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Sommarju

Il-proġett tal-Pajp tal-Gass Nord Stream (NSGP) huwa xhieda tat-tensjonijiet li hemm bħalissa fir-
relazzjonijiet bejn l-UE u r-Russja. Dan jenfasizza l-problema ta’ ftehim bilaterali li qed timmina
avviċinament komuni ta’ l-UE lejn ir-Russja. Il-Polonja u l-Istati Baltiċi għamlu għaġeb fil-kritika 
tagħhom talli l-Ġermanja ffirmat dan il-ftehim mar-Russja u li huma jallegaw huwa għali wisq, 
tagħmel ħsara lis-solidarjetà fi ħdan l-UE, u jista’ jkollha implikazzjonijiet għas-sigurtà. Il-ħatra ta’ 
Gerhard Schröeder, li qabel kien il-Kanċellier Ġermaniż, biex jippresiedi l-bord li jissorvelja n-Nord 
Stream ukoll ġibdet il-kritika. L-istati Nordiċi enfasizzaw l-importanza tal-kwistjonijiet ambjentali. Il-
Kummissjoni Ewropea appoġġjat il-ftehim  bħala parti min-Netwerks Trans Ewropej (TENS) u bħala 
parti mill-isforzi ta’ l-UE biex tiddiversifika l-forniment ta’ l-enerġija. Ir-Russja mexxiet ’l quddiem 
dan il-ftehim bħala wieaħed li jassigura l-forniment tal-gass għall-Ewropa fuq medda twila ta’ żmien. 
In-NSGP mistenni jikkunsinna 25% tal-ħtiġijiet addizzjonali ta’ l-importazzjoni tal-gass ta’ l-UE25 fl-
2015.

Hemm ħafna tħassib ieħor li għandu x’jaqsam man-NSGP li jkopri kwistjonijiet politiċi, legali,
ekonomiċi u tas-sigurtà. In-NSGP huwa f’ħafna affarijiet riflessjoni tar-relazzjonijiet ta’bejn l-UE u r-
Russja, u jikxef il-ħafna interessi differenti involuti fuq in-naħa ta’ l-UE. Il-kwistjonijiet l-aktar 
wiesgħa jinkludu jekk l-UE tilħaqx qbil dwar a) politika interna dwar l-enerġija b) politika esterna dwar 
is-sigurtà ta’ l-enerġija c) avviċinament komuni lejn ir-Russja.
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Daħla

Ftit proġetti infrastrutturali kbar qajmu daqstant kontroversja daqs il-proġett tal-Pajp tal-Gass 
Nord Stream (NSGP) fil-Baħar Baltiku. Fis-snin disgħin studju Russu-Finlandiż dwar il-
vijabilità ta’ pajp fil-Baħar Baltiku kkunsidra għadd ta’ rotot possibbli u kkonkluda li r-rotta li 
hija prevista bħalissa kienet l-aktar mogħdija vijabbli biex il-gass ikun ittrasportat mill-akbar 
riżervi tad-dinja għall-Ewropa tal-Punent. Fl-2004 r-Russja assigurat l-appoġġ Ġermaniż 
għall-pajp propost u kien iffirmat ftehim mis-sħab f’Settembru 2005 fil-preżenza tal-President 
Vladimir Putin u l-Kanċellier Gerhard Schröeder. Mill-2000 in-Nord Stream kienet inkluża 
taħt il-Linji Gwida tat-TEN (ikkonfermati fl-2006) u, f’dan is-sens, hija tat kontribut għall-
politika komuni Ewropea dwar l-Enerġija.  

Il-kumpanija Nord Stream, irreġistrata u bil-kwartieri ġenerali tagħha fl-Isvizzera, kienet 
twaqqfet biex twettaq il-proġett, f’koperazzjoni mal-kumpanija ta’ l-Istat Russu, Gazprom, li 
għandha s-sehem ta’ 51% fl-intrapriża., waqt li kumpaniji ta’ l-enerġija Ġermaniiżi 
(Wintershall u E.oN Ruhrgas) u kumpanija Olandiża (N.V. Nederlanse Gasunie) għandhom 
il-minoranza ta’ l-ishma. Il-fatt li Schröder sar il-President tal-Bord ta’ Sorveljanza tan-Nord 
Stream ftit wara li spiċċa mill-ħatra, qajjem ħafna kontroversja.

