
DV\703357LV.doc

INFORMATĪVA PIEZĪME

Politikas nodaļa C
Pilsoņu tiesības un Konstitucionālās lietas

„NORD STREAM” GĀZES CAURUĻVADA 
PROJEKTS: VIDES JAUTĀJUMI

PILSOŅU BRĪVĪBAS, TIESLIETAS UN IEKŠLIETAS
2007. gada decembrī

PE 393.273 

2004. gada 
janvārī



DV\703357LV.doc 2/14

LV



DV\703357LV.doc 3/14

Iekšpolitikas ģenerāldirektorāts
Politikas nodaļa C
Pilsoņu tiesības un Konstitucionālās lietas

„NORD STREAM” GĀZES CAURUĻVADA 
PROJEKTS: VIDES JAUTĀJUMI
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Kopsavilkums:
Informatīvajā dokumentā ir aprakstīta pārbaude par ierosinātā projekta, kurā paredzēts 
1200 kilometrus garš gāzes cauruļvads atklātā jūrā no Krievijas uz Vāciju pa Baltijas 
jūru, ietekmi uz vidi.  Šajā dokumentā ir arī norādīti piemērojamie starptautiskie un 
Eiropas tiesību akti, kas attiecas uz minēto projektu, un ir izskatītas ierosinātajam 
cauruļvadam piedāvātās alternatīvas.

Paredzamā ietekme uz vidi ir noteikta, apkopojot informāciju, kas saņemta no 
ietekmēto valstu iestāžu un sabiedrības paziņojumiem un projekta attīstītāja. 
Pārbaudītā ietekme uz vidi ietver ietekmi uz floru un faunu, aizsargājamām 
teritorijām, zvejniecības un kuģniecības darbībām, kā arī uz sabiedrību. Tiesību akti, 
kas attiecas uz šo projektu, ietver ANO Jūras tiesību konvenciju, ANO/EEK 
Konvenciju par ietekmes uz vidi novērtējumu pārrobežu kontekstā, ES Direktīvu par 
ietekmes uz vidi novērtējumu (IVN), kā arī spēkā esošos valsts tiesību aktus, kas 
saistīti ar Eiropas un starptautiskiem nolīgumiem vai noteikumiem katrā ietekmētajā 
valstī.

Šo projektu vada „Nord Stream AG”, kuras īpašumtiesības ir sadalītas starp Krievijas, 
Vācijas un Nīderlandes uzņēmumiem. Projekta visnozīmīgākā ietekme ir sagaidāma 
saistībā ar cauruļvada celtniecību un montāžu. Pašlaik tiek pētīta ietekme uz vidi, un 
tādējādi notiek ietekmes uz vidi novērtējuma process.
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Riina Pelkonen, koordinatore, un Jorma Jantunen, vadošais eksperts,

Somijas Vides institūts (SYKE), Somija
2007. gada 14. decembrī

1. IEVADS

Atklātās jūras dabasgāzes cauruļvada maršruts ir plānots no Vīborgas (Krievijā) pāri Somu līcim un 
Baltijas jūrai līdz Lubmin pie Greifswalder Bodden (Vācijā). Projekta attīstītājs ir „Nord Stream 
AG”, kuras īpašnieki ir „OAO Gazprom”, „BASF/Wintershall”, „E.ON Ruhrgas” un „N.V. 
Nederlandse Gasunie”. Šī projekta mērķis ir transportēt dabasgāzi no Krievijas, lai Eiropas 
Savienībā apmierinātu pieprasījumu pēc dabasgāzes. Minētais projekts ir viens no Eiropas 
Komisijas Eiropas enerģētikas tīklu (TEN–E) prioritārajiem projektiem.

Projekts ietver divus paralēlus cauruļvadus, kā arī apkopes staciju atklātā jūrā uz ziemeļaustrumiem 
no Gotlandes. Cauruļvada zemūdens posma garums ir apmēram 1200 km. Katra cauruļvada 
diametrs ir 1220 mm, un paredzamā gāzes vada gada kopējā jauda ir 55 miljardi m3. Apkopes 
platformai ir vajadzīga jūras gultnes teritorija 50 x 50 metru platībā.

Gāzes vada projekts skars ekskluzīvās ekonomiskās zonas (EEZ) šādās piecās valstīs: Dānijā, 
Somijā, Vācijā, Krievijā un Zviedrijā. Apkopes stacijas atrašanās vieta ir plānota Zviedrijas 
ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā. Ir plānots, ka gāzes vads šķērsos divu krasta valstu -- Vācijas un 
Krievijas -- teritoriālos ūdeņus. Dānijas teritoriālie ūdeņi tiks šķērsoti uz ziemeļrietumiem no 
Bornholmas.

Ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) procedūra šim projektam ir veikta saskaņā ar Espo konvenciju 
par ietekmes uz vidi novērtējumu pārrobežu kontekstā, kā arī ar valsts tiesību aktiem attiecībā uz 
ietekmes uz vidi novērtējumu katrā valstī. Darba apjoma analīzes dokuments 2006. gada novembrī 
tika iesniegts ieinteresēto pušu vides iestādēm. Pēc nodošanas publiskai pārbaudei ieinteresēto pušu 
iestādes un sabiedrība līdz 2007. gada 16. februārim sniedza 129 paziņojumus vai komentārus par 
darba apjoma analīzes dokumentu. 2007. gada oktobrī Darba apjoma analīzes dokuments tika 
papildināts ar papildu ziņojumu par stāvokli saistībā ar projektu; šajā ziņojumā tika sniegta 
informācija par izmaiņām cauruļvada maršrutā, atsaucoties uz saņemtajiem komentāriem. Galīgo 
IVN ziņojumu ar atbilstīgiem tulkojumiem ir paredzēts iesniegt 2008. gada aprīlī.

Pirmā cauruļvada montāžu ir plānots sākt 2008. gadā un beigt līdz 2009. gada beigām. Pirmo 
cauruļvadu un apkopes platformu atklātā jūrā ir plānots nodot ekspluatācijā 2010. gadā. Otrā 
cauruļvada montāžu ir paredzēts veikt pēc tam, un pārvades sistēmai pilna jauda jāsasniedz 
2013. gadā. Šai gāzes pārvades sistēmai ir noteikts 50 gadu darbības ilgums.

Šī informatīvā dokumenta veidošanā izmantotie atsauces materiāli ietver darba apjoma analīzes 
dokumentu(1), vides un citu iestāžu, kā arī ieinteresēto pušu sabiedrības sniegtos ziņojumus un 
komentārus, ziņojumu par projekta pašreizējo stāvokli(2), kā arī informāciju, kas sniegta „Nord 
Stream AG” tīmekļa vietnē(3). 

1 „Nord Stream AG”, Projekta informācijas dokuments. Baltijas jūras cauruļvads 
2 „Nord Stream AG”, Stāvoklis saistībā ar „Nord Stream” cauruļvada maršrutu Baltijas jūrā 
3 Skatīt http://www.nord-stream.com/eia.html
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Jāuzsver, ka informācijas avots un tātad ietekme, kas konstatēta šajā dokumentā, nesniedz šī 
projekta ietekmes uz vidi precīzu raksturojumu. Piemēram, vēl ir jāpārliecinās par informāciju 
saistībā ar ierosinātā cauruļvada eventuāliem tehniskajiem risinājumiem. Ietekmes uz vidi 
pārbaudes rezultāti tiks iekļauti IVN galīgajā ziņojumā, kas, domājams, būs pieejams 2008. gada 
aprīlī.

2. PIEMĒROJAMĀS STARPTAUTISKĀS TIESĪBU NORMAS
2.1. Apvienoto Nāciju Organizācijas Jūras tiesību konvencija
2.1.1. Vispārīgi noteikumi

Apvienoto Nāciju Organizācijas Jūras tiesību konvencijas (UNCLOS) ieinteresēto pušu valstis ir 
vienojušās par visaptverošu normatīvo instrumentu, lai regulētu okeānu izmantošanu, saglabāšanu 
un pārvaldību. Vācija, Krievija, Dānija, Somija un Zviedrija ir ratificējušas šo Konvenciju un 
ieviesušas tās noteikumus par teritoriālajiem ūdeņiem, ekskluzīvo ekonomisko zonu (EEZ) un 
kontinentālo šelfu savos valsts tiesību aktos.

Konvencijas XII daļā ir izklāstīti vispārīgi noteikumi saistībā ar jūras vides aizsardzību un 
saglabāšanu. Piemēram, saskaņā ar 192. pantu(4) valstīm ir vispārējs pienākums aizsargāt un 
saglabāt jūras vidi. 194. pantā(5) ir noteikts, ka valstīm saskaņā ar šo Konvenciju jāveic visi 
pasākumi, kas nepieciešami, lai novērstu, samazinātu un kontrolētu jūras vides piesārņojumu no 
jebkura avota.

Konvencijā ir ietverti īpaši noteikumi par piekrastes valstu un citu valstu tiesībām un pienākumiem 
attiecībā uz zemūdens kabeļu un cauruļvadu būvniecību kontinentālajā šelfā. 79. pants(6) nosaka:
1. Visas valstis ir tiesīgas būvēt kontinentālajā šelfā zemūdens kabeļus un cauruļvadus saskaņā ar 
šī panta noteikumiem.
2. Atzīstot piekrastes valsts tiesības veikt pamatotus pasākumus kontinentālā šelfa izpētē, tā dabas 
resursu izmantošanas un piesārņošanas no cauruļvadiem novēršanas, samazināšanas un kontroles 
nolūkos, šī valsts nedrīkst kavēt šādu kabeļu un cauruļvadu būvēšanu un uzturēšanu kārtībā.
3. Trases noteikšana šādu cauruļvadu vilkšanai kontinentālajā šelfā tiek veikta ar piekrastes valsts 
atļauju.

