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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par plānotā gāzes vada Baltijas jūrā, kam jāsavieno Krievija un Vācija, ietekmi uz vidi  
(lūgumraksti 0614/2007 un 0952/2007)
(2007/2118(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā lūgumrakstu 0614/2007, ko iesniedza Radvile Morkunaite un kam pievienoti 
vairāk kā 20 000 paraksti, lūgumrakstu 0952/2006, ko iesniedza Krzysztof Mączkowski, 
un citus lūgumrakstus, kas tam pievienoti, par šajā rezolūcijā izskatīto jautājumu,

– ņemot vērā Lisabonas līgumu, ko 2007. gada 13. decembrī parakstīja visas dalībvalstis,

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu Padomei un Eiropas Parlamentam par jūras vides 
aizsardzības un saglabāšanas tematisko stratēģiju (COM(2005)0504),

– ņemot vērā Eiropas Kopienas Sesto Vides rīcības programmu,

– ņemot vērā Padomes Direktīvu 97/11/EK ar kuru izdarīti grozījumi Direktīvā 
85/337/EEK par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējumu1 un 
Padomes Direktīvas 92/43/EEK2 un 79/409/EEK3, kas veido “Natura 2000” tiesību aktu 
paketi,

– ņemot vērā 2006. gada 14. novembra rezolūciju par jūras vides aizsardzības un 
saglabāšanas tematisko stratēģiju4,

– ņemot vērā 2006. gada 16. novembra rezolūciju par Baltijas jūras stratēģiju attiecībā uz 
Ziemeļu dimensiju5,

– ņemot vērā Baltijas jūras reģiona jūras vides aizsardzības konvenciju (Helsinku 
konvencija),

– ņemot vērā Helsinku Komisijas (HELCOM) ieteikumus, un jo īpaši 1996. gada 12. marta 
ieteikumu 17/3 ar prasību uzsākt ietekmes uz vidi novērtējumu un apspriešanos ar 
valstīm, kuras ierosinātais projekts varētu negatīvi ietekmēt,

– ņemot vērā 1991. gada 25. februāra konvenciju par ietekmes uz vidi novērtējumu 
pārrobežu kontekstā (Espo konvencija),

– ņemot vērā 1998.gada 25.jūnija konvenciju par pieeju informācijai, sabiedrības dalību 
lēmumu pieņemšanā un iespēju vērsties tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem 
(Orhūsas konvencija),

                                               
1 OV L 73, 14.3.1997., 5. lpp.
2 OV L 206, 22.7.1992., 7. lpp.
3 OV L 103, 25.4.1979., 1. lpp.
4 OV C 314 E, 21.12.2006., 131. lpp.
5 OV C 314 E, 21.12.2006., 330. lpp.
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– ņemot vērā ANO Jūras tiesību konvenciju (UNCLOS),

– ņemot vērā piesardzības principu, kuru Tiesas judikatūra ir iekļāvusi starp acquis 
communautaire galvenajiem principiem un kas veido vienu no ilgtspējīgas attīstības 
aspektiem saskaņā ar Eiropas un starptautiskajiem tiesību aktiem,

– ņemot vērā labas pārvaldes principu, kas ir viens no Eiropas tiesību aktu galvenajiem 
principiem,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta Baltijas Eiropas sadarbības grupas darbības,

– ņemot vērā 2008. gada 29. janvāra atklātās uzklausīšanas rezultātā izvirzītos 
priekšlikumus,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 6. septembra lēmumu 
Nr. 1364/2006/EK, kas nosaka pamatnostādnes Eiropas energoapgādes tīkliem1,

– ņemot vērā Baltijas jūras rīcības plānu, ko pieņēma Baltijas jūras reģiona valstu vides 
ministru sanāksmē Krakovā, 2007. gada 15. novembrī,

– ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 10. pantu, kurā noteikts, ka dalībvalstu 
pienākums ir būt lojālām pret Kopienu,

– ņemot vērā Reglamenta 192. panta 1. punktu,

– ņemot vērā Lūgumrakstu komitejas ziņojumu, kā arī Ārlietu komitejas un Rūpniecības, 
pētniecības un enerģētikas komitejas atzinumus (A6-0225/2008),

A. tā kā Baltijas jūra ir ūdens baseins, kas robežojas ar astoņām Eiropas Savienības 
dalībvalstīm un 80% no tās krastiem ir Eiropas Savienības teritorija; tā kā OAO Gazprom
pieder Nord Stream kapitāla lielākā daļa;

B. tā kā rūpes par Baltijas jūras vidi ir viens no Eiropas Savienības Ziemeļu dimensijas 
galvenajiem uzdevumiem, kā tas atkārtoti ir uzsvērts Komisijas paziņojumos un 
Parlamenta rezolūcijās;

C. tā kā visu Eiropas Savienības dalībvalstu, kas robežojas ar Baltijas jūru un Krievijas 
lauksaimniecības un rūpniecības nozares izraisa vislielāko piesārņojumu Baltijas jūrā un 
rada smagas problēmas tās ekoloģiskajam līdzsvaram;

D. tā kā Eiropas Savienība īpaši rūpējas par vides aizsardzību, tostarp jūras vides 
aizsardzību;

E. tā kā Tiesas tiesvedībā Komisija ir atkārtoti apstiprinājusi, ka vides aizsardzība ir viens 
no Kopienas galvenajiem mērķiem, un Tiesa ir atzinusi Kopienas kompetenci jūras vides 
aizsardzības un saglabāšanas jomā;

F. tā kā pašlaik tiek plānots veidot daudzus infrastruktūras projektus Baltijas jūrā (Nord
                                               
1 OV L 262, 22.9.2006., 1. lpp.
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Stream, vēja enerģijas ražotnes, Scanled Baltic Pipe cauruļvads, gāzes cauruļvads starp 
Somiju un Igauniju, elektrības kabeļi starp Zviedriju un Lietuvu, sašķidrinātās dabas 
gāzes (SDG) termināļi Świnoujścje, utt.);

G. tā kā pieaugošais dabasgāzes ieguldījums enerģijas līdzsvarā Eiropā ir bijis (jo īpaši kopš 
1990. gada) vienīgais lielais oglekļa dioksīda (CO2) emisiju samazinājuma avots;

H. tā kā piesardzības princips, kas noteikts EK līguma 174. panta 2. punktā, prasa visām 
ieinteresētajām pusēm darīt visu nepieciešamo, lai novērtētu ietekmi uz vidi, ko var radīt 
jaunie lēmumi vai darbu uzsākšana, un pieņemt atbilstīgus piesardzības pasākumus, ja 
vide visticamāk tiktu apdraudēta;

I. tā kā saskaņā ar principu, ka vides aizsardzības prasības jāintegrē konkrētu nozaru 
politikas jomās, ir pienācīgi jāņem vērā šādas prasības īstenojot visus Kopienas 
pasākumus un strādājot, lai sasniegtu visus Kopienas mērķus; 

J. tā kā nākamā Līguma par Eiropas Savienības darbību, kā tas iekļauts ar Lisabonas līgumu 
— 194. panta A punktā ir skaidri noteikts, ka ES enerģētikas politika ir jāīsteno, 
dalībvalstīm savstarpēji solidarizējoties un ņemot vērā nepieciešamību saglabāt un 
uzlabot vidi;

K. tā kā Starptautiskā Jūras organizācija ir apstiprinājusi Baltijas jūras īpašo neaizsargātību 
pret apdraudējumu videi, atzīstot to par “īpaši jutīgu teritoriju”;

