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Streszczenie:
Projekt gazociągu Nord Stream ujawnia obecne napięcia w stosunkach między UE a Rosją. 
Uwydatnia on problem umów dwustronnych, podważających wspólną postawę UE wobec
Rosji. Polska i państwa bałtyckie głośno wyraziły krytykę w związku z podpisaniem przez 
Niemcy umowy z Rosją, która, jak utrzymują, jest bardzo kosztowna, niszczy solidarność UE 
i mogłaby mieć implikacje dla bezpieczeństwa. Krytykę wywołało również mianowanie 
byłego kanclerza Niemiec Gerharda Schroedera na przewodniczącego rady nadzorczej spółki 
Nord Stream. Kraje skandynawskie podkreślały znaczenie kwestii związanych ze 
środowiskiem naturalnym. Komisja Europejska poparła umowę jako wpisującą się w ramy 
sieci transeuropejskich i wysiłki UE podejmowane w celu dywersyfikacji dostaw energii. 
Rosja promowała umowę jako zapewniającą długoterminowe dostawy gazu do Europy. W 
2015 r. gazociąg Nord Stream ma pokrywać 25% dodatkowego zapotrzebowania UE-25 na 
przywóz gazu.

Istnieje wiele innych zastrzeżeń związanych z gazociągiem Nord Stream, które dotyczą 
kwestii politycznych, prawnych, gospodarczych i związanych z bezpieczeństwem. Projekt
gazociągu pod wieloma względami odzwierciedla stosunki między UE a Rosją ujawniając
wiele różnych interesów po stronie UE. Szersze problemy dotyczą tego, czy UE może 
uzgodnić a) wewnętrzną politykę energetyczną b) zewnętrzną politykę bezpieczeństwa 
energetycznego c) wspólne podejście do Rosji.
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Wprowadzenie

Niewiele istotnych projektów w zakresie infrastruktury wzbudziło tyle kontrowersji, co projekt 
budowy gazociągu spółki Nord Stream na dnie Morza Bałtyckiego. W latach 90. w rosyjsko-
fińskim studium wykonalności dotyczącym gazociągu bałtyckiego rozważono kilka 
ewentualnych tras jego przebiegu i wyciągnięto wniosek, że obecnie przewidywana trasa jest 
najbardziej wykonalna z punktu widzenia przesyłu gazu z największych światowych złóż do 
Europy Zachodniej. W 2004 r. Rosja zapewniła sobie poparcie Niemiec dla zaproponowanego 
gazociągu i we wrześniu 2005 r. partnerzy podpisali umowę w obecności prezydenta Władimira
Putina i kanclerza Gerharda Schrödera. Od 2000 r. spółka Nord Stream jest uwzględniana 
w wytycznych dotyczących sieci transeuropejskich (co potwierdzono w 2006 r.) i w tym sensie 
jej projekt stanowi wkład we wspólną europejską politykę energetyczną.

Spółka Nord Stream, zarejestrowana i posiadająca siedzibę w Szwajcarii, została utworzona 
w celu realizacji projektu we współpracy z rosyjską spółką państwową Gazprom, która jest 
większościowym udziałowcem przedsiębiorstwa, posiadającym 51% udziałów, natomiast 
niemieckie spółki energetyczne (Wintershall oraz E.oN Ruhrgas) i jedna spółka holenderska
(N.V. Nederlanse Gasunie) są udziałowcami mniejszościowymi. Wiele kontrowersji wywołał
fakt, że Gerhard Schröder został przewodniczącym rady nadzorczej Nord Stream wkrótce po 
zakończeniu urzędowania.