2.1.2. Ekskluzīvās ekonomiskās zonas

Ekskluzīvās ekonomiskās zonas ir noteiktas saskaņā ar ANO Jūras tiesību konvencijas V daļu. 
Saskaņā ar 57. pantu(7) ekskluzīvās ekonomiskās zonas maksimālais platums nedrīkst pārsniegt 
200 jūras jūdzes, kuras aprēķina no taisnajām bāzes līnijām, no kurām tiek mērīts teritoriālo ūdeņu 
platums. Baltijas jūras ierobežotā platuma dēļ visa ūdens teritorija sastāv no piekrastes valstu 
teritoriālajiem ūdeņiem vai ekskluzīvajām ekonomiskajām zonām. Piekrastes valstis ir kopīgi 
vienojušās par ekskluzīvo ekonomisko zonu sadalījumu Baltijas jūras teritorijā.

Piekrastes valstu tiesības, jurisdikcija un pienākumi ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā ir noteikti 
56. pantā(8), bet citu valstu tiesības un pienākumi ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā ir noteikti 
58. pantā(9). 60. pantā(10) ir izklāstīti noteikumi par iekārtām un būvēm ekskluzīvajā ekonomiskajā 
zonā: 
1. Piekrastes valstij ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā ir ekskluzīvas tiesības veidot, kā arī atļaut 
veidot un regulēt būvniecību, ekspluatāciju un izmantošanu attiecībā uz:

4 ANO Jūras tiesību konvencijas 
(UNCLOS) XII daļa, 192. pants 
5 UNCLOS XII daļa, 194. pants 
6 UNCLOS VI daļa, 79. panta 1.-
3. punkts 
7 UNCLOS V daļa, 57. pants 
8 UNCLOS V daļa, 56. pants 
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9 UNCLOS V daļa, 58. pants 0
10 UNCLOS V daļa, 60. panta 1.-
2. punkts

3
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a) mākslīgajām salām; (b) iekārtām un būvēm, kas paredzētas 56. pantā noteiktajiem mērķiem, kā 
arī citiem ekonomiskiem mērķiem; (c) iekārtām un būvēm, kuras var traucēt piekrastes valsts 
tiesību realizāciju zonā.
2. Piekrastes valstij ir ekskluzīva jurisdikcija pār mākslīgajām salām, iekārtām un būvēm, to skaitā 
arī attiecībā uz muitas, finanšu, sanitārajiem un imigrācijas likumiem un noteikumiem, kā arī uz 
likumiem un noteikumiem, kas saistīti ar valsts drošību.
60. pantā ir arī noteikts, ka atklātā jūrā, pārtraucot ekspluatāciju, iekārtas vai būves, kas ir pamestas 
vai netiek vairs izmantotas, ir jālikvidē, lai „nodrošinātu kuģošanas drošību, [...] zvejniecību, jūras 
vides aizsardzības intereses, kā arī citu valstu tiesības un pienākumus.” (11).

2.2. ANO/EEK Konvencija par ietekmes uz vidi novērtējumu pārrobežu kontekstā

ANO/EEK(12) Konvencija par ietekmes uz vidi novērtējumu pārrobežu kontekstā (Espo konvencija; 
IVN konvencija) nosaka pienākumus gan novērtēt konkrētu projektu ietekmi uz vidi, gan informēt 
un konsultēt citas ieinteresētās puses par iespējamu nozīmīgu negatīvu ietekmi uz vidi. Vācija, 
Dānija, Zviedrija un Somija ir Espo konvencijas dalībvalstis, turpretim Krievija ir Konvencijas 
parakstītāja.

Projekta rakstura dēļ atklātās jūras cauruļvads ietver ietekmi uz vidi attiecībā uz ieinteresētajām 
pusēm, kā arī uz trešām pusēm (tikai ietekmētajām pusēm). Saskaņā ar 3. pantu(13) par visām 
darbībām, kas varētu izraisīt nozīmīgu negatīvu pārrobežu ietekmi, ir jāpaziņo ietekmētajām pusēm 
cik ātri vien iespējams un pirms par to ir informēta šo valstu sabiedrība. Saskaņā ar I pielikumu(14) 
liela diametra cauruļvadu celtniecība gāzes transportēšanai ir iekļauta to darbību sarakstā, kurām ir 
jāpiemēro šī Konvencija. Dānijas, Somijas, Vācijas, Krievijas un Zviedrijas IVN iestādes 
2006. gada aprīlī vienprātīgi secināja, ka 3. pants ir jāpiemēro „Nord Stream” atklātās jūras 
cauruļvada projektam.