L. tā kā Baltijas jūra šodien ir viena no visvairāk piesārņotajām jūras teritorijām un jo īpaši 
tā kā bīstamu vielu koncentrācija gan tās ūdeņos, gan dzīvajos organismos joprojām ir 
nedabiski augsta;

M. tā kā Baltijas jūra ir tipiska iekšzemes jūra, kā arī seklu ūdeņu teritorija, un tāpat kā 
Melnajai jūrai tās ūdeņu apmaiņas cikls ar pasaules okeānu ir visilgākais – aptuveni 30 
gadu;

N. tā kā prognozētais gāzes cauruļvada darbības laiks ir 50 gadi un tā kā ar cauruļvada 
sistēmas ekspluatācijas pārtraukšanu saistītā darba apjoms būs līdzīgs plānotās 
uzstādīšanas darba apjomam; tā kā, izskatot projekta ietekmi uz vidi un ekonomiku, šis 
aspekts ir jāapsver attiecībā pret laiku, kas vajadzīgs, lai pilnībā atjaunotu floru un faunu 
tās dabīgajā stāvoklī;

O. tā kā smago metālu, piesārņojošo vielu un citu kaitīgu vielu iedarbība apdraud veselību 
un ietekmē barības ķēdi, un šis apdraudējums, kā arī ietekme ir jāizmeklē;

P. tā kā vairāki faktori, tostarp ilgi ūdens aiztures periodi, ūdeņu noslāņošanās, plašais, 
industrializētais sateces baseins un lauksaimniecības īpašā intensifikācija Baltijas jūras 
reģionā padara Baltijas jūras vidi īpaši jutīgu;

Q. tā kā darbu veikšana īpašajos Baltijas jūras apstākļos radīs pēkšņu aļģu populācijas 
palielināšanos, radot īpašu risku Somijai, Zviedrijai un Vācijai; 

R. tā kā nākamais nopietnais vidi apdraudošais riska faktors ir apmēram 80 000 tonnu lieli 
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munīcijas krājumi, kas nogremdēti Baltijas jūras gultnē no Otrā pasaules kara laikiem, 
kuru sastāvā ir toksiskas vielas, piemēram, sinepju gāze, sēra iprīts, slāpekļa iprīts, luizīts, 
Clark I, Clark II un adamsīts, kas apdraud gan Baltijas jūras vidi, gan cilvēku dzīvību un
veselību;

S. tā kā vairākas valstis turpināja nogremdēt munīcijas konteinerus, sākot ar 1945. gadu līdz 
pat sešdesmito gadu beigās;

T. tā kā munīcijas konteineri turklāt ir kritiskā stāvoklī – tie ir sarūsējuši par aptuveni 80%, 
un tā kā to precīzu atrašanās vietu ne visos gadījumos ir iespējams noteikt;

U. tā kā tajā pašā laikā 2007. gada 15. novembrī Krakovā pieņemtais Baltijas jūras rīcības 
plāns paredz Baltijas jūras valstīm nodrošināt ķimikāliju un bīstamas vielas saturošu 
ierīču veco krājumu drošu uzglabāšanu;

V. ņemot vērā iespējamās sekas, ko gāzes vads radītu Baltijas jūras videi un apkārtējām 
valstīm;

W. ņemot vērā pieaugošo satiksmi attiecībā uz jūrnieku un naftas tankkuģu skaitu Baltijas 
jūrā un iespējamo ugunsgrēka risku, peldspējas zaudēšanas risku, kā arī kuģu grimšanu 
gāzes vada avāriju gadījumā tā būvniecības, uzstādīšanas un darbības laikā, kā arī 
iespējamo ietekmi uz cilvēkiem, ekonomiku un vidi;

X. tā kā Ziemeļeiropas gāzes vada būvniecības rezultātā radīsies tehnogēnais piesārņojums 
1 200 km garā un apmēram 2 km platā joslā zem jūras līmeņa ar kopējo platību 2400 km², 
kas tādējādi kļūs par lielāko zemjūras būvlaukumu pasaulē;

Y. tā kā šī projekta būvniecība, uzstādīšana un darbība kaitīgi ietekmēs zveju, tūrismu un 
kuģošanu, radot būtiskus draudus piekrastes reģionu ekonomikai;

Z. tā kā ANO Jūras tiesību konvencijas 123. pants, kas ir acquis communautaire
neatņemama sastāvdaļa, nosaka, ka valstīm, kuru teritorijas daļēji ieskauj jūra, ir 
savstarpēji jāsadarbojas savu tiesību izmantošanā un pienākumu izpildē, kā arī jāsaskaņo 
savu tiesību un pienākumu īstenošana attiecībā uz jūras vides aizsardzību un saglabāšanu;

AA. tā kā Espo konvencijas 2. panta 1. punkts prasa pusēm kopā vai katrai atsevišķi veikt 
visus atbilstīgos un efektīvos pasākumus, lai nepieļautu, samazinātu un kontrolētu 
negatīvu pārrobežu ietekmi uz vidi, ko var radīt ierosinātās darbības;

AB. tā kā saskaņā ar Espo Konvencijas 5. panta a) punktu apspriedēs ar tām pusēm, kuras ir 
pakļautas pārrobežu projektu kaitīgajai ietekmei, var paredzēt ierosinātā projekta 
iespējamas alternatīvas, tostarp atteikšanos no tā;

AC. tā kā Helsinku Konvencijas 12. pants prasa līgumslēdzējām pusēm veikt visus 
pasākumus, lai nepieļautu jūras vides piesārņojumu Baltijas jūras teritorijā, ko rada jūras 
gultnes izpēte vai izmantošana, vai ar to saistītas darbības;

AD. tā kā ierosinātais Ziemeļeiropas gāzes vada maršruts šķērsos teritorijas, kas iekļautas 
Natura 2000 programmā un kuras Direktīva 92/43/EEK klasificē kā īpaši aizsargājamas 
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teritorijas;

AE. tā kā Direktīvas 92/43/EEK 6. panta 2. punkts prasa dalībvalstīm veikt atbilstīgus 
pasākumus, lai nepieļautu dabisko dzīvotņu un sugu dzīvotņu iznīcināšanu īpaši 
aizsargājamajās teritorijās;

AF. tā kā Direktīvas 92/43/EEK 6. panta 3. punkts prasa dalībvalstīm visos plānos vai 
projektos, kas nav tieši saistīti ar konkrēto teritoriju vai nav vajadzīgi tās 
apsaimniekošanai, bet kas varētu būtiski ietekmēt minēto teritoriju, attiecīgi izvērtēt 
ietekmi uz šo teritoriju, ievērojot tās aizsardzības mērķus;

AG. tā kā saskaņā ar Direktīvas 92/43/EEK 6. panta 3. punktu, ņemot vērā iepriekšminētā 
novērtējuma atzinumus, kompetentā valsts iestāde piekrīt plāna vai projekta īstenošanai 
tikai tad, ja tā ir pārliecinājusies, ka netiks izjaukta attiecīgās teritorijas viengabalainība, 
un vajadzības gadījumā noskaidrojusi plašas sabiedrības viedokli;

AH. tā kā ierosinātā gāzes vada līnija būs visgarākā, kā arī visseklākā dubultā zemūdens gāzes 
vada līnija pasaulē, kas to padara īpaši neaizsargātu pret iespējamiem bojājumiem;

AI. tā kā Lēmums 1364/2006/EK iekļāva Ziemeļeiropas gāzes vada projektu starp Eiropas 
interešu galvenajiem projektiem;