Projekt gazociągu Nord Stream

Na dnie morza mają zostać zbudowane dwa rurociągi, których początek znajdzie się blisko 
rosyjskiego miasta Wyborg, a koniec niedaleko niemieckiego miasta Greifswald. 70 km od 
szwedzkiej wyspy Gotlandii planowane jest umiejscowienie platformy do konserwacji i obsługi 
o wymiarach 30m x 30m. Gazociąg Nord Stream będzie przebiegał przez wyłączne strefy 
ekonomiczne Rosji, Finlandii, Szwecji, Danii i Niemiec oraz przez wody terytorialne Rosji, 
Danii i Niemiec. Jego odcinek morski będzie miał długość 1198 km, a jego przepustowość 
wyniesie do 55 miliardów m3 rocznie. Gazociągiem będzie transportowany gaz ze złóż gazu 
i ropy Jużno-Russkoje, złóż Półwyspu Jamalskiego, ujścia rzek Ob i Taz oraz złoża Sztokmana. 
Koszty szacuje się na co najmniej 5 mld EUR.

Projekt obecnie oczekuje na przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko oraz 
uzyskanie zgody zainteresowanych państw. Pierwszy rurociąg ma zostać położony w latach 
2008- 2010, a pierwsze dostawy gazu mają rozpocząć się w 2010 r. Roczna przepustowość
transportowa rurociągu wyniesie około 27,5 mld metrów sześciennych gazu ziemnego rocznie. 
Drugi rurociąg zostanie położony w latach 2011-2012, a dostawy rozpoczną się w 2012 r. Jego 
przepustowość transportowa będzie podobna. W grudniu 2005 r. w Babajewie, 351 km na 
wschód od Petersburga, Gazprom rozpoczął budowę lądowego połączenia rurociągowego o 
długości 917 km między Griazowcem a Wyborgiem. Odcinek ten połączy istniejące gazociągi 
biegnące z Syberii do obwodu leningradzkiego oraz gazociąg Nord Stream. Dwa połączenia 
lądowe między Greifswaldem oraz południowymi i zachodnimi Niemcami o całkowitej 
długości 850 km zostaną zbudowane przez WINGAS i E.ON Ruhrgas. Koncepcja przewiduje 
rury o zewnętrznej średnicy 1220 mm, ciśnieniu obliczeniowym do 220 bar, bez stacji 
kompresji, lecz z platformą do celów konserwacji i bezpieczeństwa.

Rurociąg podlega obowiązkowi przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko zgodnie 
z międzynarodowym (konwencja z Espoo) i krajowym prawem zainteresowanych krajów. 
Możliwość zawetowania projektu mają jedynie te państwa, przez których wyłączne strefy 
ekonomiczne lub wody terytorialne przebiega rurociąg. Inne kraje sąsiadujące, takie jak Polska 
lub państwa bałtyckie, mają prawo do zapoznania się ze sprawozdaniem, ale nie przysługuje im 
prawo weta. Jednakże uczestniczą one (tzw. „zainteresowane strony”) w regularnych 
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konsultacjach w ramach konwencji z Espoo. W tych ramach są one na bieżąco informowane 
przez dewelopera oraz mają możliwość zgłaszania ewentualnych zastrzeżeń i komentowania 
projektu.

Gazociąg będzie przebiegał przez tzw. wyłączne strefy ekonomiczne Finlandii, Szwecji i Danii. 
Zgodnie z prawem międzynarodowym wyłączne strefy ekonomiczne podlegają szczególnym 
uregulowaniom prawnym. Nie oznacza to jednak, że państwo nadbrzeżne może z łatwością, tj. 
z powodów politycznych, zawetować projekt gazociągu Nord Stream. Wszystkie państwa 
posiadają swobodę w takim zakresie jak umieszczanie podmorskich kabli i rurociągów 
w wyłącznej strefie ekonomicznej innego państwa oraz umieszczanie tam sprzętu związanego 
z obsługą tej infrastruktury. Jednakże przy tego rodzaju działaniach takie państwa „w należyty 
sposób uwzględniają prawa i obowiązki państwa nadbrzeżnego oraz przestrzegają ustaw 
i innych przepisów prawnych wydanych przez państwa nadbrzeżne”. Warto zaznaczyć, że 
w 2007 r. spółka Nord Stream zwróciła się do Estonii z wnioskiem o zezwolenie na zbadanie 
wyłącznej strefy ekonomicznej Estonii pod kątem ewentualnej budowy gazociągu. Po żywej 
otwartej debacie politycznej rząd Estonii wniosek odrzucił.