Ievērojot paziņošanas procedūru, izcelsmes pusēm (Vācijai, Dānijai, Zviedrijai un Somijai) un 
Krievijai ir jāinformē visas ietekmētās puses (izcelsmes puses, Krievija Igaunija, Latvija, Lietuva 
un Polija). Šī gāzes vada projekta gadījumā saskaņā ar Espo konvenciju izcelsmes puses arī ir starp 
ietekmētajām pusēm.

3. PIEMĒROJAMĀS EIROPAS TIESĪBU NORMAS
3.1. Direktīva par ietekmes uz vidi novērtējumu (IVN 
direktīva)

Gāzes cauruļvada projektam ir piemērojama Padomes 1985. gada 27. jūnija Direktīva par dažu 
sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējumu (85/337/EEK, 97/11/EK, 
2003/35/EK; IVN direktīva) saskaņā ar I pielikumu(15). Eiropas Kopiena ir apstiprinājusi Espo
konvenciju 1997. gada 24. jūnijā, un dalībvalstis to ir ratificējušas. Lielākā daļa no pienākumiem, 
kas noteikti Espo konvencijā, atbilst IVN direktīvas prasībām.

IVN direktīvas 7. pants(16) nosaka dalībvalstu pienākumus attiecībā uz iespējamu nozīmīgu 
pārrobežu ietekmi uz vidi un par dalībvalstu piedalīšanos ietekmes uz vidi novērtējuma procedūrā. 
Saskaņā ar 7. pantu tām dalībvalstīm, kuru teritorijā ir paredzēts veikt projektu, cita starpā ir 
jāsniedz informācija ieinteresēto dalībvalstu iestādēm un sabiedrībai un jānodrošina iespēja paust 
iestāžu un sabiedrības viedokli.

11 ANO Jūras tiesību konvencijas (UNCLOS) V daļa, 60. panta 3. punkts
12 Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas Ekonomikas komiteja (UNECE)
13 ANO/EEK Konvencija par ietekmes uz vidi novērtējumu pārrobežu kontekstā, 3. panta 1. punkts
14 ANO/EEK Konvencija par ietekmes uz vidi novērtējumu pārrobežu kontekstā, I pielikuma 8. punkts
15 Padomes Direktīva 97/11/EK, I pielikuma 16. punkts
16 Padomes Direktīva 97/11/EK, 7. pants
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Ieinteresētajām dalībvalstīm turklāt ir jādod iespēja piedalīties konsultācijās par projekta iespējamo 
pārrobežu ietekmi. Eiropas Savienības valstis ir ieviesušas IVN direktīvu savos valsts tiesību aktos.

3.2. Valsts tiesību akti

Piekrastes valstu ekskluzīvajās ekonomiskajās zonās tiek ievēroti gan ANO Jūras tiesību 
konvencijas noteikumi, gan spēkā esošie valsts tiesību akti, ar kuriem tiek īstenota Konvencija. 
Turklāt katras piekrastes valsts ekskluzīvās ekonomiskās zonas iekšienē tiek ievēroti visi tie valsts 
tiesību akti par atļauju piešķiršanas procedūru cauruļvadu būvniecībai un ekspluatācijai, ko ir 
ieviesusi katra valsts. Tiesības apstrīdēt lēmumus par atļaujām ir noteiktas katras valsts attiecīgajos 
valsts noteikumos.

Par Espo konvencijā noteikto to pienākumu izpildi, kuri pašlaik nav noteikti Eiropas Kopienas 
tiesību aktos un IVN direktīvā, it īpaši ir atbildīgas ES dalībvalstis.

4. PROJEKTA PRIEKŠLIKUMA IESPĒJAMĀS ALTERNATĪVAS

Valstu iestāžu paziņojumos, kā arī sabiedrības komentāros darba apjoma analīzes dokuments tika 
kritizēts par to, ka cauruļvada maršrutam nav piedāvātas īstas alternatīvas, izņemot nulles variantu. 
Kā alternatīvu šim atklātās jūras projektam dažas aprindas ieteica virzīt gāzes cauruļvadu gar 
piekrasti. Projekta attīstītājs tomēr nav pieņēmis tās kā iespējamas alternatīvas atklātās jūras 
maršrutam, jo projekts ir izstrādāts tieši gāzes zemūdens piegādei, kas aizstās pašreizējo sauszemes 
piegādi.