Il-Proġett NSGP

Żewġ pajpijiet paralleli se jinbnew f’qiegħ il-baħar, jibdew qrib il-belt Russa ta’ Vyborg u 
jispiċċaw qrib il-belt Ġermaniża ta’ Greifswald. Huwa ppjanat li titpoġġa pjattaforma tas-
servizzi ta’ 30m x 30m, madwar 70km mill-gżira Żvediża  ta’ Gotland. Nord Stream se 
tgħaddi minn ġoż-Żoni Ekonomiċi Esklussivi tar-Russja, il-Finlandja, l-Iżvezja, id-Danimarka 
u l-Ġermanja kif ukoll minn ġo l-ibħra territorjali tar-Russja, id-Danimarka u l-Ġermanja. 
Minn xatt sa xatt se jkollha tul ta’ 1198km u se jkollha kapaċità sa 55 biljun m3 kull sena. Se 
ġġib il-gass mir-riżerva taż-żejt u l-gass ta’ Yuzhno-Russkoye, il-Peniżola Yamal, il-bajja Ob-
Taz u l-għelieqi ta’ Shtokmanovskoye. L-ispejjeż huma stmati li jlaħħqu mill-inqas €5 biljuni. 

Il-proġett fil-preżent qed jistenna l-Evalwazzjoni ta’ l-Impatt fuq l-Ambjent u l-approvazzjoni 
mill-pajjiżi involuti. L-ewwel pajp huwa mistenni li jitqiegħed matul l-2008-2010 bl-ewwel 
kunsinni tal-gass jibdew fl-2010. Il-pajp se jkollu kapaċità li jittrasporta 27.5 biljun metru 
kubu ta’ gas naturali kull sena. It-tieni linja se titqiegħed matul l-2011-2012 bil-kunsinni 
jibdew fl-2012. Din se tkun tittrasporta l-istess kapaċità. F’Diċembru 2005, f’Babayevo, 351 
km fil-lvant ta’ San Pietruburgu, Gazprom bdiet il-bini tal-pajp fuq l-art b’tul ta’ 917km li 
jgħaqqad Gryazovetz – Vyborg. Dan il-pajp se jgħaqqad il-pajpijiet tal-gass eżistenti mis-
Siberja sar-Reġjun ta’ San Pietruburgu u n-Nord Stream. Żewġ konnessjonijiet fuq l-art minn 
Greifswald għan-Nofsinhar u l-Punent tal-Ġernmanja b’tul totali ta’ 850km se jinbnew minn 
WINGAS u E.ON Ruhrgas. L-għażla tad-disinn tipprevedi pajpijiet b’dijametru estern ta’ 
1220mm, bi pressjoni ta’ 220 bar, mingħajr kompressjoni matul it-triq, imma bi pjattaforma 
tas-servizzi għall-iskop ta’ manutenzjoni u sigurtà.

Il-pajp huwa suġġett għall-Evalwazzjoni ta’ l-Impatt fuq l-Ambjent (EIA) f’konformità mal-
leġiżlazzjoni internazzjonali (Konvenzjoni Espoo) u nazzjonali fil-pajjiżi konċernati. Il-pajjiżi 
li jistgħtu jopponu l-proġett huma biss dawk li l-pajp jgħaddi miż-Żoni Ekonomiċi Esklussivi 
jew l-ibħra territorjali tagħhom. Pajjiżi ġirien oħra bħall-Polonja u l-Istati Baltiċi, huma 
intitolati li jisimgħu r-rapport, imma m’għandhomx poteri ta’ veto. Madankollu, huma (l-hekk 
imsejħa "Partijiet Affettwati") qed jipparteċipaw f’konsultazzjonijiet regolari fil-qafas tal-
Konvenzjoni Espoo. F’dan il-qafas huma qed ikunu kontinwament informati mill-iżviluppatur 
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u għandhom l-opportunità li jressqu t-tħassib li jista’ jkollhom u joħorġu stqarrijiet dwar il-
proġett.
Il-pajp se jaqsam l-hekk imsejħa żoni ekonomiċi esklussivi (EEZ) tal-Finlandja, l-Iżvezja u d-
Danimarka. Skond il-liġi internazzjonali, l-EEZ hija soġġetta għal sistema legali speċifika. 
Madankollu dan ma jfissirx li stat kostali jista’ faċilment, jiġifieri għal raġunijiet politiċi, 
jagħmel veto fuq l-NSGP. L-istati kollha jgawdu libertajiet bħat-tqegħid ta’ kejbils u pajpijiet 
taħt il-baħar fl-EEZ ta’ xulxin u jqiegħdu hemm tagħmir assoċjat ma’ l-operat ta’ dawn l-
infrastrutturi. B’danakollu meta jagħmlu hekk, dawn l-istati “għandhom jirrispettaw kif jixraq
id-drittijiet u d-doveri ta’ l-Istat kostali u għandom joqogħdu għall-liġijiet u r-regolamenti 
adottati mill-Istat kostali”. Ta’ min jinnota hawnhekk li fl-2007 Nord Stream avviċinat lill-
Estonja u applikat għall-permess biex tinvestiga hux possibbli jsir allinjament tar-rotta fl-EEZ
ta’ l-Estonja. L-applikazzjoni kienet irrifjutata mill-gvern Estonjan wara dibattitu pubbliku 
mqanqal.

