēts uz ziemeļiem no Bornholmas. Šī 
lēmuma pieņemšana vēl vairāk mazina ar projektu saistītās nesaskaņas, ko atzinīgi 
vērtē Dānijas iestādes, un ļauj izvairīties no strīdīgās teritorijas starp Bornholmu un 
Polijas krastu. 

Vācija 
Vācijas lēmuma turpināt projektu pamatā bija bažas par iespējamiem traucējumiem 
tranzītvalstīs, piemēram, Baltkrievijā un vēlme nodrošināt gāzes piegāžu ilgtermiņa 
drošību. 

2 Uzruna Ost-West Wirtschaftsklub Minhenē, 13.10.2006. 

3 Šis bija apkaunojošais citāts, kas tika bieži minēts kā Radek Sikorski precīzs formulējums transatlantiskajā 
konferencē Briselē 2006. gada 30. aprīlī. 
4 http://www.ft.com/cms/s/db259cf2-0cb7-11dc-a4dc-000b5df10621.html 



Kanclers Gerhard Schroeder panāca vienošanos par cauruļvadu ar visu pušu 
atbalstu. Vēlāk viņš tika asi kritizēts par to, ka drīz pēc kanclera pilnvaru termiņa 
beigām ieņēma priekšsēdētāja amatu Nord Stream uzraudzības padomē. Kad Angela 
Merkel stājās kancleres amatā, tika baumots, ka viņa atcels darījumu, bet Vācijas 
nostāja nemainījās. Vācijas valdība apgalvo, ka tā uzaicināja Poliju piedalīties 
projektā, bet Varšava atteicās. Arī Nord Stream apgalvo, ka Wingas (BASF 
meitasuzņēmums) piedāvāja pievienot Polijas gāzes apgādes tīklu Opal cauruļvadam, 
kas saņems piegādes no Nord Stream, bet Polijas puse nepieņēma šo piedāvājumu. 
Berlīnē valdīja liels aizkaitinājums par Polijas rīcību un retoriku, lai gan daži piekrīt, 
ka Vācijas valdība varēja risināt attiecīgo jautājumu lietpratīgāk. Decembra vidū 
notikusī jaunā premjerministra Donald Tusk vizīte Berlīnē šķiet ir mīkstinājusi Polijas 
nostāju. 

Somija 
Gan Somijas prezidente, gan premjerministrs ir skaidri pauduši savu politisko atbalstu 
projektam. 2007. gada 4. maija intervijā žurnālam Deutsche Welle prezidente Tarja 
Halonen teica, ka galvenās Somijas bažas ir saistītas ar cauruļvada ietekmi uz vidi, 
nevis politiskiem apsvērumiem. Viņa piebilda, ka viņasprāt šīs bažas varētu remdēt. 
M. Vanhanen ir paziņojis, ka: „Vispirms mums ir vajadzīgs jauns cauruļvads starp 
Krieviju un Centrāleiropu. (...) Vienlaicīgi tas ir daļa no mūsu stratēģiskās partnerības 
ar Krieviju – tas ir vissvarīgākais arguments. (...) Es nesaprotu, kādas īsti varētu būt 
bažas par drošību.”5 

Zviedrija 
Zviedrijas Vides aizsardzības aģentūra ir lūgusi konsorciju izpētīt papildu maršruta 
iespējas. Zviedrijas vides grupas ir īpaši nobažījušās, ka cauruļvads ir pārāk tuvu jūras 
rezervuāram netālu no Gotlandes, kas ir neliela sala Baltijas jūrā. Viņi apgalvo, ka 
būvniecības darbi var aktivizēt toksīnus, kas ilgi atradušies jūras dzelmē, un nodarīt 
postījumu florai un faunai, kura mīt Zviedrijas salai apkārt esošajos ūdeņos. 
Gotlandes vietējās zivsaimniecības arī baidās, ka cauruļvads var traucēt to zvejas 
tīkliem, lai gan to nostāja arī kļuvusi pielaidīgāka pēc nesenā semināra Malmē ar 
zvejnieku piedalīšanos. Lielākās bažas rada vairāku tonnu smagie ķīmiskie ieroči, kas 
jūras dzelmē palikuši pēc Otrā Pasaules kara. Papildus bažām par vidi daži Zviedrijas 
politiķi baidās, ka to varētu izmantot spiegošanai (skatīt tālāk). Reaģējot uz šīm 
bažām, Nord Stream ir piedāvājusi Zviedrijas iestādēm neierobežotu piekļuvi visām 
iekārtām. 