Saskaņā ar projekta attīstītāja informāciju tādas piekrastes celtniecības iespējas kā „Yamal-Europe” 
un „Amber”, kas projekta informācijas dokumentā bija iesniegtas kā alternatīvas atklātās jūras 
projektam, tika noraidītas, atsaucoties uz principu, ka Eiropas tirgus ir jānodrošina ar dabasgāzi, 
pieļaujot vismazāko politiskas vai ekonomiskas nestabilitātes risku, kas dažkārt ir saistīts ar 
piekrastes cauruļvadu maršrutiem. Maršruts „Yamal-Europe” virzītos no Krievijas uz centrālo 
Eiropu un būtu paralēls pašreizējam Baltkrievijas cauruļvadam. Maršruts „Amber” virzītos no 
Krievijas caur Latviju un Lietuvu uz Poliju, kur tas savienotos ar „Yamal-Europe” cauruļvadu.

Pēc darba apjoma analīzes dokumenta publicēšanas projekta attīstītājs ir izstrādājis alternatīvu 
maršrutu iespējas, kas paredzētas, lai mainītu darba apjoma analīzes dokumentā piedāvātās maršruta 
kontūras. Iespējamās alternatīvas ir izklāstītas dokumentā par „Nord Stream” Baltijas jūras 
cauruļvada maršruta statusu, šis dokuments tika publicēts 2007. gada oktobrī un pašlaik ir nodots 
publiskai pārbaudei. Alternatīvās iespējas ietver izmaiņas cauruļvada maršruta kontūrās Somu līcī, 
Baltijas jūrā (pašā Baltijā) un maršruta dienvidu daļā Dānijā un Vācijā. Maršruta pārskatīšanas 
mērķis ir arī samazināt projekta ietekmi uz vidi, samazinot vajadzību veikt izmaiņas jūras gultnē.

5. PROJEKTA PRIEKŠLIKUMA IETEKME UZ VIDI BALTIJAS JŪRĀ UN PIEKRASTES 
TERITORIJĀ

Baltijas jūra ir iesāļa, un tāpēc tā ir sevišķi jutīga ekosistēma ar izteiktām dabiskām iezīmēm. Šī jūra 
turklāt cieš no pārmērīga piesārņojuma. Dažviet jūras gultnes topogrāfija ir ļoti nelīdzena. Tas 
uzliek ierobežojumus piedāvātajam cauruļvada maršruta plānojumam un zināmā mērā sarežģīs 
montāžas darbības. Vislielāko ietekmi uz vidi ir gaidāma cauruļvada un apkopes platformas 
celtniecības laikā un tūlīt pēc tam.
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5.1. Flora un fauna

5.1.1. Montāžas posms

Cauruļvada izvads krastā, sajaucoties nogulām bagarēšanas un aizpildīšanas darbu laikā, var radīt 
traucējumu florai un faunai. Apēnojuma dēļ jūras gultnes biomasa uz laiku var samazināties. 
Nogulu difūzija var notikt arī apkopes platformas būvlaukumā iespējamo bagarēšanas darbu dēļ. Tā 
var ietekmēt zivis un dziļūdens faunu, kā arī jūras zīdītājus un putnus platformas būvniecības vietas 
tuvumā.

Suspendētā nogulu masa un tās nogulsnēšanās var it īpaši ietekmēt jūras dziļūdens faunu un floru. 
Paredz, ka dziļūdens organismiem kaitējums būs vislielākais tajās būvniecības vietās, kur nogulas ir 
piesārņotas ar neorganiskām vai organiskām daļiņām un jūras gultnes pamatnes teritorijās. 
Teritorijās, kur notiek smilšu aizplūšanas izraisīta erozija, aizpildīšana celtniecības posmā arī var 
ietekmēt vietējos dziļūdens organismus. Tiek lēsts, ka dziļūdens floras un faunas dzīvotnes 
atjaunosies plānotajās bagarēšanas un rakšanas vietās aptuveni dažu gadu laikā.

Tādas montāžas posma darbības kā spridzināšana un paaugstināta kuģošana var radīt traucējumu 
pogainajiem roņiem. Turklāt ziemas laikā pie neliela ledus klājuma pogaino roņu vairošanās 
teritorijas sakristu ar celtniecības teritorijas austrumu daļu. Ir iespējams, ka apkopes platformas 
balsti un zem tiem nogremdēto akmens krāvumi uz jūras gultnes pievilinās papildu zivju sugas. Šis 
tā saucamais mākslīgā rifa efekts arī atstās iespaidu uz pārējo floru un faunu.

Piekrastes teritorijas flora un fauna var izjust traucējumu radītā trokšņa dēļ celtniecības posma laikā. 
Celtniecība var radīt traucējumu gājputnu atpūtas vietām, kā arī putnu ziemošanas un vairošanās 
teritorijām. Turklāt piegādes kuģi, kas kursēs turp un atpakaļ uz cauruļvadu piegādes bāzēm krastā, 
radīs troksni un kuģa degvielas izraisītu gaisa piesārņojumu, tādējādi ietekmējot putnus un jūras 
faunu piegādes bāzu apkaimē.