L-Argumenti

Dawk li jappoġġaw lin-NSGP jargumentaw li dan huwa proġett infrastrutturali maġġuri tar-
Russja-UE li se jġib sigurtà akbar fl-enerġija għall-Ġermanja b’mod partikulari u għall-UE 
bħala entità sħiħa billi jżid il-kapaċità u jżid rotta addizzjonali fit-trasport ta’ l-enerġija. Il-
ħafna eluf ta’ kilometri ta’ pajpijiet tal-gass taħt il-baħar eżistenti fid-dinja huma xhieda li 
soluzzjonijiet fil-baħar huma aċċettati f’livell internazzjonali bħala alternattiva għall-pajpijiet 
tal-gass fuq l-art. In-NSGP se tnaqqas ukoll il-veru periklu ta’ ħabta bejn it-tankers fil-Baħar 
Baltiku li huwa ffullat bil-vapuri. Biex tkun ittrasportata l-istess ammont ta’ enerġija minn fuq
il-Baħar Baltiku permezz tal-vapuri wieħed ikollu juża 500-600 tanker LNG jew 160-170 
tanker taż-żejt kull sena. 

Għal oħrajn, madankollu, dan jindika tnaqqis fis-sigurtà ta’ l-enerġija għax iżid id-dipendenza 
ta’ l-UE fil-qasam ta’ l-enerġija fuq ir-Russja. Uħud jibżgħu li fil-ġejjieni r-Russja tista’ tuża 
l-pajp biex tirrikatta lil pajjiżi oħra minn fejn ikun għaddej il-pajp bħall-Polonja u l-Ukraina. 
Uħud jinterpretawh bħala għodda għar-Russja biex tkeskes Stati Membri ta’ l-UE kontra 
xulxin, u bħala espressjoni partikulari tal-bilateraliżmu li qed jiżdied fir-relazzjonijiet tal-
Ġermanja mar-Russja.

IL-Fehmiet ta’ l-UE

Fl-2000 l-Unjoni Ewropea ddikjarat il-proġett bħala parti mil-Linji Gwida għan-Netwerk 
Trans-Ewropew ta’ l-Enerġija (‘TEN-E’). Dan l-istatus kien ikkonfermat mill-ġdid fl-analiżi1

ta’ nofs l-2006. Il-Kummissarju għall-Enerġija, Andris Piebalgs, tkellem favur in-NSGP. 
“Jiena nara dan il-pajp bħala pożittiv ħafna għas-sigurtà tal-forniment ta’ l-Ewropa. Aktar ma 
jkollna possibiltajiet għat-trasport tal-gass, aktar aħjar. Aktar ma jkollna pajpijiet, akbar tkun 
is-sigurtà tal-forniment. Il-mistoqsija hija biss li matul il-fażi tal-kostruzzjoni jridu jkunu 
rrispettati l-fatturi ambjentali rilevanti kollha, imma dan ukoll jiena narah b’mod pożittiv.”2

Il-Polonja

  
1 Memo tal-Kummissjoni: 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/06/304&format=HTML&aged=0&la
nguage=EN&guiLanguage=en 

2 Diskors fl-Ost-West Wirtschaftsklub fi Munich, fit-13.10.2006.
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Il-Polonja b’mod partikulari lmentat li l-Ġermanja ma kkonsultathiex qabel ħadet id-deċiżjoni. Jekk 
kien meħtieġ pajp tal-gass ġdid, il-Polonja kienet tippreferi pajp fuq l-art li jgħaddi mit-territorju tagħha 
minħabba li, hija targumenta, kien ikun, ekonomikament, aktar loġiku. Ir-raġuni bħala bażi għal din il-
kritika hija li l-pajpijiet tal-gass li hemm illum għall-Ewropa tal-Punent jgħaddu minn ġo l-Ukraina jew 
il-Belarus u l-Polonja. L-analiżi dwar xi theddid li jagħmlu l-Pollakki llum – imsawwar
tradizzjonalment minn nuqqas ta’ fiduċja kemm fir-Russja kif ukoll fil-Ġermanja – hija li n-NSGP se 
jagħmilha possibbli għar-Russja li taqta’ l-forniment tal-gass lill-Polonja f’sitwazzjonijiet ta’ kriżi 
politika, u tkun kapaċi taqbiżha (u b’hekk ‘tiżola’ lill-Polonja) waqt li xorta tforni lill-Ġermanja bil-
gass.