Argumenty

Osoby popierające projekt gazociągu Nord Stream utrzymują, że jest to istotny projekt Rosji 
i UE z zakresu infrastruktury, który zapewni Niemcom w szczególności oraz całej UE większe 
bezpieczeństwo energetyczne dzięki dodatkowym możliwościom i dodatkowej trasie 
przesyłowej. Wiele tysięcy kilometrów podwodnych gazociągów istniejących na świecie 
stanowi dowód na to, że rozwiązania morskie są międzynarodowo akceptowaną alternatywą dla 
gazociągów lądowych. Gazociąg Nord Stream zmniejszyłby także bardzo realne ryzyko kolizji 
tankowców na bardzo zatłoczonym Morzu Bałtyckim. Do transportu tej samej ilości energii 
statkiem przez Morze Bałtyckie trzeba byłoby rocznie korzystać z 500-600 tankowców do 
przewozu skroplonego gazu ziemnego (LNG) lub 160-170 tankowców do przewozu ropy 
naftowej.

Dla innych osób jest to jednak sygnał obniżenia bezpieczeństwa energetycznego, ponieważ 
gazociąg spowoduje dodatkową zależność energetyczną UE od Rosji. Niektórzy obawiają się, 
że Rosja mogłaby w przyszłości wykorzystywać gazociąg do szantażowania innych krajów 
tranzytowych, takich jak Polska i Ukraina. Niektórzy interpretują to jako narzędzie 
umożliwiające Rosji skłócenie państw członkowskich oraz szczególny wyraz coraz bardziej 
dwustronnego charakteru stosunków między Niemcami i Rosją.

Poglądy UE

W 2000 r. Unia Europejska uznała projekt za część wytycznych dotyczących transeuropejskich 
sieci energetycznych. Status projektu został następnie potwierdzony w dokonanym w połowie 
2006 r. przeglądzie1. Komisarz ds. energii Andris Piebalgs opowiedział się za gazociągiem 
Nord Stream: „Postrzegam ten gazociąg jako bardzo pozytywny dla bezpieczeństwa Europy pod 
względem dostaw. Im więcej mamy możliwości transportu gazu, tym lepiej. Im więcej mamy 
rurociągów, tym większe jest bezpieczeństwo dostaw. Jedyną kwestią jest to, czy w trakcie 
budowy uwzględnione zostaną wszystkie odpowiednie czynniki dotyczące środowiska 
naturalnego, lecz to również widzę w pozytywnym świetle.”2

  
1 Notatka Komisji:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/06/304&format=HTML&aged
=0&language=EN&guiLanguage=en
2 Przemówienie w Ost-West Wirtschaftsklub w Monachium, 13.10.2006 r.
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Polska

Zwłaszcza Polska zgłaszała zastrzeżenia w związku z faktem, że Niemcy nie skonsultowały się 
z nią przed podjęciem decyzji. Jeżeli nowy gazociąg byłby potrzebny, Polska wolałaby rurociąg 
lądowy przebiegający przez jej terytorium, ponieważ, jak twierdzi, rozwiązanie to byłoby 
bardziej logiczne pod względem ekonomicznym. Podstawową przyczyną tej krytyki jest fakt, że 
obecne gazociągi biegnące do Europy Zachodniej przebiegają przez Ukrainę lub Białoruś i
Polskę. Z obecnej polskiej analizy zagrożeń – u której podstaw leży tradycyjny brak zaufania 
zarówno do Rosji, jak i Niemiec – wynika, że gazociąg Nord Stream umożliwi Rosji odcięcie 
dostaw gazu do Polski w sytuacjach kryzysu politycznego, pozwalając jej na ominięcie (a tym 
samym „izolację”) Polski i jednoczesne dostarczanie gazu Niemcom.