5.1.2. Darbības posms un ekspluatācijas pārtraukšana

Darbībās pirms cauruļvada ekspluatācijas pārtraukšanas ietilps filtrētā jūras ūdens novadīšana, kuru 
lieto hidropārbaudei atklātā jūrā būvniecības vietā. Atskābekļotais pārbaudes ūdens izraisīs īslaicīgu 
skābekļa līmeņa pazemināšanos, kā arī sāļu līdzsvara zudumu jūras ūdenī ap novadīšanas vietu.

Vietēja rakstura ietekme uz dziļūdens floru un faunu var rasties kā sekas nogulu pārvietojuma 
izmaiņām topogrāfijas un jūras straumju maiņu dēļ: lielāka smilšu uzkrāšanās var notikt gar cauruli, 
bet smiltis tiek zaudētas citās teritorijās. Ietekme, kas radīsies to toksisko elementu izšķīšanas dēļ, 
kuri ir cauruļvada pretkorozijas pārklājumā un anodos, tiek vērtēta kā maza vai nekāda.

Kā samērā mazs tiek vērtēts traucējums zivīm, putniem un jūras zīdītājiem cauruļvada darbības
posmā.

Negadījumi, piemēram, kuģa grimšana, enkurošana un sprāgstvielu nogremdēšana vai to 
aktivizācija var sabojāt cauruļvadu un beigties ar gāzes izplūdi jūras vidē vai gaisā. Izplūdusī gāze 
visticamāk veidos vertikālu gāzes joslu jūras ūdenī un galu galā tiks izkliedēta atmosfērā. Gāzes 
iespējamās noplūdes ietekme uz jūras vidi, šķiet, būs nebūtiska, izņemot vietēja rakstura ietekmi uz 
jūras floru un faunu kā sekas pazeminātam skābekļa līmenim un iespējamam jūras ūdens 
pārmērīgam piesātinājumam ar izšķīdušu gāzi.

Cauruļvadu sistēmas nojaukšanas radītās ietekmes lielums uz vidi tiek vērtēts kā līdzvērtīgs 
ietekmei, ko radīs plānotās montāžas darbības.

5.2. Aizsargājamās teritorijas
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Aizsargājamās vai atpūtas, kā arī tūrisma teritorijās negatīvu ietekmi var radīt cauruļvada izvads 
krastā vai citas montāžas darbības piekrastes teritorijās.

5.3. Zvejniecība un kuģniecība

Darbības, kas plānotas Baltijas jūras gultnē, iespējams, ietekmēs arī zvejniecības nozari. 
Tradicionālās tralēšanas teritorijas tiks apdraudētas cauruļvada koridora zonā. Celtniecības darbu 
laikā, kad tiks veikta cauruļvada montāža, kā arī ar to saistītās drošības zonas izveidošana gar 
cauruļvadu, cietīs tralēšana. Zvejniecību ietekmēs arī apkopes platformas celtniecības posms sakarā 
ar iespējamo 500 metru drošības zonu, kurā būs aizliegta kuģošana apkārt platformas būvniecības 
vietai. Iespējamajā 2500 metrus cauruļvada drošības zonā ap ieguldīšanas velkoni būs aizliegta 
kuģošana cauruļvada montāžas laikā. Barjera efekta izraisītas vietējas izmaiņas jūras ūdens 
skābekļa līmenī arī var ietekmēt zvejniecību. Papildus tam izmaiņas jūras gultnē atstās negatīvu 
iespaidu uz zivju krājumiem Baltijas jūrā.

Pastāv potenciāls risks par cauruļu ieguldīšanas velkoņu un satiksmes kuģu sadursmi cauruļvadu 
montāžas laikā. Kuģošana tiks ietekmēta arī apkopes platformas celtniecības un montāžas laikā. 
Gadījumā, ja notiek gāzes noplūde no cauruļvada, virs jūras līmeņa izveidojies gāzes mākonis var 
aizdegties, izsaucot uzliesmojumu, ja tuvumā ir aizdegšanās avots. Tas rada risku kuģošanai, ja, 
piemēram, aizdegšanās avots ir uz garām braucoša kuģa vai uz kuģa, kas izraisa noplūdi 
noenkurojoties. Šāda notikuma iestāšanās tomēr tiek vērtēta kā ārkārtīgi reta, t.i., reizi katros tūkstoš 
līdz desmit tūkstoš gados.

5.4. Vietējā sabiedrība un tūrisms

Cauruļvada krasta izvada, kā arī apkopes platformas celtniecības radītais traucējums būs troksnis un 
gaisa piesārņotāju izplūde, sadegot degvielai, kas ietekmēs vietējo sabiedrību un apmeklētājus. 
Rievkonstrukciju uzstādīšanu uzskata par darbību, kas videi rada vislielāko troksni tiešajā apkārtnē. 
Cauruļvada krasta izvada vietas bagarēšanas laikā sacelto nogulu dēļ ūdens kvalitāte var 
pasliktināties tuvējās pludmalēs.

