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HET NORD STREAM-GASPIJPLEIDINGPROJECT
EN ZIJN STRATEGISCHE GEVOLGEN

ACHTERGRONDNOTITIE

Samenvatting:
Het Nord Stream-gaspijpleidingproject (NSGP-project) zegt veel over de huidige spanningen in 
de relatie tussen de EU en Rusland. Het onderstreept het probleem van bilaterale overeenkomsten 
die een gemeenschappelijke EU-benadering van Rusland ondermijnen. Polen en de Baltische 
staten hebben felle kritiek geuit op het feit dat Duitsland een overeenkomst met Rusland heeft 
gesloten, die volgens hen gigantisch duur is, de solidariteit binnen de EU schaadt en gevolgen 
kan hebben voor de veiligheid. De aanstelling van de voormalige Duitse bondskanselier Gerhard 
Schröder als voorzitter van de raad van toezicht van Nord Stream heeft ook tot kritiek geleid. De 
Noordse landen hebben het belang van milieuvraagstukken benadrukt. De Europese Commissie
heeft de overeenkomst ondersteund als onderdeel van de Trans-Europese Netwerken (TEN’s) en 
als onderdeel van de inspanningen van de EU ter diversificatie van de energievoorziening. 
Rusland heeft de overeenkomst gepromoot als een gegarandeerde langdurige toevoer van gas 
naar Europa. De NSGP moet in 2015 25% leveren van de aanvullende behoefte aan geïmporteerd 
gas van de EU-25.

In verband met de NSGP spelen nog veel meer kwesties op veiligheids-, politiek, juridisch en 
economisch gebied. De NSGP vormt in veel opzichten een afspiegeling van de relatie tussen de 
EU en Rusland, en het zegt veel over de talrijke uiteenlopende belangen aan de zijde van de EU. 
De algemenere kwesties omvatten de vraag of de EU het eens kan worden over a) een intern 
energiebeleid, b) een extern energieveiligheidsbeleid en c) een gemeenschappelijke opstelling 
tegenover Rusland.
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Inleiding

Weinig grote infrastructurele projecten zijn zo omstreden als het Nord Stream-
gaspijpleidingproject (NSGP-project) in de Oostzee. In de jaren ’90 van de vorige eeuw is er in 
een Russisch-Finse haalbaarheidsstudie onderzoek gedaan naar een aantal mogelijke trajecten en 
geconcludeerd dat het nu voorziene traject het best haalbare was voor het transport van gas uit ’s 
werelds grootste voorraden naar West-Europa. In 2004 verzekerde Rusland zich van de Duitse 
steun voor de voorgestelde pijpleiding en in september 2005 hebben de partners in aanwezigheid 
van president Vladimir Poetin en bondskanselier Gerhard Schröder een overeenkomst getekend. 
Nord Stream valt sinds 2000 onder de TEN-richtsnoeren (bevestigd in 2006) en draagt in dat 
opzicht bij aan een gemeenschappelijk Europees energiebeleid.

De Nord Stream-onderneming, die in Zwitserland staat geregistreerd en daar ook haar 
hoofdkantoor heeft, is opgericht voor de uitvoering van het project in samenwerking met het 
Russische staatsbedrijf Gazprom, dat een meerderheidsaandeel van 51% heeft in het project, 
terwijl twee Duitse energiebedrijven (Wintershall en E.ON Ruhrgas) en één Nederlands bedrijf
(N.V. Nederlandse Gasunie) een minderheidsbelang bezitten. Het feit dat Schröder vlak na zijn 
vertrek als bondskanselier voorzitter van de raad van toezicht van Nord Stream werd, heeft tot 
veel controverse geleid.

