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Temats: Lūgumraksts Nr. 0952/2006, ko iesniedza Polijas valstspiederīgais Krzysztof 
Maczkowski vides asociācijas „Agencja Informacji i Ochrony Środowiska” vārdā, 
par plānotā gāzes vada Baltijas jūrā, kam jāsavieno Krievija un Vācija, ietekmi uz 
vidi 

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs ir norūpējies par gāzes vadu, ko plānots būvēt Baltijas jūrā, lai 
savienotu Krieviju un Vāciju. Viņš uzskata, ka šis riskantais Krievijas-Vācijas pasākums 
sagraus viegli ievainojamo jūras ekosistēmu Polijas piekrastē, un viņš vaicā, vai nacionālie un 
starptautiskie vides standarti tiks ievēroti. Viņš arī apgalvo, ka projekta ietekmes uz vidi 
novērtējums vēl nav veikts, un tādēļ lūdz Parlamentu nodrošināt, lai Komisija piedalītos šajā 
novērtējumā.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2007. gada 4. aprīlī. Komisijai tika prasīts sniegt informāciju 
(Reglamenta 192. panta 4. punkts).

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2007. gada 19. oktobrī.

„Lūgumraksts

Lūgumraksta iesniedzēji iesniedza savu lūgumrakstu Eiropas Parlamenta Lūgumrakstu 
komitejai 2007. gada 27. martā. Galvenās bažas attiecas uz vides jautājumiem saistībā ar 
gāzes vada būvniecību Baltijas jūrā, lai savienotu Krieviju un Vāciju. Lūgumraksta 
iesniedzēju bažām pievienojas arī atsevišķas dalībvalstis, piemēram, Polija un Lietuva, kas arī 
piedalījās šajā komitejā. Minētajā laikā Komisijai nebija īpašu komentāru. Komisija informēja 
komiteju par to, ka projekts bija iekļauts Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumā 
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Nr. 1364/2006/EK, kas nosaka pamatnostādnes Eiropas energoapgādes tīkliem. Faktiski 
Eiropas komunikācijas tīklu, gāzes tīklu I pielikums ietver Ziemeļeiropas gāzes vadu, kas 
patiesībā ir minētais projekts, tas ir, „Nordstream” projekts, kas nosaukts 2006. gada oktobrī 
dibinātā Krievijas-Vācijas uzņēmuma „Nordstream” vārdā. Komisija arī norādīja, ka tai 
nebija nekādas informācijas saistībā ar šī projekta attīstību, taču iepriekš minētā lēmuma 
13. pantā noteikts, ka: „Šis lēmums neskar projektu un plānu vai programmu ietekmes uz vidi 
novērtējuma rezultātus, kas nosaka turpmāko apstiprināšanas sistēmu šādiem projektiem.
Ietekmes uz vidi novērtējumu rezultātus, ja šāds novērtējums vajadzīgs saskaņā ar 
attiecīgajiem Kopienas tiesību aktiem, ņem vērā saskaņā ar attiecīgajiem Kopienas tiesību 
aktiem pirms lēmuma pieņemšanas par projekta īstenošanu.” Komisija arī piebilda, ka
kopumā - saskaņā ar informāciju, kas sniegta sabiedrībai projekta oficiālajā tīmekļa vietnē -
pilnu ietekmes uz vidi novērtējumu (IVN) veica saskaņā ar noteikumiem ANO/EEK Espo 
Konvencijā par ietekmes uz vidi novērtējumu (IVN) pārrobežu kontekstā.

Komisijas komentāri par lūgumrakstu

Pēc minētās uzklausīšanas Eiropas Parlamentā, Komisijas dienesti izskatīja šo lietu, kaut arī 
nav tikusi iesniegta prasība par Kopienas līdzfinansējumu un projekts ir uzskatāms par privātā 
sektora enerģijas ieguldījuma projektu, kam vajadzības gadījumā tomēr jābūt saskaņā ar 
atbilstīgiem ES tiesību aktiem, tostarp vides tiesību aktiem, un starptautiskām konvencijām 
par vidi.  Šajā sakarā „Nordstream” personāls 2007. gada 11. maijā sniedza Komisijas 
dienestiem projekta prezentāciju.

Attiecībā uz IVN tika paskaidrots, ka, lai izpildītu un panāktu atbilstību atļaujas piešķiršanas 
procedūrai un iegūtu visus vajadzīgos apstiprinājumus, „Nordstream” ir veicis pilnu IVN 
saskaņā ar ANO/EEK Espo Konvenciju, kuras dalībnieces ir visas deviņas ieinteresētās 
valstis, un Krievija ir to parakstījusi, bet nav tās dalībniece. Šī procedūra pašlaik ir spēkā un ir 
gaidāms, ka tā beigsies 2008. gadā ar galīgo vides ziņojumu, kas paredzēts 2007. gada rudenī. 

Saskaņā ar „Nordstream” sniegto provizorisko informāciju tika nolemts, pirmkārt, izvietot 
gāzes vadu jūras dibenā lielākoties tādos dziļumos, kur vides problēmas būtu ierobežotas, 
savukārt piekrastes zonu gāzes vadam būtu jāšķērso jutīgas teritorijas, tādas kā meži, upes, 
lauki, ciemati, privātie īpašumi u.c. Ierosināto maršrutu izraudzījās pēc tehnisko, vides un 
ekonomisko kritēriju integrēta izvērtējuma, un paredzams, ka detalizēti tas tiks noteikts pēc 
IVN pabeigšanas un papildu pētījumiem, lai varētu nodrošināt optimālu risinājumu. 