W kwietniu 2006 r. Radek Sikorski, ówczesny minister obrony i obecny minister spraw 
zagranicznych, oświadczył, że „Polska jest szczególnie wrażliwa na punkcie korytarzy i 
porozumień ponad naszymi głowami. To była tradycja Locarno, to jest tradycja paktu 
Ribbentrop-Mołotow. To był XX wiek. Nie chcemy powtórki.”3 Kreml zareagował określając 
polską postawę jako „histeryczną”, rząd Niemiec nazwał ją „absurdalnym porównaniem”, a 
Komisja UE określiła ją jako „niezbyt pomocną”. W liście do Financial Times z dnia 29 maja
2007 r. polski minister obrony narodowej wraz z dwiema innymi osobami określił Nord Stream 
jako „najbardziej oburzającą próbę podzielenia i zniszczenia UE przez Władimira Putina, która 
będzie dla Unii gospodarczą i geopolityczną katastrofą.”4 W liście stwierdzono, że projekt 
powstał z inicjatywy Gerharda Schrödera bez konsultacji z jego partnerami w UE i nazwano go 
ekonomicznym „absurdem.

W oświadczeniu z dnia 23 kwietnia 2007 r. polski minister gospodarki, Piotr Woźniak, 
stwierdził, że ponieważ trasa gazociągu przebiega przez strefę ekonomiczną Polski, spółka Nord 
Stream będzie musiała przestrzegać przepisów polskiego prawa. „Jeśli Nord Stream nie spełni 
wszystkich procedur w ramach konwencji z Espoo, m.in. nie uzyska pozytywnej oceny 
oddziaływania na środowisko, budowa gazociągu nie rozpocznie się”.

W rzeczywistości obszar, o którym mowa, jest szarą strefą, czyli obszarem o nieuregulowanych 
granicach morskich pomiędzy Polską a Danią, na którym obowiązuje jurysdykcja dwóch 
państw. Warto zauważyć, że w ostatnim czasie zmieniono trasę gazociągu tak, aby biegła na 
północ od Bornholmu. Zgodnie z tą decyzją będzie ona przebiegała w jeszcze większej 
odległości od obszaru, na którym znajduje się zatopiona amunicja, co jest krokiem 
z zadowoleniem przyjmowanym przez władze duńskie, oraz ominie sporny obszar między 
Bornholmem a polskim wybrzeżem.

Niemcy
U podstaw decyzji Niemiec o przystąpieniu do projektu leżały obawy związane z ewentualnymi 
problemami w krajach tranzytowych, np. na Białorusi, oraz chęć zapewnienia 
długoterminowego bezpieczeństwa dostaw gazu. Kanclerz Schröder przeforsował umowę 
w sprawie gazociągu przy poparciu wszystkich partii. Był on następnie silnie krytykowany za 
objęcie stanowiska przewodniczącego rady nadzorczej Nord Stream wkrótce po zakończeniu 
urzędowania. Kiedy urząd objęła Angela Merkel, pojawiły się spekulacje, że anuluje ona 
umowę, lecz stanowisko Niemiec nie uległo zmianie. Rząd Niemiec utrzymuje, że zapraszał 
Polskę do uczestnictwa w projekcie, ale Warszawa odmówiła. Nord Stream twierdzi również, że 

  
3 Był to niesławny cytat szeroko przytaczany jako dosłowna wypowiedź Sikorskiego podczas konferencji 
transatlantyckiej w Brukseli w dniu 30 kwietnia 2006 r.
4 http://www.ft.com/cms/s/db259cf2-0cb7-11dc-a4dc-000b5df10621.html
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spółka Wingas (spółka zależna BASF) zaproponowała przyłączenie polskiej sieci gazowej do 
gazociągu Opal, który będzie otrzymywać dostawy z Nord Stream, lecz strona polska nie 
zainteresowała się tą propozycją. Zachowanie i retoryka Polski wywołały w Berlinie 
powszechną irytację, chociaż niektórzy przyznają, że rząd Niemiec mógł rozwiązać tę sprawę 
w sposób bardziej umiejętny. Wydaje się, że wizyta nowego premiera Donalda Tuska 
w Berlinie, która odbyła się w połowie grudnia, złagodziła stanowisko Polski.