F’April 2006, Radek Sikorski, li dak iż-żmien kien il-ministru tad-difiża u issa huwa l-ministru ta’l-
affarijiet barranin, stqarr li “il-Polonja għandha sensittività partikulari għall-kuriduri u għall-ftehim li 
jsiru mingħajr ma tkun involuta hi. Dik kienet it-tradizzjoni mit-trattat ta’ Lucarno, u mit-trattat
Molotov-Ribbentrop. Dak kien is-seklu 20. Ma rridux ripetizzjoni tagħhom.”3 Il-Kremlin irreaġixxa 
billi kkaratterizza l-attitudni Pollakka bħala “isterika” waqt li l-Gvern Ġermaniż sejħilha “xebh assurd” 
u l-Kummissjoni ta’ l-UE sejħitilha “m’hemm xejn x’tagħmel”. F’ittra lill-Financial Times tad-29 ta’ 
Mejju 2007 mill-Ministru Pollakk tad-Difiża Nazzjonali u tnejn oħra, in-Nord Stream kienet deskritta 
bħala “l-aktar attentat immorali mis-Sur Putin biex jaqsam u jagħmel ħsara lill-UE, se tkun diżastru 
ekonomiku u ġeopolitiku għall-Unjoni.”4 L-ittra tirreferi għall-proġett li nbeda minn Gerard Schröder 
mingħajr konsultazzjoni mas-sħab tiegħu fl-UE u sejħet lill-proġett “assurd” ekonomikament.

Fi stqarrija tat-23 ta’ April 2007, il-Ministru Pollakk ta’ l-Ekonomija., Piotr Wozniak, qal li minħabba 
li l-pajp jgħaddi minn ġoż-żona ekonomika tal-Polonja, in-Nord Stream tkun trid taġixxi f’konformità 
mad-dispożizzjonijiet tal-liġi Pollakka. “Jekk in-Nord Stream ma toqgħodx għar-regolamenti kollha li 
għandhom x’jaqsmu mal-proċeduri skond il-Konvenzjoni Espoo, fost affarijiet oħra, jekk l-
evalwazzjoni ta’ l-impatt ambjentali ma tkunx pożittiva, il-bini tal-pajp  tal-gass ma jinbediex”.

Attwalment iż-żona li saret referenza għaliha hija żona griża fejn il-fruntieri tal-baħar bejn il-Polonja u 
d-Danimarka għadhom mhumiex deċiżi, u ż-żona tinsab taħt il-ġurisdizzjoni taż-żewġ pajjiżi. Ta’ min 
jinnota li dan l-aħħar il-pajp kien mgħoddi minn rotta ġdida li tgħaddi mit-Tramuntana ta’ Bornholm, 
B’din id-deċiżjoni, il-pajp se jżomm aktar ’il bogħod minn postijiet fejn jintrema l-munizzjon, mossa
milqugħa tajjeb mill-awtoritajiet Daniżi, u b’hekk jevita ż-żona kkontestata bejn Bornholm u l-kosta 
Pollakka. 

Il-Ġermanja

Id-deċiżjoni Ġermaniża li tkompli bil-proġett kienet ibbażata fuq tħassib dwar tfixkil li jista’ jsir fil-
pajjiżi minn fejn jgħaddi l-pajp, per eżempju l-Belarus, u x-xewqa li tassigura s-sigurtà tal-forniment 
tal-gass fuq medda twila ta’ żmien. Il-Kanċillier Schröder mexxa ’l quddiem il-ftehim tal-proġett bl-
appoġġ tal-partiti kollha. Wara huwa kien suġġett għal kritika ħarxa minħabba li ftit wara li spiċċa 
minn Kanċellier inħatar President tal-bord ta’ sorveljanza tan-Nord Stream. Kien hemm xi 
spekulazzjoni meta nħatret Angela Merkel li se tħassar il-ftehim imma l-pożizzjoni Ġermaniża ma 
nbidlitx. Il-gvern Ġermaniż isostni li stieden lill-Polonja biex tieħu sehem fil-proġett imma Varsavja 
rrifjutat. Nord Stream issostni wkoll li Wingas (sussidjarja ta’ BASF) offriet li tikkonnettja l-grilja tal-
gass Pollakk mal-pajp Opal, li se jirċievi forniment min-Nord Stream, imma din l-offerta ma ntlaqitx 
min-naħa Pollakka. Ħafna kienu irritati f’Berlin bl-imġiba u r-retorika Pollakka għalkemm uħud 
jammettu li l-gvern Ġermaniż seta’ mmaniġġa l-kwistjoni b’ħila akbar. Iż-żjara f’Berlin tal-Prim 
Ministru l-ġdid, Donald Tusk, f’nofs Diċembru, jidher li rattbet il-pożizzjoni Pollakka.