Oficiāls paziņojums par projektu, pamatojoties uz Espo Konvenciju, tika iesniegts atļaujas 
piešķiršanas procesa sākumā - 2006. gada 14. novembrī, visām iesaistītajām valstīm pie 
Baltijas jūras, gan „izcelsmes pusēm” (konvencijas dalībniecēm, kuru jurisdikcijā ierosināto 
darbību ir paredzēts veikt, šajā gadījumā – Somija, Zviedrija, Dānija un Vācija ekskluzīvajā 
ekonomiskajā zonā, kurā atrodas gāzes vads), gan „ietekmētajām pusēm” (konvencijas 
dalībniecēm, kas, iespējams, izjutīs ierosinātās darbības pārrobežu ietekmi, šajā gadījumā -
Igaunija, Latvija, Lietuva un Polija). Tomēr informācijas/diskusiju sanāksmes bija sāktas jau 
pirms tam.

Saskaņā ar „Nordstream” Baltijas jūras reģiona valstīs notika vairāk nekā 20 atklātas 
publiskas uzklausīšanas un 100 iestāžu sanāksmes, bet starptautiskās apspriežu procedūras 
gaitā tika saņemti 129 paziņojumi. Visi paziņojumi ir analizēti, iztulkoti angļu valodā un 
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publicēti „Nordstream” tīmekļa vietnē. Papildus darba kontaktiem un sanāksmēm ar 
kompetentajām iestādēm regulāri notika arī informācijas sanāksmes un diskusijas.  
Pamatojoties uz saņemtajiem ieteikumiem, tiks uzsākti papildu pētījumi, tostarp maršruta 
optimizācijas izmeklēšana.

Ar „Nordstream” personālu tika apspriesti arī divi īpaši jautājumi; jautājums par vecās 
munīcijas poligoniem un dabas aizsardzības jautājumi:

Attiecībā uz pirmo jautājumu - saskaņā ar „Nordstream” visam plānotajam gāzes vada 
maršrutam veiks munīcijas pārskatu. Vispirms arhīvu pētījums un tad ieroču, gan ķīmisko, 
gan parastā tipa, lauku identifikācija. Šim nolūkam izmanto īpašas iekārtas un attīstītas 
tehnoloģijas, un tās spēj identificēt pat tikai dažus centimetrus lielus metāliskus objektus. Tā 
nepārprotami ir prioritāte, jo drošības jautājums ir svarīgs gāzes vada pienācīgai darbībai. 
Turklāt ES Jūras vides stratēģijā, ko Komisija pieņēma 2005. gadā, lai līdz 2021. gadam 
atjaunotu Eiropas jūru stāvokli, ņemts vērā munīcijas poligonu jautājums. Ierosinātā Jūras 
vides stratēģijas direktīva, ko pašlaik apspriež Eiropas Parlaments un ES Ministru padome, 
ietver skaidru atsauci uz munīcijas poligoniem (II pielikumā). Munīcijas glabātuves ir 
noteiktas par vienu no elementiem, kas jāņem vērā jūras vides stāvokļa novērtējumā, uz kura 
pamata jāizstrādā pasākumu programmas.

Attiecībā uz dabas aizsardzību detalizēta informācija ir jāsniedz, IVN beigās pieņemot 
lēmumu par galīgo izvietojumu. Komisijas dienesti ir lūguši, lai vēlāk šajā gadā notiktu īpaša 
sanāksme, kas koncentrētos tikai uz dabas aizsardzības jautājumiem, pamatojoties uz ES 
dabas aizsardzības direktīvām, un „Nordstream” tam ir piekritis. 

Turklāt „Nordstream” informāciju par projektu ir sniedzis 2007. gada 21.-23. maijā Ženēvā 
notikušās 10. IVN Grupas sanāksmes dalībniekiem, apstiprinot iepriekš minēto un papildinot 
no iesaistītajām pusēm saņemto ziņojumu skaitu līdz 140.

Citas informācijas sesijas ietvēra vienu īpašu sesiju, ko organizēja Somijas-Krievijas Pilsoņu 
forums, ES-Krievijas Centrs, Pasaules Dabas fonds, Zaļie/Eiropas Brīvā apvienība Eiropas 
Parlamentā, Zaļā parlamentārā grupa, kas notika Somijas parlamentā 2007. gada 18. jūnijā, 
savukārt īpaša informācijas sesija notika oficiālās valsts IVN un SVN – stratēģiskā vides 
novērtējuma - sanāksmes laikā, ko eksperti organizēja Berlīnē 2007. gada 21.-22. jūnijā. 

Secinājumi

Pamatojoties uz iepriekš minēto, Komisija rūpīgi uzraudzīs projekta attīstību Espo 
Konvencijas kontekstā, kuras dalībnieces ir Eiropas Kopiena un tās dalībvalstis, lai 
nodrošinātu to, ka tiek ievērotas atbilstīgās starptautiskās saistības un ES tiesību akti. Ņemot 
vērā pašreizējā darba apjomu un daudzās iesaistītās puses (visu deviņu Baltijas jūras valstu 
vides ministriju dienestus, plašas sabiedrības un nevalstiskās organizācijas), Komisija 
neuzskata par nepieciešamu šajā posmā veikt kādas papildu darbības šajā sakarā.”


	691310lv.doc