Finlandia
Zarówno prezydent, jak i premier Finlandii wyraźnie zadeklarowali polityczne poparcie dla 
projektu. W wywiadzie dla Deutsche Welle z dnia 4 maja 2007 r. prezydent Tarja Halonen 
powiedziała, że główne fińskie obawy co do gazociągu są natury ekologicznej, a nie politycznej. 
Dodała ona, że uważa, iż z obawami tymi można sobie poradzić. Matti Vanhanen oświadczył, 
że „po pierwsze, potrzebujemy nowego gazociągu między Rosją i Europą Środkową. (…)
Jednocześnie stanowi to część naszego strategicznego partnerstwa z Rosją – to jest 
najważniejszy argument. (…) Nie rozumiem, na czym naprawdę mogłyby polegać te obawy 
o bezpieczeństwo.”5

Szwecja
Szwedzki Urząd Ochrony Przyrody zwrócił się do konsorcjum o zbadanie dodatkowych 
możliwych tras gazociągu. Szwedzkie grupy ekologiczne szczególnie obawiają się, że gazociąg 
będzie przebiegał zbyt blisko rezerwatu morskiego w pobliżu niewielkiej wyspy Gotlandii
położonej w środkowej części Morza Bałtyckiego. Twierdzą one, że prace budowlane mogłyby 
poruszyć substancje toksyczne od dawna zalegające na dnie morza oraz zaszkodzić faunie 
i florze żyjącej w wodach otaczających tę szwedzką wyspę. Lokalni gotlandzcy rybacy 
obawiają się również, że gazociąg mógłby kolidować z rozmieszczaniem sieci połowowych, 
chociaż po ostatnim seminarium z rybakami w Malmö oni również złagodzili swoje stanowisko. 
Największe obawy budzą tony broni chemicznej pozostawionej na dnie morza po drugiej wojnie 
światowej. Oprócz zastrzeżeń dotyczących środowiska niektórzy szwedzcy politycy obawiają 
się, że gazociąg może zostać wykorzystany do celów szpiegowskich (patrz poniżej). 
W odpowiedzi na te obawy Nord Stream zaproponował szwedzkim władzom nieograniczony 
dostęp do wszystkich instalacji.

Dania
Dania wyraziła obawy co do oddziaływania projektu na wyspę Bornholm, lecz na chwilę 
obecną projekt przewiduje poprowadzenie gazociągu na północ od wyspy, co jest zgodne 
z żądaniami Kopenhagi.

Estonia
Estonia jest przeciwna projektowi ze względów politycznych i ekologicznych. Niektórzy 
twierdzili jednak, że żądanie takiej trasy gazociągu, która byłaby najbardziej przyjazna dla 
środowiska naturalnego, stoi w sprzeczności z odmową koniecznego zezwolenia na 
przeprowadzenie odpowiednich badań. W roku 2007 spółka Nord Stream prowadziła szeroko 
zakrojony dialog z Estonią na wszystkich szczeblach, w tym odbyła cztery spotkania na 
szczeblu ministerialnym oraz liczne konsultacje na szczeblu roboczym z władzami, politykami, 
mediami, podmiotami gospodarczymi i społeczeństwem obywatelskim. Estonia rozważa 
uchwalenie ustawy rozszerzającej jej wody terytorialne w Zatoce Fińskiej z 3 do 12 mil 
morskich.

Łotwa

  
5 Wywiad dla dziennika estońskiego Eesti Päevaleht podczas oficjalnej wizyty w Estonii, 
opublikowany dnia 14 września 2007 r.
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Łotwa nie zajęła zbyt widocznego stanowiska, jeśli chodzi o publiczne oświadczenia dotyczące 
gazociągu Nord Stream. Rozważa ona obecnie różne warianty przyszłych dostaw energii.