AJ. tā kā jebkura plaša mēroga inženiertehniskajai struktūrai, ko uzstāda jūras ūdeņos, saistīto 
risku dēļ ir nepieciešama īpaši rūpīga un visaptveroša analīze, kā arī ietekmes uz vidi 
novērtējums, kurš, lai gūtu pārbaudītus rezultātus, jāveic vismaz vienu pilnu attīstības 
sezonu, kura dažām sugām var ilgt pat divus gadus, kas ir daudz ilgāks posms nekā 
investora ierosinātais sešu mēnešu izpētes periods;

AK. tā kā saskaņā ar Espo konvenciju jebkuram šāda veida projektam ir iepriekš jāveic tā 
alternatīvu analīze, jo īpaši attiecībā uz īstenošanas izdevumiem un vides drošību, šajā 
gadījumā gāzes vada sauszemes maršruta analīze;

AL. tā kā Orhūsas konvencijas 1. pants pieprasa katrai pusei garantēt tiesības pieejai 
informācijai, sabiedrības dalībai lēmumu pieņemšanā, kā arī tiesības vērsties tiesu 
iestādēs par vides jautājumiem;

AM. tā kā ir jāņem vērā tiesiskās prasības attiecībā uz precīza ietekmes uz vidi novērtējuma 
izstrādi, un tajā jāizskata visi iepriekš minētie apdraudējumi;

AN. tā kā jāņem vērā arī nepieciešamību analizēt terorisma draudus un efektīvas pretdarbības 
iespējas,

1. pauž viedokli, ka Nord Stream ir infrastruktūras projekts ar plašu politisku un stratēģisku 
dimensiju gan ES, gan Krievijā; izprot ES dalībvalstu paustās bažas saistībā ar cauruļvada 
būvniecību un uzturēšanu; uzsver, ka mazu piekrastes valstu spēja darboties kā drošības 
sniedzējām Baltijas jūras reģionā nevar tikt aplūkota atsevišķi no ES spējas rīkoties kā 
vienotam veselumam un paust vienotu viedokli enerģētikas jautājumos un atkārtoti 
norāda uz Parlamenta 2007. gada 26. septembra rezolūciju par kopēju Eiropas ārpolitiku 
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enerģētikas jomā1; uzsver, ka Lēmumā 1364/2006/EK (kurā iestrādātas TEN-E 
pamatnostādnes) ir atzīts, ka Nord Stream projekts ir Eiropas interesēs, jo tas palīdzēs 
apmierināt turpmāko Eiropas pieprasījumu pēc enerģijas; uzsver, ka šis projekts līdztekus 
citiem cauruļvadiem, piemēram, Yamal II un Amber, ir jāplāno saskaņā ar kopējo Eiropas 
ārpolitiku enerģētikas jomā, pilnībā ņemot vērā to ietekmi uz vidi, kā arī uz ES 
dalībvalstu drošību;

2. atkārtoti pauž viedokli par to, ka, ņemot vērā ES aizvien pieaugošo atkarību no ierobežota 
skaita enerģijas avotiem, piegādātājiem un transporta ceļiem, ir būtiski atbalstīt 
iniciatīvas, kuru mērķis ir to dažādošana gan ģeogrāfiskā, gan piemērotu alternatīvu 
izstrādes ziņā; īpaši pievērš uzmanību nepieciešamībai atbalstīt degvielas pārvietošanai 
izmantotu ostu infrastruktūras attīstību; atgādina, ka Nord Stream ir tikai viens no 
daudziem dabasgāzes infrastruktūras projektiem, kā piemēram citiem cauruļvadiem un 
sašķidrinātās dabasgāzes iekārtām, kas būs nozīmīgi, lai nodrošinātu Kopienas 
pieprasījumu pēc dabasgāzes, kas, saskaņā ar daudziem pētījumiem, tuvākajos gados 
būtiski pieaugs, un ar šo projektu palīdzību būs iespējams aizstāt videi kaitīgākus fosilā 
kurināmā veidus; uzskata, ka nepieciešams novērtēt dabasgāzes jaunās infrastruktūras 
ietekmi uz vidi ilgtermiņā, ņemot vērā cik nozīmīgi ir garantēt stabilas dabasgāzes 
piegādes;

3. atbalsta Eiropas Parlamenta 2006. gada 14. novembra rezolūcijā pausto priekšlikumu par 
to, ka ES turpmākajai jūras vides stratēģijai jāparedz pārnacionālas obligātas prasības, 
kuras varētu paredzēt kopīgas saistības trešās valstīs;

4.  uzsver, ka enerģijas drošība ir jāuzskata par svarīgu Eiropas Savienības vispārējās 
drošības komponentu, saskaņā ar kuru enerģijas drošības definīcija nevar būt attiecināma 
vienīgi uz ES iekšējās produkcijas trūkumu, bet tai jāņem vērā arī atkarības no importa 
ģeopolitiskie aspekti un ar tiem saistīta politiski motivēta apgādes pārtraukšanas iespēja; 
uzskata, ka Trešā enerģētikas pakete samazinās katras dalībvalsts enerģijas atkarību, jo 
nevienu valsti nevar atslēgt no trešās valsts piegādātāja pilnīgi liberalizētā un integrētā 
enerģijas tirgū;

5. pauž nožēlu par ES, jo īpaši Komisijas, niecīgo nozīmi šajā projektā; norāda, ka lielāka 
ES iesaiste mazinātu daudzu dalībvalstu nedrošību saistībā ar Nord Stream projektu;

6. atzīmē noteiktu dalībvalstu pausto noliegumu pret cauruļvada projektu, kas plānots 
Baltijas jūras teritorijā, kas ir kopīga vērtība Baltijas jūras piekrastes valstīm, un tas nav 
jautājums par divpusējām valstu attiecībām; tādēļ uzskata, ka projekts ir jāīsteno 
sadarbībā ar katru Baltijas jūras reģiona valsti saskaņā ar Espo Konvenciju, Helsinku 
Konvenciju un citiem attiecīgiem juridiskiem instrumentiem;

7. šajā sakarā pauž iebildumus pret ieguldījumu veikšanu projektā ierosinātajā apjomā, 
sākotnēji nesaņemot visu piekrastes valstu piekrišanu;

8. pauž pārliecību, ka enerģētikas projektiem, kuros iesaistītas ES dalībvalstis un trešās 
valstis, ir jābūt kopēju Eiropas interešu centrā un visas Eiropas Savienības un tās 

                                               
1 Pieņemtie teksti, P6_TA(2007)0413.
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iedzīvotāju uzmanības lokā;

9. atzīst, ka Nord Stream patlaban veic ietekmes uz vidi novērtējumu, kas tiks iesniegts 
apstiprināšanai „izcelsmes pusēm”, kā tās nosaka Espo konvencija (Krievijai, Somijai, 
Zviedrijai, Dānijai un Vācijai); mudina šo uzņēmumu, pētniecības rezultātus un visus 
pētniecības datus par ekoloģisko stāvokli projekta teritorijā, kas iegūti vides izpētes laikā, 
darīt pieejamus ne tikai iepriekš minētajām valstīm, bet arī HELCOM un visām 
ieinteresētām pusēm; 

10. uzsver — lai panāktu ilgtspējīgu ilgtermiņa risinājumu ir jānodrošina pilnīga 
pārredzamība visām pusēm gan būvniecības, gan darbības posmos, un ka uzticēšanās šim 
vērienīgajam projektam pieaugs, ja Baltijas jūras piekrastes valstis varēs uzraudzīt 
notiekošo;