  
3 Din kienet il- kwotazzjoni ta’ min jistkerrahha rraportata minn ħafna bħala l-kliem eżatti ta’ Sikorski 
f’konferenza trans-atlantika   fi Brussell fit-30 ta’ April 2006.
4 http://www.ft.com/cms/s/db259cf2-0cb7-11dc-a4dc-000b5df10621.html 
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Il-Finlandja

Il-President u l-Prim Ministru tal-Finlandja stqarrew b’mod espliċitu l-appoġġ politiku tagħhom għall-
proġett. F’intervista mad-Deutshe Welle fl-4 ta’ Mejju 2007, il-President Tarja Halonen qalet li t-
tħassib ewlieni tal-Finlandja dwar il-pajp kien ambjentali aktar milli politiku. Hija żiedet li kienet 
taħseb li dan it-tħassib jista’ jinstab tarf tiegħu. Is-Sur Vanhanen stqarr li: “L-ewwel, għandna bżonn 
pajp tal-gass ġdid bejn ir-Russja u l-Ewropa Ċentrali. (…)Fl-istess waqt dan jikkostitwixxi parti mis-
sħubija strateġika tagħna mar-Russja – dan huwa l-aktar argument importanti. (…)Ma nistax nifhem 
dan it-tħassib dwar is-sigurtà x’jista’ tabilħaqq ikun.”5

L-Iżvezja

L-Aġenzija għall-Ħarsien ta’ l-Ambjent ta’ l-Iżvezja talbet lill-konsorzju biex jistħarreġ aktar 
possibiltajiet rigward ir-rotta. Gruppi ambjentali Żvediżi huma mħassbin b’mod speċjali rigward li l-
pajp jgħaddi qrib wisq tar-riżerva marina qrib Gotland, gżira żgħira fil-Baħar Baltiku ċentrali. Huma 
jgħidu li x-xogħol ta’ kostruzzjoni jista’ jqajjem it-tossini li ilhom inattivi f’qiegħ il-baħar għal ħafna 
snin u jagħmlu ħsara lill-flora u l-fawna li jgħixu fl-ilmijiet ta’ madwar il-gżira Żvediża. Is-sajjieda 
lokali ta’ Gotland ukoll jibżgħu li l-pajp se jfixkel ix-xbieki tas-sajd tagħhom għalkemm il-pożizzjoni 
tagħhom irtabet ukoll wara seminar riċenti mas-sajjieda f’Malmo. L-akbar tħassib huwa dwar tunnellati 
ta’ armi kimiċi li baqgħu wara t-Tieni Gwerra Dinjija f’qiegħ il-baħar. Barra tħassib ambjentali, xi 
politiċi Żvediżi jibżgħu li l-pajp jista’ jintuża għall-ispjunaġġ (ara taħt). Fi tweġiba għal dan it-tħassib, 
in-Nord Stream offriet lill-awtoritajiet Żvediżi aċċess mingħajr limitu għall-installazzjonijiet kollha.

Id-Danimarka

Id-Danimarka esprimiet it-tħassib tagħha dwar l-impatt tal-proġett fuq il-gżira Bornholm imma issa l-
pajp se jgħaddi mit-Tramuntana tal-gżira biex jissodisfa l-ħtiġijiet ta’ Kopenħagen.

L-Estonja

L-Estonja opponiet il-proġett għal raġunijiet politiċi u ambjentali. Uħud jistgħu jargumentaw,
madankollu, li kien kontradittorju li titlob għar-rotta li tagħmel l-anqas ħsara lill-ambjent, imma tiċħad 
il-permess meħtieġ biex titwettaq ir-riċerka meħtieġa. Matul l-2007 in-Nord Stream bdiet djalogu 
estensiv ma’ l-Estonja fil-livelli kollha, inklużi erba’ laqgħat f’livell ministerjali u għadd ta’ 
konsultazzjonijiet f’livell ta’ ħidma ma’ l-awtoritajiet, il-politikanti, il-midja, l-ekonomija u s-soċjetà 
ċivili. L-Estonja qed tikkunsidra li tgħaddi liġi biex testendi l-ibħra territorjali tagħha fil-Golf tal-
Finlandja minn 3 sa 12-il mil nawtiku.

Il-Latvja

Il-Latvja żammet profil baxx fejn jidħlu l-istqarrijiet pubbliċi dwar in-NSGP. Bħalissa qiegħda tqis 
diversi għażliet għall-ġejjieni tal-forniment ta’ l-enerġija tagħha.