Litwa
Litwa również wydała niewiele oświadczeń publicznych, oprócz wyrażenia obawy co do 
ewentualnych zagrożeń dla środowiska naturalnego.

Kwestie dotyczące środowiska naturalnego

Główne kwestie problematyczne dotyczą siedlisk ptaków, zasobów połowowych oraz faktu, że 
dno morza już obecnie jest bardzo zanieczyszczone. Prace budowlane jako takie mogłyby 
naruszyć istniejące szkodliwe osady, roznosząc je w środowisku naturalnym i jeszcze bardziej 
zanieczyszczając wodę. Zasadniczo wydaje się zatem, że zagrożenia dla środowiska naturalnego 
związane są z etapem budowy, a nie z etapem funkcjonowania gazociągu.

Jednym ze szczególnych problemów jest w tym przypadku amunicja chemiczna 
i konwencjonalna zatopiona na dnie morza w czasie pierwszej i drugiej wojny światowej oraz 
w okresach powojennych. W sprawozdaniu z 1994 r. Komisja Helsińska (HELCOM) podała, że 
na dnie morza spoczywa około 40 000 ton amunicji chemicznej. Doszła ona do wniosku, że 
„ryzyko związane z wydobyciem amunicji chemicznej jest wysokie. Grupa zaleca zatem, aby 
nie wydobywać amunicji chemicznej z obszaru objętego konwencją helsińską.”

Według Nord Stream trasa gazociągu została zaplanowana w taki sposób, aby nie przebiegała 
przez znane obszary z zatopioną amunicją, a sama spółka zbada tę kwestię bardziej 
szczegółowo w 2007 r.

Kwestie strategiczne i bezpieczeństwa

Wyrażane przez Polskę i kraje bałtyckie obawy związane z bezpieczeństwem koncentrują się na 
dwóch kwestiach. Po pierwsze, gazociąg Nord Stream mógłby zachęcić Rosję do stosowania 
szantażu wobec innych państw. Na przykład, co by się stało, jeżeli Rosja odcięłaby dopływ 
gazu lądowymi trasami przesyłowymi? Częściowo w odpowiedzi na tę obawę, Niemcy 
zaproponowały klauzulę solidarności energetycznej UE. Obrońcy projektu utrzymują również, 
że przez czterdzieści lat Rosja była rzetelnym dostawcą gazu dla Europy, nawet w okresie 
zimnej wojny, zatem dlaczego miałaby chcieć zakłócać dostawy obecnie? Rosja jest przecież 
uzależniona od swojego wywozu do Europy i odwrotnie. Związany z tym problem dotyczy
ewentualnego zmniejszenia dochodów Polski i Ukrainy z opłat tranzytowych z powodu 
gazociągu Nord Stream. Obydwa problemy podkreślają wagę uzgodnienia przez UE wspólnej 
polityki energetycznej, która zapewniałaby bezpieczeństwo dostaw wszystkim państwom 
członkowskim.

Na drugi aspekt, wymiar wojskowego bezpieczeństwa gazociągu Nord Stream, uwagę zwróciła 
sama Rosja. W październiku 2006 r. w wywiadzie telewizyjnym prezydent Putin powiedział, że 
flota rosyjska ma za „zadanie chronić nasze interesy gospodarcze w regionie Morza Bałtyckiego 
[….] Ochrona gazociągu północnoeuropejskiego, który zapewnia zasoby energetyczne naszym 
zachodnioeuropejskim klientom, jest jednym z naszych najważniejszych priorytetów.” Chociaż 
spółka Nord Stream zdecydowanie zaprzeczyła wszelkim spekulacjom, jakoby gazociąg lub 
platforma mogły stać się prawdopodobnym obiektem ataków terrorystycznych, nie wypowiada 
się jasno o rodzaju zagrożeń, na które przygotowuje się Rosja i/lub spółka.