Dānija 
Dānija ir paudusi bažas par projekta ietekmi uz Bornholmas salu, bet tagad cauruļvads 
tiks izklāts uz ziemeļiem no salas, kas atbilst Kopenhāgenas prasībām. 

Igaunija 
Igaunija ir iestājusies pret projektu politisku un vides apsvērumu dēļ. Tomēr varētu 
apgalvot, ka ir pretrunīgi prasīt videi visnekaitīgāko maršrutu, bet liegt vajadzīgo 
atļauju veikt attiecīgo pētījumu. 

5 Intervija Igaunijas laikrakstam Eesti Päevaleht oficiālas vizītes laikā Igaunijā; publicēta 
2007. gada 14. septembrī. 



2007. gadā Nord Stream iesaistījās plašā dialogā ar Igauniju visos līmeņos, tostarp 
četrās sanāksmēs ministru līmenī un vairākās apspriedēs darba līmenī ar iestādēm, 
politiķiem, plašsaziņas līdzekļiem, ekonomisko un pilsonisko sabiedrību. Igaunija 
apsver iespēju pieņemt likumprojektu, lai paplašinātu savus teritoriālos ūdeņus Somu 
līcī no 3 līdz 12 jūras jūdzēm. 

Latvija 
Latvija nav pievērsusi sev uzmanību ar publiskiem paziņojumiem par NSGP. Tā 
pašlaik izskata dažādas enerģijas piegādes iespējas nākotnē. 

Lietuva 
Arī Lietuva ir izdarījusi tika dažus paziņojumus, lai paustu bažas par iespējamajiem 
draudiem videi. 

Vides jautājumi 

Galvenās problēmu jomas koncentrējas uz putnu izplatības vidi, zivju krājumiem un 
to, ka jūras dzelme jau ir ārkārtīgi piesārņota. Paredzētie būvniecības darbi paceltu šīs 
jau esošās bīstamās nogulsnes, ielaižot tās vidē un vēl vairāk piesārņojot ūdeni. Tādā 
gadījumā kopumā šķiet, ka draudi videi ir saistīti ar būvniecības posmu, nevis 
darbības posmu. 

Viena īpaša problēma ir saistīta ar jūras dzelmē esošo ķīmisko un parasto munīciju, 
kas tika izgāzta Pirmajā un Otrajā Pasaules karā un pēc tam. Savā 1994. gada 
ziņojumā Helsinku Komiteja (HELCOM) norādīja, ka jūras dzelmē atrodas apmēram 
40000 tonnas ķīmiskās munīcijas. Secinājums bija tāds, ka „risks, kas saistīts ar 
ķīmiskās munīcijas izcelšanu, ir augsts. Grupa tādējādi ierosina neizcelt ķīmisko 
munīciju no Helsinku Konvencijas apgabala. 

Saskaņā ar Nord Stream informāciju NSGP maršruts ir plānots tā, lai tas nešķērsotu 
zināmās izgāšanas vietas, lai gan pats uzņēmums 2007. gadā veiks papildu detalizētas 
izpētes attiecībā uz šo problēmu. 

Stratēģiskie un drošības jautājumi 

Polijas un Baltijas valstu bažas par drošību ir koncentrētas uz diviem jautājumiem 
Pirmkārt, NSGP var pamudināt Krieviju šantažēt citas valstis. Piemēram, kas notiktu, 
ja Krievija pārtrauktu gāzes padevi caur sauszemes tranzīta maršrutiem? Daļēji 
reaģējot uz šīm bažām, Vācija ir ierosinājusi ES solidaritātes klauzulu enerģijas jomā. 
Projekta aizstāvji arī apgalvo, ka Krievija ir bijusi uzticams gāzes piegādātājs Eiropai 
četrdesmit gadus pat aukstā kara laikā, tad, kāpēc tai būtu jāmēģina pārtraukt piegādes 
šobrīd? Galu galā visa Krievija ir tikpat atkarīga no eksporta uz Eiropu kā Eiropa no 
eksporta uz Krieviju. Vēl viens jautājums ir saistīts ar iespēju, ka NSGP rezultātā 
pazeminātos Polijas un Ukrainas ienākumi no tranzīta nodevas. Abi jautājumi uzsver 
tādas ES vienošanās par kopēju enerģētikas politiku nozīmīgumu, kas nodrošinātu 
piegāžu drošību visām dalībvalstīm. 