Het NSGP-project

Er moeten twee parallelle pijpleidingen op de zeebodem worden aangelegd, beginnend vlak bij 
de Russische stad Vyborg en eindigend in de buurt van de Duitse stad Greifswald. Er is een 
onderhoudsplatform van 30m x 30m gepland op een afstand van ongeveer 70 km van het 
Zweedse eiland Gotland. De Nord Stream doorkruist de exclusieve economische zones van 
Rusland, Finland, Zweden, Denemarken en Duitsland én de territoriale wateren van Rusland, 
Denemarken en Duitsland. De pijpleiding heeft in zee een lengte van 1198 km en een capaciteit 
van maximaal 55 miljard m3 per jaar. De leiding transporteert gas vanuit de Yuzhno-Russkoye 
olie- en gasvoorraad, het Jamal-schiereiland, de Ob-Taz-baai en de Shtokmanovskoye-velden. De 
beraamde kosten bedragen ten minste 5 miljard euro.

Het project is momenteel in afwachting van de milieu-effectbeoordelingen en toestemming van 
de betrokken landen. De eerste pijpleiding moet in de periode 2008-2010 worden gelegd en de 
gasleveranties moeten in 2010 op gang komen. De pijpleiding krijgt een transportcapaciteit van 
ongeveer 27,5 miljard kubieke meter aardgas per jaar. De tweede leiding wordt aangelegd in de 
periode 2011-2012, waarna de leveringen in 2012 van start gaan. De transportcapaciteit is gelijk. 
In december 2005 is Gazprom in Babayevo, 351 km ten oosten van St. Petersburg, begonnen met 
de aanleg van een 917 km lange pijpleiding over land van Gryazovets naar Vyborg. Deze leiding 
verbindt de bestaande gaslijnen vanuit Siberië naar de regio St. Petersburg en de Nord Stream
met elkaar. Twee aansluitingen over land, van Greifswald naar het zuiden en westen van 
Duitsland met een totale lengte van 850 km, worden gebouwd door WINGAS en E.ON Ruhrgas. 
De ontwerpoptie voorziet in pijpleidingen met een buitendiameter van 1220mm en een 
ontwerpdruk van maximaal 220 bar, zonder compressie halverwege maar met een platform voor 
onderhouds- en veiligheidsdoeleinden.
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De pijpleiding vormt onderwerp van een milieu-effectbeoordeling (Environmental Impact 
Assessment, EIA) overeenkomstig de internationale (Verdrag van Espoo) en nationale wetgeving 
van de betrokken landen. Alleen landen waarvan de exclusieve economische zone of territoriale
wateren door de pijpleiding worden doorkruist kunnen hun veto uitspreken over het project. 
Buurlanden, zoals Polen of de Baltische staten, hebben recht op het rapport maar hebben geen 
vetorecht. Zij (de zogenaamde ‘beïnvloede partijen’) nemen echter deel aan regelmatig overleg in 
het kader van het Verdrag van Espoo. In dat kader worden ze voortdurend door de ontwikkelaar 
op de hoogte gehouden en mogen ze eventuele bezwaren aandragen en verklaringen over het 
project afleggen.

De pijpleiding doorkruist de zogenaamde exclusieve economische zones (EEZ) van Finland, 
Zweden en Denemarken. Volgens de internationale wetgeving vallen EEZ onder een specifieke
wettelijke regeling. Dat betekent echter niet dat een kuststaat eenvoudig, dus op politieke 
gronden, zijn veto over het NSGP-project kan uitspreken. Alle landen hebben de vrijheid om in 
elkaars EEZ onderwaterkabels en -pijpleidingen aan te leggen en daar apparatuur te plaatsen die 
verband houdt met de exploitatie van dergelijke infrastructuur. In dat geval “moeten [die landen] 
rekening houden met de rechten en plichten alsmede voldoen aan de wetten en regelgeving van 
de kuststaat”. Opgemerkt dient te worden dat Nord Stream in 2007 Estland heeft benaderd en om 
toestemming heeft verzocht voor onderzoek naar een mogelijk traject in zijn EEZ. Het verzoek 
werd na een levendige maatschappelijke en politieke discussie door de Estlandse regering 
afgewezen.