Oświadczenie Władimira Putina wzbudziło jednak obawy w Szwecji, w szczególności o to, że 
rosyjska flota wznowi patrole w pobliżu szwedzkiego wybrzeża, gdzie ma zostać zbudowana 
platforma do konserwacji i obsługi. Według Nord Stream platforma jest potrzebna do 
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„konserwacji i obsługi rurociągów, w tym do uruchomienia i odbioru urządzeń testujących 
i diagnostycznych, kontroli parametrów gazu oraz instalacji sprzętu izolującego (zaworów)”.

Nowy wymiar nadało tym problemom sprawozdanie szwedzkiej Agencji Badań Obronnych 
z 2006 r., które przygotował Robert Larsson. Zawarto w nim przypuszczenie, że platforma i sam 
gazociąg „mogą zostać wykorzystane jako czujniki, a tym samych służyć celom 
wywiadowczym i zapewnić Rosji przewagę wywiadowczą na Morzu Bałtyckim.”6 Obiektem 
działań wywiadowczych i wczesnego ostrzegania byłaby Szwecja, fińska marynarka lub łodzie 
podwodne i pojazdy lądowe NATO w tym obszarze. W listopadzie 2006 r. szwedzki minister 
obrony Mikael Odenberg przyznał: „Rosjanie będą mogli wykorzystać go jako platformę 
gromadzenia danych wywiadowczych. To jest problem.”7

W wywiadzie dla szwedzkiego radia w lutym 2007 r. ambasador rosyjski w Szwecji Aleksander 
Kadakin skomentował toczącą się w Szwecji debatę w sposób mało dyplomatyczny. Zauważył 
on: „Nie rozumiem, jaki idiota mógł przekazać swojemu przełożonemu taką informację”, i 
powiedział, że jeżeli Rosja chciałaby szpiegować Szwecję, nie byłaby potrzebna żadna 
platforma, „ponieważ już dziś za pośrednictwem satelitów w czasie rzeczywistym możemy
odczytać numery rejestracyjne każdego samochodu w Sztokholmie.”8

Dirk von Ameln, zastępca dyrektora technicznego Nord Stream, ogłosił z kolei na początku 
czerwca 2007 r., że szwedzka Straż Wybrzeża będzie jedynym organem upoważnionym do 
ochrony platformy przed ewentualnymi zagrożeniami, a kontrole platformy dokonywane przez 
inne władze szwedzkie będą „co najmniej mile widziane”9.

W sprawozdaniu z lipca 2007 r. parlament fiński doszedł do wniosku, że „przyczyną coraz 
większych działań wojskowych Rosji na Morzu Bałtyckim nie był gazociąg bałtycki”. Wojsko 
fińskie odrzuciło również koncepcję, że gazociąg mógłby stwarzać zagrożenie wojskowe.10

Podsumowanie

Zasadniczo publiczny proces związany z gazociągiem bałtyckim jest dobrym przykładem tego, 
jak nie należy tworzyć polityki. Na początkowych etapach brakowało przejrzystości 
i konsultacji. Wydaje się, że pod tym względem sytuacja ulega obecnie poprawie i dotychczas 