Otro aspektu – NSGP militārās drošības dimensija – pirmo reizi aktualizēja pati 
Krievija.  



2006. gada oktobrī prezidents Vladimirs Putins kādā televīzijas intervijā teica, ka 
Krievijas flotes „uzdevums ir aizsargāt mūsu ekonomiskās intereses Baltijas jūras 
reģionā [...] Aizsargāt Ziemeļeiropas cauruļvadu, kas piegādā energoresursus mūsu 
Rietumeiropas patērētājiem, ir viena no mūsu svarīgākajām prioritātēm.” Tā kā Nord 
Stream ir stingri noliedzis jebkādas spekulācijas, ka cauruļvads vai platforma varētu 
kļūt par iespējamu teroristu uzbrukumu objektu, tas tomēr kaut kādā ziņā joprojām 
nav ieviesis skaidrību par to, kāda veida draudiem Krievija un/vai uzņēmums 
gatavojas. 

Tomēr V. Putina paziņojums radīja bažas Zviedrijā, jo īpaši tas, ka Krievijas flote 
atsāks patrulēt netālu no Zviedrijas piekrastes, kur paredzēts uzstādīt apkalpes 
platformu. Saskaņā ar Nord Stream informāciju platforma ir vajadzīga, lai „uzturētu 
un apkalpotu cauruļvadus, tostarp palaistu un saņemtu testēšanas un diagnostikas 
aprīkojumu, kontrolētu gāzes parametrus un uzstādītu izolācijas aprīkojumu 
(vārstus)”. 

Jaunu dimensiju šādām bažām deva Zviedrijas Aizsardzības pētniecības aģentūras 
2006. gada ziņojums, ko sagatavoja Robert Larsson. Tajā tika pieņemts, ka platformu 
un pašu cauruļvadu „varētu izmantot kā sensora platformas, un tādējādi tas kalpotu 
izlūkošanas vajadzībām un dotu Krievijai izlūkošanas priekšrocības Baltijas jūrā.”6 
Šādas izlūkošanas un agrās brīdināšanas objekts būtu Zviedrija, Somijas jūras kara 
flote vai NATO zemūdenes un virszemes transportlīdzekļi attiecīgajā teritorijā. 
2006. gada novembrī toreizējais Zviedrijas aizsardzības ministrs Mikael Odenberg 
piekrita: „Krievijai būs iespējas izmantot to kā platformu izlūkošanas vajadzībām. Tā 
ir problēma.”7 

Intervijā Zviedrijas Radio 2007. gada februārī Krievijas vēstnieks Zviedrijā Alexander 
Kadakin komentēja šīs Zviedrijas debates visnotaļ nediplomātiski. Viņš norādīja, ka 
„es nesaprotu, kāds idiots varētu kaut ko tādu ziņot savam priekšniekam” un ka 
gadījumā, ja Krievija gribētu spiegot Zviedrijā, nebūtu vajadzīga nekāda platforma, jo 
„mūsdienās jau ir iespējams ar satelīta palīdzību reālajā laikā nolasīt katras Stokholmā 
esošas automašīnas numura zīmi.”8 

Nord Stream tehniskā direktora vietnieks Dirk von Ameln 2007. gada jūnija sākumā 
savukārt paziņoja, ka Zviedrijas krasta apsardze būtu vienīgā iestāde, kas aizsargātu 
platformu pret iespējamiem draudiem, un citas Zviedrijas iestādes būtu „vairāk kā 
laipni lūgtas” to pārbaudīt.9 