De argumenten

De voorstanders van de NSGP argumenteren dat het een belangrijk Russisch-Europees 
infrastructureel project is, dat meer zekerheid geeft op energiegebied voor met name Duitsland en 
de EU als geheel door de grotere capaciteit en de extra transitroute. De vele duizenden kilometers 
bestaande onderzeese gaspijpleidingen op aarde zijn het bewijs dat offshore-oplossingen een 
internationaal aanvaard alternatief vormen voor gaspijpleidingen over land. De NSGP zou ook 
het zeer reële gevaar van aanvaringen tussen tankers in de drukke Oostzee verkleinen. Voor het 
transport van dezelfde hoeveelheid energie per schip over de Oostzee zouden per jaar 500-600 
LNG-tankers of 160-170 olietankers nodig zijn.

Voor anderen betekent dit echter minder zekerheid op energiegebied, omdat het de EU op dat 
vlak nog afhankelijker maakt van Rusland. Sommige mensen vrezen dat Rusland de pijpleiding
zou kunnen gebruiken om andere doorvoerlanden zoals Polen en Oekraïne in de toekomst te 
chanteren. Sommigen zien het als een instrument voor Rusland om EU-lidstaten tegen elkaar uit 
te spelen, en als een specifiek bewijs voor de groeiende bilaterale betrekkingen van Duitsland met 
Rusland.

EU-standpunten

De Europese Unie heeft het project in 2000 onderdeel verklaard van de richtsnoeren voor de 
trans-Europese netwerken in de energiesector (‘TEN-E’). Deze status werd opnieuw bevestigd in 
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de herziening van midden 2006.1 Energiecommissaris Andris Piebalgs heeft zich uitgesproken 
vóór het NSGP-project. “Ik vind deze pijpleiding zeer positief voor de voorzieningszekerheid van 
Europa. Hoe meer mogelijkheden we hebben voor het transport van gas, hoe beter. Hoe meer 
pijpleidingen we hebben, hoe zekerder de toevoer. De enige vraag is of er bij de aanleg rekening 
wordt gehouden met alle desbetreffende milieufactoren, maar ook daar ben ik positief over.”2

Polen

Met name Polen klaagt dat Duitsland voorafgaand aan het besluit niet heeft overlegd. Als er een 
nieuwe gaspijpleiding nodig zou zijn, dan zou Polen de voorkeur hebben gegeven aan een 
overlandse pijpleiding over haar grondgebied, omdat dat volgens Polen economisch logischer is. 
De achterliggende reden voor deze kritiek is dat de huidige gaspijpleidingen naar West-Europa 
ofwel door Oekraïne ofwel door Wit-Rusland en Polen lopen. De huidige Poolse
dreigingsanalyse –gevormd door het oude wantrouwen tegen zowel Rusland als Duitsland – zegt 
dat de NSGP Rusland de mogelijkheid biedt de gastoevoer naar Polen in politieke crisissituaties
af te snijden en het land dus te omzeilen (Polen te ‘isoleren’) terwijl het Duitsland van gas blijft 
voorzien.

In april 2006 verklaarde Radek Sikorski, de toenmalige minister van defensie en huidige minister 
van buitenlandse zaken, dat “Polen erg gevoelig is voor corridors en afspraken achter onze rug 
om. Dat was de gewoonte van Locarno en Molotov-Ribbentrop. Dat was typisch voor de 20e 
eeuw. We wensen geen herhaling.”3 Als reactie karakteriseerde het Kremlin de Poolse houding 
als “hysterisch”, terwijl de Duitse regering het een “absurde vergelijking” en de Europese 
Commissie het “nutteloos” noemde. In een brief van 29 mei 2007 aan de Financial Times
beschreven de Poolse minister van defensie en twee anderen Nord Stream als “een wel zeer 
schandalige poging van meneer Poetin om de EU te verdelen en schaden, en een economische en 
geopolitieke ramp voor de Unie.”4 De brief verwijst naar het feit dat het initiatief tot het project 
door Gerhard Schröder is genomen zonder overleg met zijn EU-partners en omschrijft het project 
als economisch “absurd”.

In een verklaring van 23 april 2007 zei de Poolse minister van economische zaken Piotr Wozniak
dat Nord Stream overeenkomstig de bepalingen van de Poolse wet zal moeten handelen, 
aangezien de pijpleiding de Poolse economische zone doorkruist. “Tenzij Nord Stream voldoet 
aan alle regelgeving inzake de procedures volgens onder meer het Verdrag van Espoo, gaat de 
aanleg van de gaspijpleiding niet van start bij een niet positieve uitkomst van de milieu-
effectbeoordeling.”