11. uzskata, ka energoapgādes nodrošināšanas problēma, vienlaikus ievērojot ES apņemšanos 
nodrošināt vides aizsardzību un ilgtspējīgu attīstību, obligāti paredz to, ka ir jāīsteno 
saskaņota un koordinēta Eiropas politika dabasgāzes piegāžu jomā, kuras pamatā ir 
alternatīvu risinājumu vides aspektu rūpīgs novērtējums Eiropas līmenī un savstarpēja 
solidaritāte starp dalībvalstīm;

12. tāpēc aicina Komisiju un Padomi pilnībā uzņemties saistības analizēt Ziemeļeiropas 
gāzes vada būvniecības ietekmi uz vidi, jo īpaši situācijās, kas saistītas ar jautājumiem, 
kuros nepieciešams Komisijas atzinums, kā noteikts Direktīvas 92/43/EEK 6. panta 
4. punktā;

13. uzsver, ka attiecībā uz ieguldījumiem ir pilnībā jāievēro savstarpības princips, ja ES un 
Krievijas savstarpējo atkarību paredzēts attīstīt par partnerību; atzīmē, ka trešās valstis 
gūst lielu labumu no Eiropas atvērtā tirgus, taču arī atzīmē, ka Eiropas investoriem 
Krievijā nav noteiktas līdzīgas priekšrocības;

14. pauž nožēlu par Komisijas nespēju apstiprināt Parlamenta 2006. gada 16. novembra 
rezolūcijas priekšlikumu par Komisijas ierosināto projektu objektīvu vides ietekmes 
novērtējuma izstrādi, tajā pašā laikā atkārtoti aicina izstrādāt šādu novērtējumu 
neatkarīgai iestādei, kas jāieceļ ar visu piekrastes valstu apstiprinājumu;

15. aicina Padomi un Komisiju veikt visaptverošu novērtējumu par to, vai projekta īstenošana 
atbilst Kopienas un starptautiskajiem tiesību aktiem; 

16. pauž bažas par Nord Stream apstiprināto projekta grafiku, kura īstenošana neļaus 
ieinteresētajām valstīm, nevalstiskajām organizācijām un HELCOM ekspertiem veikt 
IVN rezultātu rūpīgu analīzi;

17. norāda, ka vairāku mēnešu ilgs darbs līdz pat 2400 km² lielā teritorijā, kur būs 
nepieciešams liels skaits kuģu un cita aprīkojuma, ir nopietns drauds bioloģiskajai 
daudzveidībai un vairākām dzīvotnēm, kā arī kuģošanas drošībai un efektīvai darbībai 
šajā reģionā;

18. pauž nožēlu par to, ka nav precīzi noteikts, kādā mērogā tiks ietekmēta gultne, kurā tiks 
ierakts gāzes vads, kam varētu būt kritiska ietekme uz dziļūdens vidi;
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19. pauž nopietnas bažas par informāciju, ka pirms gāzes vada nodošanas ekspluatācijā 
investors ir paredzējis izmantot ļoti indīgu savienojumu, kas pazīstams ar nosaukumu 
glutārskābes aldehīds; uzsver, ka ir jāizvairās no jebkādas rīcības, kas var izraisīt 
ievērojamus draudus videi ar neatgriezeniskām sekām;

20. aicina Komisija veikt uzticamu un neatkarīgu vides pētījumu, pārbaudot lauksaimniecības 
un rūpniecības emisijas, kas piesārņo Baltijas jūru, lai novērtētu situāciju proporcionāli 
iespējamajiem draudiem videi, ko rada cauruļvadi, kas pašlaik šķērso Baltijas jūru; turklāt 
aicina Komisiju novērtēt papildu ietekmi uz Baltijas jūru, ko radīs Nord Stream projekts;

21. aicina projekta īstenotāju nodrošināt, lai cauruļvada būvniecība un darbība neapdraud 
daudzas zivju un putnu sugas, kā arī šī ģeogrāfiskā apgabala unikālo sugu - cūkdelfīnu 
populāciju, kuras skaits ir tikai 600;

22. uzskata, ka Baltijas jūras vides aizsardzība ir ES Ziemeļu dimensijas komponents;

23. atzīmē, ka piekrastes reģionu labklājība un to ekonomiskā konkurētspēja ir ļoti 
neaizsargāta un to apdraud sagandētas piekrastes zonas un jūras vides pasliktināšanās; 
norāda, ka, ņemot vērā apmēru, kādā piekrastes reģioni ir pakļauti jūrniecības darbībām 
un politikai, ilglaicīga vides ilgtspēja ir to ekonomiskās, sociālās un vides labklājības 
aizsardzības priekšnosacījums;

24. norāda uz to, ka nav jebkādas stratēģijas, lai risinātu problēmas, kas saistītas ar 
konstruktīviem bojājumiem un ārējiem draudiem cauruļvada drošībai; uzsver 
nepieciešamību skaidri definēt visus aspektus, kas saistīti ar drošību un ārkārtas 
reaģēšanu, tostarp finanšu resursus, dalībniekus, uzdevumus un procedūras;

25. uzsver, ka, ņemot vērā nopietnos vides riskus un ierosinātā projekta lielās izmaksas, 
vispirms jāizanalizē alternatīvie gāzes vada maršruti, ņemot vērā gan vides, gan 
ekonomiskos aspektus, tostarp šādu maršrutu izveides grafiku; atzīmē, ka ir iespējams 
šādus maršrutus novadīt pa sauszemi gar Krievijas robežu, tikai caur Eiropas Savienības 
dalībvalstīm;

26. uzsver, ka pirms jebkādu darbu uzsākšanas ir jābūt pilnīgi skaidram jautājumam par 
ekonomisku kompensāciju par jebkādiem bojājumiem vai kaitējumu; cauruļvada liels 
bojājums var radīt sarežģījumus Baltijas jūras piekrastes valstīm un var būt postošs jūras 
videi; uzskata, ka Nord Stream ir jāuzņemas pilna atbildība par kompensācijām; 

27. aicina Komisiju veikt šādu analīzi dialogā ar ieinteresētajām valstīm, investoru, Helsinku 
Komisiju, kā arī piedaloties ieinteresētajām nevalstiskajām organizācijām;

28. aicina Komisiju un dalībvalstis veikt pilnīgu novērtējumu par Nord Stream projekta un 
tajā iesaistīto uzņēmumu ekonomiskajiem, budžeta un pārredzamības aspektiem;

29. atzinīgi vērtē šādus dalībvalstu iestāžu lēmumus:

– Zviedrijas valdības 2008. gada 12. februāra lēmumu atteikt atļauju Nord Stream gāzes 
vada būvniecībai nozīmīgu procedurālu un pamatotu trūkumu dēļ, un jo īpaši 
alternatīva maršruta analīzes trūkuma dēļ, kā arī tāpēc, ka nav paredzēta iespēja gāzes 
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vada būvniecību pārtraukt;

– Lietuvas Parlamenta 2007. gada 27. marta nostāju, kas norāda uz nepieciešamību atlikt 
liela mēroga infrastruktūras projektu īstenošanu Baltijas jūrā, līdz tiks veikta 
alternatīvu risinājumu padziļināta analīze, kā arī neatkarīgi un visaptveroši ietekmes 
uz vidi novērtējumi;

– Igaunijas valdības 2007. gada 21. septembra lēmumu nepiešķirt atļauju zemūdens 
pētījumu veikšanai Igaunijas ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā šaubu dēļ saistībā ar šo 
pētījumu apmēru;