Il-Litwanja

  
5 Intervista mal-ġurnal ta’ kuljum Estonjan Eesti Päevaleht matul żjara uffiċjali fl-Estonja, ippubblikata 
fl-14 ta’ Settembru 2007.
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Il-Litwanja wkoll ftit għamlet stqarrijiet pubbliċi ħlief biex tesprimi t-tħassib dwar il-perikli ambjentali 
li jistgħu jinħolqu.

Kwistjonijiet Ambjentali

L-akbar oqsma ta’ tħassib hawhekk iffokaw fuq l-ambjent naturali ta’ l-għasafar, l-istokks tal-ħut, u fuq 
il-fatt li qiegħ il-baħar diġà huwa kkontaminat b’mod qawwi. Bħala tali, ix-xogħol ta’ kostruzzjoni 
previst jista’ jqanqal dawn is-sedimenti li jagħmlu ħsara u li kienu jeżistu diġà, u jferrixhom fl-ambjent 
u jniġġes il-baħar aktar milli hu. B’mod ġenerali jidher li r-riskji ambjentali jinsabu fil-fażi tal-
kostruzzjoni aktar milli fil-fażi operattiva.

Tħassib speċifiku hawnhekk huwa dak tal-munizzjon kimiku u konvenzjonali f’qiegħ il-baħar, mormi 
hemm matul u wara l-Ewwel u t-Tieni Gwerer Dinjija. Fir-rapport tagħha ta’ l-1994, HELCOM 
identifikat li hemn madwar 40,000 tunnellata ta’ munizzjon kimiku f’qiegħ il-baħar. Il-konklużjoni hija 
li “ir-riskji li huma konnessi ma’ l-irkupru tal-munizzjon kimiku huma għoljin. Il-Grupp għaldaqstant 
jirrakkomanda li l-munizzjon kimiku miż-Żona tal-Konvenzjoni ta’ Ħelsinki ma jkunx irkuprat.”

Skond in-Nord Stream, ir-rotta tan-NSGP kienet ippjanata biex ma tgħaddix minn fuq is-siti tar-rimi 
magħrufin, waqt li stħarriġ aktar dettaljat  dwar din il-kwistjoni mill-kumpanija nnifisha se jitwettaq fl-
2007.

Kwistjonijiet Strateġiċi u ta’ Sigurtà

It-tħassib Pollakk u Baltiku dwar is-sigurtà jiffoka fuq żewġ kwistjonijiet. L-ewwel, in-NSGP jista’ 
jinkoraġġixxi lir-Russja biex tirrikatta lil stati oħra. Per eżempju, x’jiġri jekk ir-Russja taqta’ l-gass li 
jgħaddi minn rotot li qegħdin fuq l-art? Bħala tweġiba parzjali għal dan it-tħassib, il-Ġermanja 
pproponiet klawsola ta’ solidarjetà dwar l-enerġija ta’ l-UE. Id-difensuri tal-proġett jargumentaw ukoll 
li r-Russja ilha fornitur kredibbli tal-gass għall-Ewropa għal erbgħin sena, anki matul il-Gwerra Bierda, 
allura għaliex għandha tħarbat il-fornimenti issa? Wara kollox, ir-Russja hija dipendenti fuq l-
esportazzjoni tagħha lejn l-Ewropa u viċi versa. Kwistjoni relatata għandha x’taqsam mad-dħul li jista’ 
jitnaqqas mit-tariffa tal-mogħdija għall-Polonja u l-Ukraina bħala riżultat tan-NSGP.  Iż-żewġ tipi ta’ 
tħassib jenfasizzaw l-importanza li l-UE taqbel fuq politika dwar l-enerġija komuni li tassigura s-
sigurtà tal-fornimenti għall-istati membri kollha.

It-tieni aspett, id-dimensjoni militari u tas-sigurtà tan-NSGP, tqajmet għall-ewwel darba mir-Russja 
nnifisha. Il-President Putin qal f’intervista fuq it-televiżjoni f’Ottubru 2006 li “l-irwol tal-flotta Russa 
huwa li tipproteġi l-interessi ekonomiċi tagħna fir-reġjun tal-Baħar Baltiku [….] Il-ħarsien tal-Pajp tat-
Tramuntana ta’ l-Ewropa, li jġib ir-riżorsi ta’ l-enerġija għall-klijenti tagħna fl-Ewropa tal-Punent, hija 
waħda mill-aktar prijoritajiet importanti għalina.” Waqt li n-Nord Stream tkellmet bil-qawwa kontra 
kull spekulazzjoni li l-pajp, jew il-pjattaforma, jistgħu jkunu miri possibbli ta’ attakki terroristiċi, 
madankollu hija baqgħet xi ftit dubjuża dwar liema tip ta’ theddida kienet qed tipprepara għaliha r-
Russja u/jew il-kumpanija.