  
1 Memo van de Commissie: 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/06/304&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage
=en
2 Speech voor de Ost-West Wirtschaftsklub in München, 13.10.2006

3 Dit was het beruchte citaat dat veelvuldig werd aangehaald als Sikorski’s exacte woorden op de trans-Atlantische conferentie 
van 30 april 2006 in Brussel.

4 http://www.ft.com/cms/s/db259cf2-0cb7-11dc-a4dc-000b5df10621.html
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In feite is de zone waarnaar wordt verwezen een grijze zone van betwiste zeegrenzen tussen 
Polen en Denemarken, die valt onder de jurisdictie van beide landen. Opgemerkt dient te worden 
dat het traject van de pijpleiding onlangs is verplaatst en nu ten noorden van Bornholm loopt. 
Dankzij dit besluit houdt de pijpleiding een nog grotere afstand tot munitiestortplaatsen, wat door 
de Deense autoriteiten wordt verwelkomd en ertoe leidt dat het betwiste gebied tussen Bornholm 
en de Poolse kust wordt vermeden.

Duitsland

Het Duitse besluit tot doorgang van het project berustte op zorgen omtrent mogelijke 
ontwrichting in doorvoerlanden zoals Wit-Rusland en de wens de gastoevoer voor lange tijd 
zeker te stellen. Bondskanselier Schröder heeft de pijpleidingovereenkomst er met steun van alle 
partijen doorgedrukt. Later oogstte hij veel kritiek omdat hij kort na zijn vertrek uit de politiek 
aantrad als voorzitter van de raad van toezicht van Nord Stream. Er werd licht gespeculeerd dat 
Angela Merkel na haar aantreden als bondskanselier de overeenkomst zou ontbinden, maar het 
standpunt van Duitsland bleef ongewijzigd. De Duitse regering zegt dat zij Polen heeft 
uitgenodigd voor deelname aan het project, maar dat Warschau dat heeft geweigerd. Nord Stream 
zegt bovendien dat Wingas (een dochteronderneming van BASF) heeft aangeboden het Poolse 
gasnet aan te sluiten op de Opal-pijpleiding, die door Nord Stream zal worden bevoorraad, maar 
dat de Polen ook dit aanbod hebben afgeslagen. In Berlijn heerst grote ergernis over de Poolse 
houding en retoriek, hoewel een enkeling wel wil toegeven dat de Duitse overheid de kwestie 
slimmer had kunnen aanpakken. Na het bezoek midden december van de nieuwe Poolse premier
Donald Tusk aan Berlijn lijkt de Poolse houding milder.

Finland

Zowel de president als de premier van Finland heeft uitdrukkelijk steun verklaard aan het project. 
In een interview op 4 mei 2007 met Deutsche Welle heeft president Tarja Halonen verteld dat de 
belangrijkste Finse bezwaren tegen de pijpleiding van milieutechnische en niet van politieke aard 
waren. Daar voegde ze aan toe dat die bezwaren naar haar mening konden worden weggenomen. 
De heer Vanhanen verklaarde: “Ten eerste hebben we een nieuwe gaspijpleiding tussen Rusland
en Centraal-Europa nodig. (…) Tegelijkertijd maakt hij onderdeel uit van ons strategisch
partnerschap met Rusland – en dat is wel het belangrijkste argument. (…) Ik begrijp niet waar die 
veiligheidsbezwaren uit kunnen bestaan.”5

Zweden

Het Zweedse bureau voor milieubescherming heeft het consortium gevraagd onderzoek te doen 
naar andere mogelijke trajecten. Zweedse milieugroeperingen vrezen vooral dat de pijpleiding te 
dicht langs het zeereservaat bij Gotland loopt. Dat is een klein eiland in het midden van de 
Oostzee. Volgens hen kunnen door de aanleg toxinen die al jaren op de zeebodem liggen in het 
water terechtkomen en de flora en fauna rond het Zweedse eiland schade toebrengen. De vissers 
van Gotland vrezen daarnaast dat de pijpleiding hun visnetten in de weg kan zitten, hoewel ook 
hun standpunt na een recent seminar in Malmö milder is geworden. De grootste zorg betreft de 
tonnen uit WO II overgebleven chemische wapens op de zeebodem. Sommige Zweedse politici 