30. pauž nožēlu par to, ka Zaļajā grāmatā „Ceļā uz turpmāko ES jūrniecības politiku” nav 
pievērsta uzmanība tādai liela mēroga projektu problēmai kā gāzes vadu ierīkošana zem 
jūras;

31.  aicina pasūtīt pilnībā neatkarīgu ietekmes uz vidi novērtējumu ar visu piekrastes valstu 
apstiprinājumu, vienlaikus atzīstot ietekmes uz vidi novērtējumu, ko veicis Rambøll;

32. pauž nožēlu, ka Komisija ierosinātajos tiesiskajos instrumentos un paziņojumos par jūras 
stratēģijām visbiežāk novēršas no problēmas par gāzes vadu ierīkošanu zem jūras, kas ir 
svarīga gan no vides aizsardzības, gan ES enerģētikas drošības viedokļa;

33. norāda uz pārredzamas informācijas stratēģijas īstenošanas nozīmi attiecībā uz 
pasākumiem, kas saistīti ar ietekmes uz vidi novērtējuma rezultātiem, kā arī ES 
dalībvalstu, jo īpaši Baltijas jūras piekrastes valstu, aktīvu informēšanu par šiem 
rezultātiem;

34. tāpēc vēlreiz atkārto savu 2006. gada 14. novembra rezolūcijā izteikto aicinājumu 
ierosināt obligātu mehānismu sarunām starp dalībvalstīm un neatlaidīgo prasību Padomei 
rīkoties starptautiskā līmenī, lai izstrādātu obligātu ietekmes uz vidi novērtējuma prasību 
attiecībās starp ES un trešām valstīm;

35. atzīmē, ka, ierīkojot Ziemeļeiropas gāzes vadu, ir jāsasniedz Lēmumā 1364/2006/EK 
noteiktie stratēģiskie un ekonomiskie mērķi, tajā pašā laikā nepieļaujot pārmērīgu 
kaitējumu videi;

36. aicina Padomi, Komisiju un dalībvalstis izmantot visus to rīcībā esošos tiesiskos 
līdzekļus, lai nepieļautu Ziemeļeiropas gāzes vada būvniecību investora ierosinātajā 
mērogā, ja kļūst acīmredzams, ka pastāv vides katastrofas risks Baltijas jūras teritorijā;

37. aicina Komisiju jo īpaši nodrošināt, lai tiktu ievēroti iepriekšminēto dokumentu 
nosacījumi — Jūras tiesību konvencija, HELCOM konvencija, Espo konvencija, Orhūsas 
konvencija, Direktīvas 85/337/EEK, 97/11/EK, 92/43/EEK un 79/409/EEK, kā arī EK 
līguma 10. pants, kā arī piesardzības princips un ilgtspējīgas attīstības princips, un aicina 
uzsākt tiesvedību saskaņā ar EK līguma 226. pantu gadījumā, ja iepriekš minētās saistības 
netiks ievērotas;

38. jo īpaši aicina Komisiju izšķirīgi rīkoties saskaņā ar labas pārvaldības principu, kas 
paredz, ka lēmējinstitūcijām ar plašām pilnvarām ir laicīgi jānovērtē lietu reālā situācija 
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un, ja nepieciešams, jāiegūst ekspertu atzinums, lai nepieļautu patvaļīgu lēmumu 
pieņemšanu;

39. aicina Komisiju tās kompetences jomā novērtēt tirgus konkurences situāciju, ko radīs 
Nord Stream cauruļvada iespējamā pabeigšana, un vajadzības gadījumā veikt pasākumus, 
lai nepieļautu, ka Gazprom ieņem dominējošu lomu ES gāzes tirgos, negarantējot 
ekvivalentas tiesības ES uzņēmumiem ienākt Krievijas enerģijas tirgū;

40. ierosina izveidot cauruļvada kopējas uzraudzības sistēmu, kurā būtu pārstāvētas visas 
Baltijas jūras reģiona valstis; turklāt ierosina pienākumu maksāt kompensāciju par 
kaitējumu videi uzlikt vienīgi Nord Stream;

41. atzīmē tādu institucionālu struktūru trūkumu, kas varētu atbilstīgi reaģēt uz vides un 
ģeopolitiskās drošības jautājumiem, kas saistīti ar šo projektu; tāpēc ierosina, ka 
Komisijai būtu jāizveido attiecīgs amats, kas nodarbotos ar pašreizējiem un turpmākiem 
projektiem, kurš būtu pakļauts Eiropas Savienības ārpolitikas un drošības politikas 
Augstajam pārstāvim un Komisijas priekšsēdētāja vietniekam.

42. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Komisijai, Padomei un dalībvalstu valdībām.
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PASKAIDROJUMS

Pagājušajā gadā Eiropas Parlaments saņēmis lūgumrakstus, ko atbalstījuši gandrīz 
30 000 Eiropas Savienības pilsoņu, galvenokārt no Baltijas valstīm, kuri izsacījuši bažas par 
plānotā gāzesvada no Krievijas uz Vāciju būvēšanu zem Baltijas jūras. Viņi uzskata, ka šis 
projekts rada draudus apkārtējai videi un, iespējams, ir pretrunā Eiropas Savienības tiesību 
aktiem.

Piekāpjoties lielajam lūgumrakstu iesniedzēju skaitam un ņemot vērā problēmas mērogu, 
Lūgumrakstu komiteja, kas Eiropas Parlamenta vārdā izskata pilsoņu lūgumrakstus par 
Kopienas darbības jomām, vienprātīgi nolēma sagatavot ziņojumu par plānotā gāzesvada 
ietekmi uz Baltijas jūras apkārtējo vidi. 

Divas kompetentas Parlamenta komitejas (Ārlietu komiteja un Rūpniecības, pētniecības un 
enerģētikas komiteja) izteikušas savus atzinumus, ņemot vērā problēmas daudzpusīgo 
raksturu, kas, papildus vides aizsardzības problēmai, skar arī jautājumu par Eiropas 
Savienības enerģētikas drošību un citus starptautiskus jautājumus.

Bezprecedenta interese par projektu, kā arī tā potenciāli spēcīgā ietekme uz ES darbības 
pamatjomām, īpaši, sabiedrības veselības, apkārtējās vides aizsardzības un enerģētikas 
drošības, kā arī gāzes cenu paaugstināšanās jomu, ko gala rezultātā izjutīs patērētāji, devusi 
ierosmi ar šo riskanto pasākumu saistīto problēmu padziļinātai izpētei. Šajā sakarā Eiropas 
Parlaments organizēja atklātu uzklausīšanu, kurā piedalījās un savus viedokļus izteica visas 
puses un interešu grupas.

Pēc dažādu viedokļu un vērtējumu izskatīšanas un pēc dalībnieku uzklausīšanas atklātajā 
uzklausīšanā referents guvis pārliecību, ka Eiropas Savienībai jāizturas pret šo projektu ar 
vislielāko piesardzību un uzmanību, tā kā tas rada tiešus draudus Baltijas jūras baseinam kā 
videi kopumā. Šai problēmai ir Eiropas dimensijas raksturs, jo tā nopietni skar astoņas 
Eiropas Savienības valstis, proti, Vāciju, Zviedriju, Somiju, Latviju, Lietuvu, Igauniju, Dāniju 
un Poliju. Tādēļ referents aicina Padomi un Komisiju izmantot visus iespējamos likumīgos 
līdzekļus, lai neļautu būvēt Ziemeļeiropas gāzesvadu tādā veidā, kā to piedāvā investori. 
Referents ļoti cer, ka, būvējot ziemeļu zemes gāzesvadu ES teritorijā, būs iespējams īstenot 
EK Lēmumā Nr.1364/2006 iekļautos stratēģiskos un ekonomiskos mērķus, tajā pat laikā 
brīdinot par nopietniem draudiem apkārtējai videi un cenu kāpumu, ko izjutīs patērētāji.