L-istqarija ta’ Putin, madankollu, qajmet tħassib fl-Iżvezja, b’mod partikulari li l-flotta Russa se terġa’ 
tibda l-attività tar-ronda tagħha qrib il-kosta Żvediza, fejn se titwaqqaf il-pjattaforma. Skond in-Nord 
Stream, il-pjattaforma hija meħtieġa għall-“manutenzjoni u s-servizzi tal-pajpijiet, inklużi t-tnedija u l-
ġbir tat-tagħmir ta’ l-ittestjar u tagħmir dijanjostiku, il-kontroll tal-parametri tal-gass, u t-tqegħid tat-
tagħmir ta’ l-iżolament (valvoli)”. 
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Dimensjoni ġdida f’dan it-tħassib żdiedet b’rapport ta’ l-2006 mill-Aġenzija Żvediza għar-Riċerka fid-
Difiża, miktub minn Robert Larsson. Dan spekula li l-pjattaforma u l-pajp innifsu “jistgħu jintużaw 
bħala pjattaformi sensorjali u b’hekk iservu għal skopijiet ta’ ġbir ta’ informazzjoni militari u jagħtu 
lir-Russja vantaġġ kompetittiv fil-ġbir ta’ din l-informazzjoni fil-Baħar Baltiku.”6 L-iskop ta’ dan il-
ġbir ta’ informazzjoni u t-twissija bikrija se tkun l-Iżvezja, il-Flotta Finlandiża, jew is-sottomarini u l-
bastimenti tan-NATO fiż-żona. F’Novembru 2006, Mikael Odenberg li dak iż-żmien kien il-Ministru 
Żvediż tad-Difiża qabel: “Ir-Russi se jkunu jistgħu jisfruttaw il-pjattaforma għall-ġbir ta’ 
informazzjoni. Din hija problema.”7

F’intervista mar-Radju Żvediz fi Frar 2007, Alexander Kadakin, l-Ambaxxatur Russu għall-Iżvezja, 
ikkummenta b’mod kemxejn mhux diplomatiku dwar dan id-dibattitu Żvediz li baqa’ għaddej. Huwa 
nnota li, “Jiena ma nistax nifhem x’tip ta’ idjota jista’ jirraporta lis-superjur tiegħu dwar ħaġa bħal din”, 
u jekk ir-Russja riedet tispjuna fuq l-Iżvezja, ma kinitx tkun teħtieġ pjattaforma għax “diġa huwa 
possibbli għalina llum, permezz tas-sattelliti, li naqraw f’ħin reali l-pjanċa tan-numru ta’ kull karozza fi 
Stokkolma.”8

Id-deputat direttur tekniku tan-Nord Stream, Dirk von Ameln, imbagħad ħabbar, fil-bidu ta’ Ġunju 
2007, li l-Gwardja tal-Kosta ta’ l-Iżvezja se tkun l-awtorità waħdanija li tħares lill-pjattaforma kontra t-
theddid li jista’ jkun hemm, u l-awtoritajiet Żvedizi l-oħra se jkunu “milqugħin bil-ferħ” biex 
jispezzjonawha.9

Rapport mill-Parlament Finlandiż f’Lulju 2007 kkonkluda li “l-attività militari Russa li żdiedet fil-
Baħar Baltiku ma kinitx ikkawżata mill-pajp tal-gass tal-Baħar Baltiku”. Il-militar Finlandiż ukoll 
warrab l-idea li l-pajp seta’ jkun ta’ theddida militari.10

Konklużjoni

B’mod ġenerali, il-proċess pubbliku madwar il-BSGP (Pajp tal-Gass tal-Baħar Baltiku) huwa eżempju 
tajjeb ta’ kif m’għandekx tfassal il-politika. Fl-istadji bikrin, kien hemm nuqqas ta’ trasparenza u 
nuqqas ta’ konsultazzjonijiet. Dan issa jidher li qed jitjieb u sallum kien hemm ħafna konsultazzjonijiet 
formali ma’ l-istati tal-Baħar Baltiku taħt il-Konvenzjoni Espoo. Dawn kienu kemm f’livell uffiċjali kif 
ukoll ma’ diversi gruppi politiċi u organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili. Tabilħaqq, l-obbligi taħt il-
Konvenzjoni Espoo huma b’mod ġenerali garanzija tat-trasparenza. In-Nord Stream stess tipprova tkun 
trasparenti b’websajt b’diversi lingwi u aħbarijiet dwar l-affarijiet tagħha. Imma ħafna sforzi se jkunu 