  
5 Interview in het Estlandse dagblad van 14 september 2007 Eesti Päevaleht, afgenomen tijdens een officieel bezoek aan Estland.
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zijn niet alleen ongerust over het milieu, maar ook bang dat de pijpleiding gebruikt gaat worden 
voor spionagedoeleinden (zie hieronder). In een reactie op deze angst heeft Nord Stream de 
Zweedse autoriteiten onbeperkte toegang aangeboden tot alle installaties.

Denemarken

Denemarken heeft zijn ongerustheid geuit over de gevolgen van het project voor het eiland 
Bornholm, maar nu wordt de pijpleiding langs het noorden van het eiland geleid, in 
overeenstemming met de eisen van Kopenhagen.

Estland

Estland is om politieke en milieutechnische redenen tegen het project. Sommige mensen zullen 
echter zeggen dat het met elkaar in tegenspraak was om aan de ene kant om het 
milieuvriendelijkste traject te vragen en aan de andere kant de benodigde vergunning voor 
uitvoering van het desbetreffende onderzoek te weigeren. In 2007 is Nord Stream met Estland op 
alle niveaus een uitgebreide dialoog aangegaan. Zo hebben er vier bijeenkomsten op ministerieel 
niveau plaatsgevonden en was er veel overleg op werkniveau met autoriteiten, politici, de media, 
economische actoren en het maatschappelijk middenveld. Estland overweegt een wet aan te 
nemen ter uitbreiding van zijn territoriale wateren in de Golf van Finland van 3 tot 12 zeemijl.

Letland

Letland heeft nauwelijks openbare verklaringen over de NSGP afgelegd. Het land overweegt 
momenteel verschillende opties voor zijn toekomstige energievoorziening.

Litouwen

Litouwen heeft eveneens weinig openbare verklaringen afgelegd, behalve om zijn bezorgdheid te 
uiten over de mogelijke gevaren voor het milieu.

Milieuvraagstukken

De voornaamste bezwaren betreffen de leefgebieden van vogels, de visstand en het feit dat de 
zeebodem reeds zwaar verontreinigd is. De voorziene aanleg kan als zodanig de reeds aanwezige 
schadelijke sedimenten verstoren, in het milieu verspreiden en het water nog verder vervuilen. In 
het algemeen lijkt eerder de aanleg dan de exploitatie risico’s mee te brengen voor het milieu.

Eén specifiek vraagstuk betreft de chemische en conventionele munitie op de zeebodem, die daar 
tijdens en na WO I en II is gestort. In haar verslag uit 1994 heeft HELCOM ongeveer 40 000 ton
chemische munitie op de zeebodem vastgesteld. De conclusie was dat “de risico’s verbonden met 
het bergen van chemische munitie hoog zijn. De Groep beveelt derhalve aan de chemische 
munitie in het verdragsgebied van het Verdrag van Helsinki niet te bergen.”

Volgens Nord Stream is het traject van de NSGP zo gepland dat het de bekende stortplaatsen niet 
doorkruist, en zal de onderneming hiernaar in 2007 zelf nader onderzoek verrichten.
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Veiligheids- en strategische vraagstukken

De Poolse en Baltische veiligheidsbezwaren richten zich op twee zaken. Ten eerste zou de NSGP
Rusland kunnen aanzetten tot chantage van andere landen. Wat zou er bijvoorbeeld gebeuren als
Rusland de toevoer van gas via de transitroutes over land afsnijdt? Deels in reactie op dit bezwaar 
heeft Duitsland een energiesolidariteitsclausule voor de EU voorgesteld. Verdedigers van het 
project voeren tevens als argument aan dat Rusland zich al veertig jaar, zelfs in de Koude Oorlog, 
een betrouwbare gasleverancier voor Europa heeft getoond, dus waarom zou het de voorziening 
nu willen verstoren? Rusland is immers net zo afhankelijk van zijn export naar Europa als 
omgekeerd. Een daar aan gerelateerd vraagstuk betreft de mogelijk lagere inkomsten uit de 
doorvoervergoeding voor Polen en Oekraïne als gevolg van de NSGP. Beide vraagstukken 
onderstrepen het belang van overeenstemming binnen de EU over een gemeenschappelijk 
energiebeleid, dat een zekere voorziening waarborgt voor alle lidstaten.