Referents ir nopietni norūpējies par to, ka pēdējo mēnešu laikā faktiski visās Baltijas valstīs 
ekspertu aģentūras, valsts organizācijas, kas ir atbildīgas par apkārtējo vidi, un vides 
asociāciju pārstāvji ir pētījuši projekta uzstādījumus un secinājuši, ka tas var radīt nopietnus 
draudus apkārtējai videi, starp tiem arī:

1. kaitējumu Natura 2000 teritorijām;
2. risku uzjundīt vācu ķīmisko ieroču atliekas, mīnas, neuzsprāgušas bumbas un 

nogrimušus kuģus kopš II Pasaules kara, īpaši Somijas līcī un vietās viscaur gar plānoto 
gāzesvadu;

3. vēl nepieredzēti plašu būvniecības zonu (2400 km2 ir tikpat liela platība kā 
Luksemburgas Lielhercogiste) relatīvi mazajā un noslēgtajā Baltijas jūrā;
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4. liela mēroga piesārņojuma risku no tūkstošiem tonnu ķīmisku vielu (aldehīdu) 
ieplūšanas Baltijas jūrā, kas nepieciešami vadu tīrīšanai pirms to ekspluatācijas.

Dažādu ekspertu detalizēto vides risku izvērtējumu atklātā uzklausīšanā apstiprina citu 
organizāciju, arī Nordic Greenpeace, viedokļi un redzējumi, kuras vērsušās pie Parlamenta 
deputātiem. Nordic Greenpeace nosūtīja pārskatu, kurā pauda savas bažas un protestu pret 
plānoto Nord Stream gāzesvadu un atbalstu virszemes variantam.

Referents nevar piekrist viedoklim, ka projekts, kas ietekmē Baltijas jūras dibenu, būtu tikai 
Vācijas un Krievijas abpusēja lieta. Baltijas jūras apkārtējās vides aizsardzība ir viens no 
galvenajiem uzdevumiem attiecībā uz tā saukto, ES Ziemeļu dimensiju, tā ir arī daudzo 
Kopienas lēmumu un tiesisko instrumentu objekts.

Šajā sakarā Eiropas Savienībai ir pienākums veltīt īpašas rūpes Baltijas jūras apkārtējai videi, 
neaizmirstot arī solidaritāti, enerģētikas drošību un patērētāju aizsardzību. Ir bijuši gadījumi, 
kad Eiropas iestādes ir stingri vērsušās pret starpvalstu projektiem ar apšaubāmu iedarbību uz 
apkārtējo vidi pat tad, ja tie skāra tikai vienu valsti. Grūti iedomāties, ka ES iestādes varētu 
viegli izturēties pret gadījumu, kas faktiski ietekmētu vienu trešo daļu no tās dalībvalstīm un 
vienīgo noslēgto jūru.

Īpaši jāuzsver, ka, pirmkārt, investori nav ņēmuši vērā to, ka vispirms jāizpēta alternatīvi 
maršruti gāzesvadam, kas nenodarītu postu jūras videi, ka iespējams gāzes vada maršruts pa 
zemi, kas ietu no Krievijas robežas tikai cauri Eiropas Savienības valstīm. Šajā sakarā 
referents mudina Komisiju veikt analīzi kā daļu no dialoga ar ieinteresētajām valstīm, 
investoriem, Helsinku komisiju un ieinteresēto NVO piedalīšanos.

Referents atbalsta Zviedrijas Karalistes valdības 2008. gada 12. februāra lēmumu liegt 
kompānijai Nord Stream AG atļauju būvēt gāzesvadu svarīgu, būtisku un procesuālu trūkumu 
dēļ, īpaši tādēļ, ka netika iesniegta neviena izpēte par alternatīviem maršrutiem vai par iespēju 
atteikties no gāzesvada būvēšanas.

Referents arī atbalsta Lietuvas Republikas parlamenta 2007. gada 27. martā pieņemto nostāju, 
norādot, ka jāatliek plaša mēroga infrastruktūras projekti Baltijā līdz alternatīvu iespēju 
detalizētu pētījumu uzsākšanai kopā ar neatkarīgu un pamatīgu iedarbības uz vidi 
izvērtējumu. 

Referents arī atzīmē Igaunijas valdības 2007. gada 21. septembra lēmumu atteikt Nord Stream
atļauju veikt zemūdens izpētes darbus tās ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā. 

Referents arī vēlas pievērst uzmanību problēmai par gāzesvada būvēšanas un ekspluatācijas 
laikā nodarīto postījumu novēršanas izmaksām un tā demontēšanas izmaksām, beidzoties tā 
ekspluatācijas laikam.

Bez apkārtējās vides jautājumu izskatīšanas, ir jāapsver arī vadošo ekspertu un Eiropas 
plašsaziņas līdzekļu viedokļi, kas min investīciju izmaksu pieaugumu pat līdz 20 miljardiem 
eiro, un paredzēt būtiskus būvdarbu grafiku kavējumus tādēļ, ka jāveic plaši pētījumi un 
konsultācijas politiskā un sociālā līmenī. Pēc viņu ieskatiem, pat tad, ja projektu pabeidz 
dažos gados, pieņemot ārkārtas drošības pasākumus un samaksājot postījumu kompensāciju 
Natura 2000 aizsargājamajām teritorijām, milzīgās izmaksas ietekmēs Eiropas gāzes cenas, 
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īpaši Vācijas patērētājus un kompānijas, kas būvē gāzesvadu. Šie eksperti uzskata, ka šīs 
izmaksas būs neskaitāmas reizes lielākas nekā virszemes gāzesvada alternatīvā varianta 
izmaksas. 
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ĀRLIETU KOMITEJAS ATZINUMS

Lūgumrakstu komitejai

par gāzesvada, ko plānots būvēt Baltijas jūrā, lai savienotu Krieviju un Vāciju, ietekmi uz vidi
(2007/2118(INI))

Atzinumu sagatavoja: Christopher Beazley

IEROSINĀJUMI

Ārlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Lūgumrakstu komiteju savā rezolūcijas 
priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. atkārtoti pauž viedokli par to, ka, ņemot vērā ES aizvien pieaugošo atkarību no ierobežota 
skaita enerģijas avotu, piegādātāju un transporta ceļu, ir būtiski atbalstīt iniciatīvas, kuru 
mērķis ir to dažādošana gan ģeogrāfiskā, gan piemērotu alternatīvu izstrādes ziņā; īpaši 
pievērš uzmanību nepieciešamībai atbalstīt degvielas pārvietošanai izmantotu ostu 
infrastruktūras attīstību

2. uzsver, ka energoapgādes drošība ir jāuzskata par Eiropas Savienības vispārējās drošības 
svarīgu elementu, un, nosakot energoapgādes drošības definīciju, nevajadzētu 
aprobežoties tikai ar ES teritorijā saražoto energoresursu trūkumu, bet iekļaut tajā arī 
atkarības no importa ģeopolitiskos aspektus;