Apkopes platformu nevarēs redzēt ne no Gotlandes salas, ne Zviedrijas kontinentālās daļas.

5.5. Mīnu lauki un ķīmiskā munīcija

Darba grupa par izgāzto ķīmisko munīciju (HELCOM CHEMU) nesen pabeidza uz valstu 
1994. gada ziņojumu pamata veiktu pētījumu par munīciju Baltijas jūrā(17). 2006. gadā informāciju 
par tehnoloģiskajiem riskiem, kas saistīti ar munīciju izgāztuvēm atklātajā jūrā šajā teritorijā, 
sniedza Valsts zinātniski pētnieciskais navigācijas un hidrogrāfijas institūts (Krievijas Federācijas 
Aizsardzības ministrija).

Projekta attīstītājs pašlaik pēta munīcijas iespējamās atrašanās vietas un stāvokli ierosinātā 
cauruļvada koridorā. Sākotnēji tika pārbaudīts divu kilometru liels koridors lielajiem objektiem. 
Ciešāk caurlūkojamā teritorija tika pakāpeniski sašaurināta tā, lai ietvertu divus 15 metru platus 
koridorus gar plānotajiem cauruļvadiem. Iespēja aktivizēt mīnas vai ķīmisko munīciju, kas 
nogremdēta jūras gultnē, ir samazināta, jo maršruta līnijas plānojumā ir apietas identificētās 
munīcijas atrašanās vietas un mīnu lauki vai to transportēšanas ceļi un noraidītas jebkādas 
celtniecības darbības to tuvumā.

5.6. Kritika par projekta priekšlikumu

17Sk. Ad Hoc Darba grupa par izgāzto ķīmisko munīciju: Ziņojums par Baltijas jūrā izgāzto ķīmisko munīciju
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5.6.1. Flora un fauna

Saskaņā ar iestāžu un sabiedrības sniegtajiem paziņojumiem un komentāriem īpaša uzmanība 
jāvelta mazo alku un to putnu sugu, kuras pārtiek no dziļūdens faunas, barošanās vietām. Lai 
novērstu vai samazinātu kaitējumu, kas rodas putnu dzīvībai, montāžas posms būs jāplāno no maija 
līdz jūlijam, kad nenotiek ligzdošana un migrācija. Papildu kontrole būs sevišķi vajadzīga par 
ietekmi uz indikatoru organismiem, vissvarīgākajām zivju un roņu sugām, kā arī putnu sugām 
arhipelāgā. Ir jāizvērtē iespējamā barības vielu izdalīšanās no nogulām un to ietekme uz jūraszāļu 
augšanu un turpmāk uz jūras ekosistēmu.

5.6.2. Aizsargājamās teritorijas

Natura 2000 tīkla paplašināšana uz ekskluzīvajām ekonomiskajām zonām (EEZ) pašreiz tiek 
pārbaudīta saskaņā ar Eiropas Komisijas noteiktajām prasībām. Ir jāatklāj, vai ietekmētās teritorijas 
robežās būs sastopami jebkādi rifi vai zemūdens smilšu sēkļi, kas pieminēti I pielikumā, vai 
jebkādas sugas (pelēkais jūras, pogainais ronis, atklātā jūrā dzimušie putni), kas pieminētas 
Dzīvotņu direktīvas(18) II pielikumā; būs jānovērtē projekta ietekme uz tiem.

5.6.3. Projekta laika grafiks un plānojums

Tika kritizēts darba apjoma analīzes dokuments par plānotā laika grafika nepietiekamību, kas uzliek 
ierobežojumus visaptveroša ietekmes novērtējuma un pietiekami sīki izstrādāta darba apjoma 
analīzes dokumenta pabeigšanai. Turpmākā izpēte, piemēram, jūras gultnes topogrāfijas kartēšana, 
floras un faunas inventarizēšana un kaitīgu vielu, barības vielu pārbaude un to koncentrācijas
noteikšana ietekmētajā teritorijā, ir jāpabeidz, lai iegūtu precīzu informāciju par projekta faktisko 
ietekmi. Informācija par ietekmes papildu kontroli montāžas posma laikā un pēc tā arī ir jāiegūst 
pirms ierosinātā cauruļvada celtniecības.

Barības vielu un kaitīgu vielu, piemēram, smago metālu un organisko piesārņotājvielu koncentrācija 
nogulās ir jāizvērtē sīkāk. Ir arī jānovērtē barības vielu un kaitīgo vielu iespējamā atbrīvošanās no 
nogulām, kā arī pārvietošanās, nogulsnēšanās un piesaistīšanās organismiem. Pieejamā informācija 
par kaitīgajām vielām, kas minēta darba apjoma analīzes dokumentā, jānodod publiskai pārbaudei.