Het tweede aspect, dat van de militaire veiligheid van de NSGP, werd als eerste door Rusland
zelf te berde gebracht. President Poetin zei in oktober 2006 in een vraaggesprek op tv over de 
Russische vloot dat “hun taak bestaat uit bescherming van onze economische belangen in het 
Oostzee-gebied [….] Bescherming van de Noord-Europese pijpleiding, die energiebronnen naar 
onze West-Europese afnemers transporteert, behoort tot onze hoogste prioriteiten.” Hoewel Nord
Stream zich sterk heeft afgezet tegen speculaties dat de pijpleiding, of het platform, een plausibel
doel voor terroristische aanslagen zou vormen, blijft de onderneming vaag over het soort dreiging 
waarop Rusland en/of de onderneming zich voorbereidt.

Poetins verklaring heeft met name in Zweden tot de bezorgdheid geleid dat de Russische marine 
de patrouilles weer zal hervatten dicht langs de Zweedse kust, waar het onderhoudsplatform 
wordt neergezet. Volgens Nord Stream is het platform nodig voor “onderhoud en service van de 
pijpleidingen, met inbegrip van het neerlaten en ophalen van test- en diagnostische apparatuur, de 
controle van gasparameters en de plaatsing van isolatievoorzieningen (kleppen)”.

Een verslag uit 2006, geschreven door Robert Larsson voor het Zweedse 
defensieonderzoeksbureau, voegde een nieuwe dimensie toe aan bovengenoemde bezorgdheid. 
Daarin werd gespeculeerd dat het platform en de pijpleiding zelf “gebruikt kunnen worden als 
sensorplatforms en als zodanig geheime informatie kunnen verschaffen en Rusland in de Oostzee
op dat terrein een voorsprong kunnen geven op de concurrentie.”6 De voorwerpen van die 
geheime informatie en vroege waarschuwing zouden Zweden, de Finse marine of NAVO-
onderzeeërs en -vaartuigen in het gebied zijn. In november 2006 erkende de toenmalige Zweedse 
minister van defensie Mikael Odenberg: “De Russen zullen het platform kunnen gebruiken voor 
het verzamelen van geheime informatie. Dat is een probleem.”7

  
6 Robert Larsson, Nord Stream, Sweden and the Baltic Sea Security, een bijgewerkte versie van maart 2007 staat op
http://www.foi.se/upload/english/reports/foir2251.pdf, citaten afkomstig van blz. 8.
7 Citaten uit The Copenhagen Post 17-23 november 2006, blz. G16, “The spy who came in with the pipeline” door Kevin 
McGwin; zie ook het Svenska Dagbladet van 14 november 2006, blz. 14, “Platform kan bli spionbas, Sveriges
regering befarar att Östersjöledningen kan skapa säkerhetspolitiska konflikter” [Platform kan spionagebasis worden. De Zweedse 
regering vreest dat de pijpleiding in de Oostzee leidt tot conflicten met betrekking tot het veiligheidsbeleid”, ook te vinden op 
http://www.svd.se/dynamiskt/inrikes/did_14058690.asp
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In een interview voor de Zweedse radio in februari 2007 reageerde de Russische ambassadeur in 
Zweden Alexander Kadakin nogal ondiplomatiek op deze aanhoudende Zweedse discussie. Hij 
merkte op: “Ik snap niet welke idioot zoiets aan zijn meerdere kan rapporteren.” En Rusland
heeft geen platform nodig om Zweden te bespioneren, want “wij kunnen nu al met satellieten in 
real time het kenteken van elke auto in Stockholm lezen.”8