3. uzsver to, ka ir nepieciešams pastiprināts dialogs ar lielākajām ražotājvalstīm, 
tranzītvalstīm un saņēmējvalstīm; uzsver, ka Eiropas solidaritāte enerģētikas jomā ir ļoti 
atkarīga gan no pārskatāmiem un savstarpēji piemērojamiem nolīgumiem ar 
ražotājvalstīm, gan funkcionējoša iekšējā enerģētikas tirgus, gan savstarpēji savienotas 
enerģētikas infrastruktūras;

4. uzskata, ka visām dalībvalstīm savos lēmumos par enerģētikas infrastruktūras projektiem 
vajadzētu ņemt vērā ES solidaritāti enerģētikas jomā; pauž nožēlu par attīstības trūkumu 
kopīgās Eiropas enerģētikas politikas sasniegšanā un pauž bažas par vairāku dalībvalstu 
divpusējiem darījumiem, kas mazinātu Eiropas Savienības spēju ieņemt vienotu nostāju 
attiecībās ar lielākajām piegādātājvalstīm; atkārtoti aicina dalībvalstis informēt Komisiju 
un viena otru, pirms tiek pieņemti stratēģiski lēmumi saistībā ar svarīgiem divpusējiem 
nolīgumiem par enerģētikas projektiem, kas varētu ietekmēt citu dalībvalstu un visas ES 
intereses, kā tas būtu jādara saistībā ar visiem kopēju interešu ārpolitikas jautājumiem;

5. pauž viedokli, ka Nord Stream ir infrastruktūras projekts ar plašu politisku un stratēģisku 
dimensiju gan ES, gan Krievijā;  pienācīgi ņem vērā Baltijas jūras piekrastes valstu 
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paustās bažas saistībā ar cauruļvada būvniecību un uzturēšanu;  uzsver, ka mazu 
piekrastes valstu spēja darboties kā drošības sniedzējiem Baltijas jūras reģionā nevar tikt 
aplūkota atsevišķi no ES spējas rīkoties kā vienotam veselumam un paust vienotu 
viedokli enerģētikas jautājumos un atkārtoti norāda uz Parlamenta 2007. gada 
26. septembra rezolūciju par virzību uz kopēju Eiropas ārpolitiku enerģētikas jomā1;
uzsver, ka pēdējās 2006. gada septembrī pieņemtajās Eiropas enerģētikas tīklu (TENE-E) 
vadlīnijās šis projekts tiek dēvēts par Eiropas intereses projektu un ka to vajadzētu plānot, 
ņemot vērā kopējas Eiropas ārpolitikas enerģētikas jomā būtību;

6. uzsver Nord Stream ietekmes uz vidi pamatīga un objektīva novērtējuma nozīmi, jo īpaši 
ņemot vērā Baltijas jūras gultnes nestabilo stāvokli; uzskata, ka jebkāda Baltijas jūrā 
novietota gāzes cauruļvada sagatavošanas, būvniecības un darbības fāzēs būtu pilnībā 
jāņem vērā visi attiecīgie vides un drošības aspekti; uzsver, ka galīgo spriedumu par Nord 
Stream ietekmi uz vidi var izdarīt tikai pēc tam, kad ir pabeigts ietekmes uz vidi 
novērtējums

7. atkārtoti atgādina to, cik svarīga ir ES partnerība ar Krieviju enerģētikas jomā, un vēlreiz 
aicina pievērst uzmanību faktam, ka šādu stratēģisku partnerību var balstīt tikai uz 
nediskriminēšanas un vienlīdzīgas attieksmes principu un noteikumiem par vienlīdzīgu 
piekļuvi tirgum; aicina Padomi un Komisiju ES un Krievijas dialogā par enerģētikas 
jautājumiem pievērsties vides aizsardzības jautājumiem un bažām par energoapgādes 
drošību un uzskata, ka šo dialogu ir jāstiprina, pamatojoties uz Enerģētikas hartas 
nolīgumā ietvertajiem principiem; atgādina par savu iepriekšējo viedokli, ka sadarbības 
nolīgumos ar trešajām valstīm, tai skaitā jaunajā partnerības un sadarbības nolīgumā ar
Krieviju, ir jāiekļauj Enerģētikas hartas nolīguma un tā Tranzīta protokola principi un 
būtība, vienlaicīgi uzsverot to, cik svarīgi Krievijai būtu ratificēt Enerģētikas hartas 
nolīgumu un tā Tranzīta protokolu, jo šāda ratifikācija samazinātu iespējamos konfliktus 
par tādiem projektiem kā Nord Stream;

8. norāda, ka, īstenojot Nord Stream projektu, var izraisīt vides katastrofu, ja būvniecības 
darbi ietekmēs Baltijas jūrā, īpaši Somijas jūras līcī, nogremdētos ārkārtīgi toksiskos 
rūpnieciskos atkritumus, kā arī pēc Otrā pasaules kara citviet pa Baltijas jūras gultni 
ievērojamos apmēros izkliedētos ķīmiskos ieročus, ņemot vērā arī šķidro energoresursu 
produktu pārvadājumu ļoti iespējamo pieaugumu Baltijas jūrā; aicina Nord Stream 
uzņemties finansiālo atbildību izmaksāt kompensācijas par jebkādiem iespējamiem 
kaitējumiem;

9. pauž nožēlu par ES, jo īpaši Komisijas, nenozīmīgo lomu šajā projektā; norāda, ka lielāka 
ES iesaiste mazinātu daudzu dalībvalstu nedrošību saistībā ar Nord Stream projektu;

10. tāpēc lūdz Komisiju un dalībvalstis:

– - novērtēt Nord Stream projekta dažādos pārredzamības, ekonomiskos, budžeta, 
reglamentējošos un juridiskos aspektus;

– - veikt pētījumu par Nord Stream ieguldījumu Eiropas enerģijas vajadzību 
apmierināšanā, ietverot visu alternatīvu izskatīšanu;

– - ka Nord Stream un ar to saistītās uzņēmējsabiedrības iesaistās atklātā un 
pārredzamā dialogā un ciešā sadarbībā ar visām iesaistītajām pusēm par visiem 
jautājumiem visos Nord Stream cauruļvada pirmsbūvniecības un pēcbūvniecības 

                                               
1 Texts adopted, P6_TA(2007)0413.
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posmos;
– - nodrošināt to, ka ietekmes uz vidi novērtējumā pienācīgi tiek ņemtas vērā visu 

piekrastes valstu bažas;
– - atkārtoti aicināt Krieviju ratificēt Espo Konvenciju un Enerģētikas hartas nolīgumu, 

tai skaitā tās Tranzīta protokolu, un apņemties pilnībā ieviest to noteikumus;
11. aicina dalībvalstis un Komisiju nodrošināt to, ka, pirms tiek pieņemti lēmumi par visiem 

svarīgākajiem ieguldījumiem infrastruktūrā, tai skaitā cauruļvadu projektos jūrā un uz 
sauszemes, tiek veikti pilnīgi un neatkarīgi ietekmes uz vidi novērtējumi; pauž pārliecību 
par to, ka pašreizējās debates par labāku vides aizsardzības standartu nepieciešamību 
Nord Stream cauruļvada projekta īstenošanai, palīdzēs izstrādāt atbilstošus standartus 
turpmākiem pasākumiem; saistībā ar šo atzinīgi vērtē neseno Nord Stream lēmumu 
pasūtīt Somijai un Zviedrijai pētījumu par ekoloģisko apdraudējumu, ko rada pēc Otrā 
pasaules kara Baltijas jūrā nogremdētā munīcija, kura satur ārkārtīgi toksiskas vielas;