  
6 Robert Larsson, Nord Stream, Sweden and the Baltic Sea Security [Nord Stream, Szwecja 
a bezpieczeństwo Morza Bałtyckiego], wersja uaktualniona z marca 2007 r. patrz
http://www.foi.se/upload/english/reports/foir2251.pdf, cytaty ze str. 8.
7 Cytaty z The Copenhagen Post, 17-23 listopada 2006 r., str. G16, „The spy who came in with the 
pipeline” [Szpieg, który przybył wraz z gazociągiem], Kevin McGwin; patrz też Svenska Dagbladet z 14 
listopada 2006 r., str. 14, „Platform kan bli spionbas, Sveriges regering befarar att Östersjöledningen kan 
skapa säkerhetspolitiska konflikter” [Platforma mogłaby stać się bazą szpiegowską. Rząd szwedzki 
obawia się, że gazociąg bałtycki mógłby tworzyć konflikty w zakresie polityki bezpieczeństwa], patrz też 
http://www.svd.se/dynamiskt/inrikes/did_14058690.asp
8 Szwedzkie radio/Ekot, 13 lutego 2007 r., patrz (w języku szwedzkim) http://www.sr.se/cgi-
bin/ekot/artikel.asp?Artikel=1198646 Oświadczenie to wywołało skutek całkiem odwrotny do 
prawdopodobnie zamierzonego przez ambasadora, tj. bardzo gniewną reakcję szwedzkich mediów 
i polityków, którzy zinterpretowali słowa ambasadora jako groźbę i poniżenie oraz jako nazwanie 
polityków z parlamentarnej Komisji Bezpieczeństwa „idiotami”, patrz np. „Ambassadören: [Ordföranden 
av riksdagens förvarsutskott Ulrica] Messing - en idiot, [„Wygłup ambasadora: [przewodnicząca Komisji 
Bezpieczeństwa Ulrica Messing] - idiota”] Ezpressen, 15 lutego 2007 r., patrz
http://www.expressen.se/1.558113
9 „Nord Stream har inget att dölja” [„Nord Stream nie ma nic do ukrycia”], Dirk Von Ameln, Svenska 
Dagbladet, 4 czerwca 2007 r., str. 5.
10 Sprawozdanie parlamentu fińskiego, UaVM, 7/2007; wywiad w fińskiej telewizji, 5.12.2007 r.
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przeprowadzono wiele oficjalnych konsultacji z państwami bałtyckimi w ramach konwencji 
z Espoo. Były one prowadzone zarówno na szczeblu oficjalnym, jak i z licznymi grupami 
politycznymi i organizacjami społeczeństwa obywatelskiego. Faktycznie obowiązki wynikające 
z konwencji z Espoo są w dużym stopniu gwarancją przejrzystości. Sama spółka Nord Stream
usiłuje być przejrzysta – posiada wielojęzyczną stronę internetową i podaje aktualne informacje 
o prowadzonych działaniach. Jednakże znaczne wysiłki będą konieczne i potrzebne będą dalsze 
działania na rzecz budowania zaufania oraz przejrzystości, aby przekształcić ten w głównej 
mierze rosyjsko-niemiecki projekt w projekt prawdziwie europejski. 

Chociaż nie należy odrzucać wyrażanych w niektórych kręgach obaw dotyczących kwestii 
strategicznych i bezpieczeństwa, bezzasadne byłoby twierdzenie, że projekt należy wstrzymać 
z powodu przyszłego hipotetycznego zagrożenia. W Moskwie rośnie świadomość, że dobre 
imię Rosji jako rzetelnego dostawcy energii zostałoby nieodwracalnie utracone w razie 
jakichkolwiek prób wykorzystania gazociągu bałtyckiego do celów bezpieczeństwa 
politycznego. UE już dąży do dywersyfikacji dostaw energii i będzie również bacznie 
monitorowała wszelkie próby wykorzystania przez Rosję gazociągu bałtyckiego do celów 
politycznych.

Załącznik A: Struktura Nord Stream

Rosyjsko-niemiecka spółka joint venture „Nordstream AG” została utworzona w grudniu 
2005 r. Spółki wchodzące w jej skład to:
§ 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/

Zarząd Nord Stream:
§ Szczebel nadzorczy:

o Zgromadzenie Udziałowców (Gazprom 4 członków, E.ON 2, Wintershall 2)
o Przewodniczący: Gerhard Schröder

§ Szczebel zarządu:
o Dyrektor zarządzający: Matthias Warnig, przewodniczący Rady Dyrektorów

Dresdner Bank ZAO w Federacji Rosyjskiej
§ Siedziba: Zug, Szwajcaria. Oddział: Moskwa
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Annex B: Useful Maps

Planned Nord Stream routing

Routing around Bornholm island
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