Dirk von Ameln, de technisch adjunct-directeur van Nord Stream, kondigde op zijn beurt begin 
juni 2007 aan dat de Zweedse kustwacht de enige autoriteit zou zijn die het platform tegen 
eventuele dreigingen zou beschermen en dat andere Zweedse autoriteiten “meer dan welkom” 
waren om het te inspecteren.9

Een verslag uit juli 2007 van het Finse parlement concludeerde dat “de verhoogde Russische
militaire activiteit in de Oostzee niet wordt veroorzaakt door de gaspijpleiding”. Ook het Finse 
leger heeft het idee dat de pijpleiding een militaire dreiging zou kunnen vormen naar het land der 
fabelen verwezen.10

Conclusie

Al met al geeft het openbare proces rond de BSGP goed aan hoe je níet beleid moet maken. In de 
eerste fasen was er een gebrek aan transparantie en overleg. Daar lijkt nu verbetering in te zitten, 
en tot dusver is er onder het Verdrag van Espoo veel formeel overleg gepleegd met de landen 
rond de Oostzee. Dat gebeurt zowel op officieel niveau als met tal van politieke groeperingen en 
maatschappelijke organisaties. De verplichtingen onder het Verdrag van Espoo houden voor een 
groot deel een waarborg voor transparantie in. Nord Stream zelf probeert transparant te zijn, met 
een meertalige website en nieuws over haar aangelegenheden. Maar men zal zich nog veel 
inspanningen moeten getroosten, nog heel wat vertrouwen moeten opbouwen en nog tal van 
maatregelen moeten nemen ter vergroting van de transparantie om dit feitelijk Russisch-Duitse 
project om te vormen tot een waarlijk Europees project.

Hoewel men de veiligheids- en strategische bezwaren van bepaalde kringen niet mag wegwuiven, 
zou het onredelijk zijn te beweren dat het project gestopt moet worden vanwege een toekomstige 
hypothetische dreiging. In Moskou groeit het besef dat de reputatie van Rusland als betrouwbare 
energieleverancier onherstelbare schade zou oplopen als het de BSGP zou trachten te gebruiken 
voor politieke veiligheidsdoeleinden. De EU probeert haar energievoorziening nu al te 
diversifiëren en zal elke poging van Rusland om de BSGP voor politieke doeleinden te gebruiken 
nauwlettend in de gaten houden.

  
8 Zweedse radio/Ekot, 13 februari 2007, (in het Zweeds) te vinden op http://www.sr.se/cgibin/ekot/artikel.asp?Artikel=1198646 
Deze verklaring had een totaal ander effect dan de ambassadeur waarschijnlijk had verwacht, er volgde namelijk een zeer boze 
reactie van de Zweedse media en politici, die de verklaring van de ambassadeur onder andere opvatten als een bedreiging en een 
vernedering omdat hij de politici in de veiligheidscommissie van het parlement voor “idioten” had uitgemaakt, zie bijvoorbeeld 
“Ambassadören: [Ordföranden av riksdagens förvarsutskott Ulrica] Messing - en idiot, [“Ambassadeur: [voorzitter van de 
veiligheidscommissie Ulrica] Messing - een idioot”], Expressen van 15 februari 2007, te vinden op 
http://www.expressen.se/1.558113
9 “Nord Stream har inget att dölja” [Nord Stream heeft niets te verbergen”] door Dirk Von Ameln, Svenska Dagbladet van 4 juni 
2007, blz. 5.
10 Verslag van het Finse parlement, UaVM, 7/2007; interview Finse tv, 5.12.07
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Bijlage A: Structuren Nord Stream

Het Russisch-Duitse samenwerkingsverband “Nord Stream AG” werd in december 2005 
opgericht. De onderneming bestaat uit:
• 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/

Management Nord Stream:
• Toezicht:

o Commissie van aandeelhouders (Gazprom 4 zetels, E.ON 2, Wintershall 2)
o Voorzitter: Gerhard Schröder

• Dagelijks bestuur:
o Algemeen directeur: Matthias Warnig, voorzitter Raad van Bestuur van de Dresdner 

Bank ZAO in de Russische Federatie
• Hoofdkantoor: Zug, Zwitserland. Bijkantoor: Moskou
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