  
6 Robert Larsson, Nord Stream, Sweden and the Baltic Sea Security, verżjoni aġġornata ta’ Marzu 2007 
li tinstab fis-sit: http://www.foi.se/upload/english/reports/foir2251.pdf, il-kwotazzjonijiet ittieħdu minn 
pġ. 8. 
7 Kwotazzjonijiet minn The Copenhagen Post tas-17-23 ta’ Novembru 2006, pġ. G16, “L-ispjun li 
daħal bil-pajp” ta’ Kevin McGwin; ara wkoll l-iSvenska Dagbladet ta’ l-14 ta’ Novembru 2006, pġ. 14, 
“Platform kan bli spionbas, Sveriges regering befarar att Östersjöledningen kan skapa 
säkerhetspolitiska konflikter” [Il-pjattaforma tista’ ssir bażi ta’ l-ispjunaġġ. Il-gvern Żvediz qed jibża li 
l-Pajp tal-Baħar Baltiku jista’ joħloq kunflitti fil-politika tas-sigurtà”, li tinstab ukoll fis-sit 
http://www.svd.se/dynamiskt/inrikes/did_14058690.asp
8 Ir-Radju Żvediz/Ekot, 13 ta’ Frar 2007, li tinstab (bl-Iżvediz) fis-sit: http://www.sr.se/cgi-
bin/ekot/artikel.asp?Artikel=1198646 Din l-istqarrija ħolqot effett totalment oppost għal dak li 
probabbilment ħaseb l-Ambaxxatur, jiġifieri, tweġiba rrabjata ħafna mill-midja u l-politiċi Żvedizi, li 
interpretaw l-istqarrija ta’ l-Ambaxxatur bħala theddida u umiljanti, minħabba li kien sejjaħ lill-politiċi 
tal-Kumitat tas-Sigurtà tal-Parlament bħala “idjoti”, ara, per eżempju “Ambassadören: [Ordföranden av 
riksdagens förvarsutskott Ulrica] Messing - en idiot, [“L-Ambaxxatur: [il-President tal-Kumitat tas-
Sigurtà Ulrica] Messing - idjota”] Ezpressen 15 ta’ Frar 2007, li tinstab fis-sit: 
http://www.expressen.se/1.558113
9 “Nord Stream har inget att dölja” [Nord Stream m’għandha xejn x’taħbi”], minn Dirk Von Ameln, 
Svenska Dagbladet ta’ l-4 ta’ Ġunju 2007, pġ. 5.
10 Rapport tal-Parlament Finlandiż, UaVM, 7/2007; intervista mat-Televiżjoni Finlandiż, tal-5.12.07 
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meħtieġa u aktar xogħol ta’ miżuri biex tinbena kunfidenza u trasparenza se jkun meħtieġ biex ibiddel 
dan il-proġett essenzjalment Russu Ġermaniż f’wieħed tabilħaqq Ewopew.

Għalkemm wieħed m’għandux iwarrab it-tħassib strateġiku u tas-sigurtà ta’ xi gruppi, ma jkunx 
raġonevoli li wieħed jargumenta li l-proġett għandu jitwaqqaf minħabba xi theddida ipotetika fil-
ġejjieni. Hemm għarfien dejjem jiżdied f’Moska li r-reputazzjoni tar-Russja bħala fornitur kredibbli ta’ 
l-enerġija ssirilha ħsara fatali jekk ikun hemm xi attentat biex tintuża l-BSGP għal skopijiet politiċi u 
ta’ sigurtà. L-UE diġà qed tfittex li tiddiversifika il-fornimenti ta’ l-enerġija tagħha u se twettaq 
monitoraġġ mill-qrib għal xi attentat mir-Russja li tuża l-BSGP għal skopijiet politiċi.

Anness A: L-Istrutturi tan-Nord Stream

L-intrapriża konġunta Russa Ġermaniża “Nordstream AG” twaqqfet f’Diċembru 2005. Il-kumpaniji 
komponenti huma: 

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/ 

Il-Maniġment tan-Nord Stream: 

Livell ta’ Sorveljanza: 

Kumitat ta’ l-Azzjonisti (Gazprom 4 siġġijiet, E.ON 2, Wintershall 2) 

President: Gerhard Schröder 

Livell Maniġerjali: 

Direttur Maniġerjali: Matthias Warnig, President tal-Bord tad-Diretturi tad-Dresdner Bank ZAO fil-
Federazzjoni Russa 

Kwartieri Ġenerali: Zug, l-Isvizzera. Fergħa: Moska 

Anness B: Mapep utli

Ir-rotta ppjanata tan-Nord Stream  
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Ir-rotta madwar il-gżira Bornholm
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