6 Robert Larsson, Nord Stream, Zviedrija un Baltijas jūras drošība, atjauninātā 2007. gada marta versija atrodama 
http://www.foi.se/upload/english/reports/foir2251.pdf, citāts no 8. lpp. 
7 Citāts no The Copenhagen Post, 2006. gada 17.–23. novembris, G16. lpp., „Spiegs, kas ieradās ar cauruļvadu”, 
Kevin McGwin; skatīt arī Svenska Dagbladet, 2006. gada 14. novembris, 14. lpp., „Platform kan bli spionbas, 
Sveriges regering befarar att Östersjöledningen kan skapa säkerhetspolitiska konflikter” [Platforma varētu kļūt 
par spiegošanas bāzi. Zviedrijas valdība baidās, ka Baltijas jūras cauruļvads varētu radīt drošības politikas 
konfliktus”, arī atrodams http://www.svd.se/dynamiskt/inrikes/did_14058690.asp 
8 Zviedrijas Radio/Ekot, 2007. gada 13. februāris, atrodams (zviedru valodā) http://www.sr.se/cgi-
bin/ekot/artikel.asp?Artikel=1198646. Šis paziņojums radīja pilnīgi pretēju ietekmi, nekā vēstnieks, iespējams, bija 
plānojis, tas ir, ļoti asu reakciju no Zviedrijas plašsaziņas līdzekļiem un politiķiem, kas interpretēja vēstnieka 
paziņojumu kā draudus un pazemojumu un tā it kā viņš būtu nosaucis Parlamenta Drošības komitejas politiķus par 
„idiotiem”; skatīt, piemēram, „Ambassadören: [Ordföranden av riksdagens förvarsutskott Ulrica] Messing - en 
idiot, [„vēstnieks: [Drošības padomes priekšsēdētāja Ulrica] Messing - an idiot”] Ezpressen, 2007. gada 
15. februāris, atrodams http://www.expressen.se/1.558113 
9 „Nord Stream har inget att dölja” [Nord Stream nekas nav slēpjams], Dirk Von Ameln, Svenska Dagbladet, 
2007. gada 4. jūnijs, 5. lpp. 



Somijas parlamenta 2007. gada jūlija ziņojumā tika secināts, ka „paaugstināto 
Krievijas militāro darbību Baltijas jūrā nav izraisījis Baltijas jūras gāzes cauruļvads”. 
Arī Somijas bruņotie spēki noraidīja ideju, ka cauruļvads varētu radīt militārus 
draudus.10 

Secinājums 

Kopumā ar BSGP saistītais sabiedriskais process ir labs piemērs tam, kā nevajadzētu 
veidot politiku. Sākumposmos bija nepietiekama pārredzamība un nepietiekams skaits 
apspriežu. Šķiet, ka tagad šī situācija uzlabojas, un līdz šim ir notikušas vairākas 
oficiālas apspriedes ar Baltijas valstīm saskaņā ar Espo Konvenciju. Tās ir notikušas 
gan oficiālā līmenī, gan ar vairākām politiskām grupām un pilsoniskās sabiedrības 
organizācijām. Patiesi, Espo Konvencijā noteiktie pienākumi lielā mērā garantē 
pārredzamību. Nord Stream pats cenšas būt pārredzams ar daudzās valodās pieejamu 
tīmekļa vietni un ziņām par tā darbību. Bet būs vajadzīgas lielas pūles un liels skaits 
papildu uzticības veicināšanas un pārredzamības pasākumu, lai padarītu šo būtībā 
Krievijas un Vācijas projektu par patiesi Eiropas projektu. 

Lai gan nedrīkst aizmirst par noteikta veida bažām attiecībā uz stratēģiju un drošību, 
būtu nepamatoti apgalvot, ka projekts ir jāaptur dēļ kaut kādiem iespējamiem 
draudiem nākotnē. Maskava arvien vairāk apzinās, ka Krievijas kā uzticama enerģijas 
piegādātāja reputācija tiktu nenovēršami sabojāta, ja tiktu konstatēti mēģinājumi 
izmantot BSGP politiskiem un drošības nolūkiem. ES jau izskata iespējas dažādot 
savas enerģijas piegādes un arī cieši kontrolēs jebkādus Krievijas centienus izmantot 
BSGP politiskiem mērķiem. 

A pielikums: Nord Stream struktūras 

Krievijas un Vācijas kopuzņēmums „Nordstream AG” tika dibināts 2005. gada 
decembrī. Kapitāla daļas pieder šādiem uzņēmumiem: 
■ 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 Stream vadība: 
■ Uzraudzības līmenis: 

o Akcionāru komiteja (Gazprom 4 balsis, E.ON 2 balsis, Wintershall 
2 balsis);  
o Priekšsēdētājs: Gerhard Schröder 

■ Vadības līmenis: 
o Izpilddirektors: Matthias Warnig, Dresdner Bank ZAO direktoru 

padomes priekšsēdētājs Krievijas Federācijā; 
■ Galvenais birojs: Zug, Šveice. Filiāle: Maskavā. 

10 Somijas parlamenta ziņojums, UaVM, 7/2007; intervija Somijas televīzijā, 5.12.07 
B pielikums: Noderīgas kartes 
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