5.6.4. Veselības un drošības aspekti

Papildus ietekmei uz zivju krājumiem un zvejniecību ir jānovērtē ietekme uz cilvēku veselību, 
lietojot zivis uzturā. Jāveic papildu kontrole par smago metālu, piesārņotāju un citu kaitīgo vielu 
uzkrāšanos un ietekmi pārtikas ķēdē.

Ir pieprasīts izmeklēt teritorijas ar gāzes izplūdes ventiļiem un ar tiem saistītām iespējamām 
iegrimēm gāzes vada zonā, lai nodrošinātu gāzes vada drošību. Celtniecības posmam būs nozīmīga 
ietekme uz jūras vidi, un tāpēc celtniecības procesā ir jālieto tehnoloģija, kas izraisa vismazāko 
kaitējumu videi. Ir jāpārbauda arī reizi simt gados notiekošās vētras Baltijas jūrā iespējamā ietekme 
uz ierosināto cauruļvadu un apkopes platformu. 

Ir jāidentificē iespējamie avarējušu kuģu vraki projekta teritorijā un jāizvērtē naftas izplūdes vai 
kaitīgu vielu noplūdes risks no avarējušiem kuģiem. Ir jāatrod un atbilstoši jāapstrādā iespējamās 
ķīmisko ieroču un munīcijas atliekas, kas nogremdētas jūras gultnē. Potenciālu kaitējumu jūras 
videi var radīt arī atskābekļota skalošanas ūdens izvadīšana posmā pirms cauruļvada nodošanas 
ekspluatācijā.

18 Padomes Direktīva 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu un savvaļas faunas un floras aizsardzību.
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5.6.5. Vispārīgi aspekti

Papildus ietekmei uz vidi, kas minēta iepriekš, vispārējais divu kilometru platums, kas noteikts 
cauruļvada koridoram, tiek kritizēts par vietējo jūras straumju un nogulu variāciju ignorēšanu. 
Teritorija, kurā notiks gaidītā ietekme, mainās atkarībā no tās darbības rakstura, kas rada ietekmi, kā 
arī no attiecīgās ietekmes īpašā rakstura.

6. SECINĀJUMI

Paredzams, ka gāzes cauruļvada projekta visnozīmīgākā ietekme uz vidi parādīsies divu blakus 
esošo atklātās jūras gāzes cauruļvadu un apkopes platformas celtniecības posma laikā. Jūras gultnes 
topogrāfijas lielo variāciju dēļ Baltijas jūrā projekts prasīs veikt izmaiņas jūras gultnē. Izmaiņas 
jūras gultnē notiks jūras gultnes bagarēšanas, rakšanas, akmeņu gremdēšanas, spridzināšanas, 
aizpildīšanas, līdzināšanas un citu darbību rezultātā celtniecības posmā. Jūras gultnes līdzināšana un 
aizpildīšana tiek vērtēta kā cēlonis projekta visievērojamākajai ietekmei uz vidi – gan uz ūdens 
masu, gan jūras gultni. Jūras gultnes izmaiņu veikšanas iespējamā ietekme ietver jūras straumju 
izmaiņas, nogulu izkliedēšanu, vielu kustību iežu ūdenī un izmaiņas dziļūdens faunas dažādībā. 
Paredzams, ka darbības posmā būs samērā neliela nevēlama ietekme uz vidi.

Jāatzīmē, ka ekonomiskās un politiskās intereses, kas ir saistītas ar gāzes cauruļvada projektu, ir 
lielā mērā ietekmējušas publisko diskusiju par projekta ietekmi uz vidi. Darba apjoma analīzes 
dokuments vispirms tika kritizēts par īsā laika grafiku un no tā izrietošo iespējamās ietekmes uz 
jūras un piekrastes teritoriju vidi pietiekami detalizēta pētījuma trūkumu, kā arī par īstu alternatīvu 
trūkumu cauruļvadam un tā maršruta kontūrai.

Publiskai pārbaudei nodotās informācijas būtiskā nozīme un ietekmes uz vidi novērtējuma 
procedūras virzības gaita ir izrādījies grūts uzdevums precīzai izpratnei, it sevišķi sabiedrības 
locekļiem. Darba apjoma analīzes dokuments vēl nesniedz pilnīgus ietekmes uz vidi novērtējuma 
procesa rezultātus, bet parāda šī projekta izvērtēto ietekmi uz vidi un metodes, kas izmantotas 
vērtējumā. Ietekmes uz vidi izvērtēšanas process patlaban risinās, un projekta attīstītājs iepazīstinās 
ar rezultātiem IVN galīgajā ziņojumā, kuru ir paredzēts beigt 2008. gada aprīlī. Tāpēc ir 
priekšlaicīgi piedāvāt jebkādus precīzus vērtējumus par gāzes cauruļvada projekta potenciālo 
ietekmi uz vidi šajā posmā.
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