12. ierosina ieviest kopīgu cauruļvada pārraudzību, kurā iesaistītos visas Baltijas jūras 
reģiona valstis; turklāt uzskata, ka ir svarīgi, ka Komisija pievērš īpašu uzmanību plānotā 
cauruļvada būvniecības vides aspekta pārbaudei, izmantojot visus Komisijai pieejamos 
spēkā esošos juridiskos instrumentus un pēc jebkuras dalībvalsts lūguma tieši iesaistot 
HELCOM (Helsinku komisiju) un cieši sadarbojoties ar to;

13. norāda uz to, ka nepastāv institucionāla struktūra, kas spētu adekvāti reaģēt uz vides un 
ģeopolitiskās drošības jautājumiem saistībā ar ārējās enerģētikas infrastruktūras izveidi, 
un vēlreiz aicina Padomi apsvērt priekšlikumu iecelt Augsto ierēdni ārpolitikai 
enerģētikas jomā, kuram tiktu piešķirta dubultkompetence un kurš būtu pakļauts nesen 
izveidotā un stiprinātā Eiropas Savienības ārpolitikas un drošības politikas Augstā 
pārstāvja amata izpildītājam, Komisijas priekšsēdētāja vietniekam.

14. pauž spēcīgu atbalstu trešajai liberalizācijas paketei, kurā ietverta trešo valstu klauzula, jo 
tikai dinamisks un liberalizēts Eiropas enerģijas tirgus, kurā ir pieejami instrumenti 
monopolu darbības neitralizēšanai, var garantēt energoapgādes drošību.

15. pauž bažas par priekšlikumiem nodrošināt plānotos cauruļvadus ar militāriem līdzekļiem.
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RŪPNIECĪBAS, PĒTNIECĪBAS UN ENERĢĒTIKAS KOMITEJAS ATZINUMS

Lūgumrakstu komitejai

par gāzesvada, ko plānots būvēt Baltijas jūrā, lai savienotu Krieviju un Vāciju, ietekmi uz vidi
(2007/2118(INI))

Atzinumu sagatavoja: Andres Tarand

IEROSINĀJUMI

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Lūgumrakstu 
komiteju savā rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. atgādina, ka dabasgāzes ražošana ES ir būtiski samazinājusies, kā arī par to, ka 
nākamajos gados attiecīgi pieaugs pieprasījums pēc dabasgāzes importa, lai apmierinātu 
gan mājokļu un rūpniecības vajadzības, gan aizstātu videi nedraudzīgākus fosilos 
kurināmos; uzskata, ka nepieciešams novērtēt dabasgāzes jaunās infrastruktūras ietekmi 
uz vidi ilgtermiņā, ņemot vērā garantijas stabilai dabasgāzes piegādei;  

2. atgādina par 2007. gada 8. un 9. marta Eiropadomes secinājumiem, apstiprinot 
Eiropadomes rīcības plānu (2007-2008) attiecībā uz Eiropas enerģētikas politikas 
mērķiem, kuras pamatā būtu solidaritāte un piegāžu diversifikācija, lai risinātu ES 
pieaugošo atkarību no enerģijas piegādēm;

3. pauž nožēlu par to, ka attiecībā uz enerģijas dažādošanu, kas ir dalībvalstu kompetencē, 
daži valstu stratēģiskie lēmumi par divpusējiem nolīgumiem ar trešām valstīm kavē 
uzticamas, efektīvas, konsekventas kopējās enerģētikas politikas attīstību; 

4. aicina dalībvalstis pārskatāmā veidā īstenot koordinētu stratēģiju attiecībā uz enerģijas 
piegāžu drošību; atgādina Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 6. septembra 
Lēmumu Nr. 1364/2006/EK, kurā noteiktas vadlīnijas Eiropas enerģētikas tīkliem ar 
mērķi dažādot ģeogrāfiskos enerģijas importa transportēšanas ceļus un piegādātājus; šajā 
sakarā atgādina, ka Nord Stream cauruļvads ir tikai viens no daudziem gāzes piegāžu 
ceļiem, kas iekļauts Eiropas enerģētikas tīklā; 

5. atgādina, ka Starptautiskā jūrniecības organizācija ir noteikusi Baltijas jūru par "īpaši 
jutīgu jūras teritoriju" un ka Baltijas jūras relatīvi seklā ūdens un lēnās ūdens apmaiņas 
dēļ tās ekosistēmas ir ārkārtīgi neaizsargātas pret vismazākajiem traucējumiem un 
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niecīgāko piesārņojumu; tāpēc iesaka ar vislielāko piesardzību apsvērt Nord Stream gāzes 
vada projektu;

6. atgādina — lai arī zemūdens cauruļvadu izvietošana kontinentālajā šelfā ir saskaņā ar 
tiesībām attiecībā uz starptautiskajiem ūdeņiem, 1982. gada ANO Jūras tiesību 
konvencijas 79. pants paredz, ka "nosakot šādu cauruļvadu maršrutus ir jāsaņem 
piekrastes valsts piekrišana";

7. aicina projekta izstrādātāju Nord Stream AG attaisnot pašreizējā maršruta izvēli, kā arī 
vispusīgi izvērtēt alternatīvos maršrutus, tostarp iekšzemes maršrutus cauruļvadam starp 
Krieviju un Vāciju;   aicina visus integrētos pētījumus vides, ekonomiskā un tehniskā 
jomā pievienot patlaban veiktajam ietekmes uz vidi novērtējumam;

8. aicina Nord Stream AG veikt novērtējumu par iespējamu kumulatīvu negatīvu ietekmi 
gan attiecībā uz gāzes vada izvietošanas, gan darbības fāzi, kā daļu no plašāka IVN, un 
iekļaut IVN arī novērtējumu par Nord Stream dabasgāzes cauruļvada projekta iespējamo 
ietekmi uz Baltijas jūras aizsargājamām teritorijām un Natura 2000 teritorijām; 

9. aicina Nord Stream AG publicēt pasākumus kaitīgas ietekmes uz vidi samazināšanai, ja 
šo projektu īstenotu; mudina Nord Stream AG izvietot dabasgāzes vadu vispiemērotākajā 
laikā, un izvairīties no potenciāli bīstamā glutāraldehīda lietošanas cauruļvada 
uzstādīšanā un apkopē, lai mazinātu negatīvo ietekmi uz ekosistēmām;

10. uzskata, ka gan otrā pasaules kara laikā Baltijas jūras dzelmē nogremdētie kara kuģi, gan 
ķīmiskie ieroči, iespējams apdraud gāzes cauruļvada veiksmīgu izvietošanu un tāpēc 
aicina Nord Stream AG veikt visu sprāgstvielu un ķīmisko vielu uzskaiti, kas atrodas 
cauruļvada ierosinātā maršruta tuvumā, piemēram, divas "kuģu kapsētas" ar kuģiem, kas 
nogrima kopā ar savu munīciju 1941. gada augustā netālu no Hoglandes salas un pusceļā 
starp Helsinkiem un Igaunijas Lahemā Nacionālo parku, un iesniegt šo uzskaiti arī 
attiecīgajām valsts iestādēm; uzskaitē arī jāiekļauj novērtējums attiecībā uz risku, ko 
varētu radīt šie kuģu vraki un vielas;

11. uzskata, ka Krievijas armijas karabāzu darbību rezultātā radītais piesārņojums var radīt 
ekoloģiskas sekas, pēc tam, kad Nord Stream projekts tiks ieviests, un tāpēc aicina 
izvērtēt arī šo aspektu;

12. aicina valstis, kuras ir tieši iesaistītas Nord Stream gāzes vada projektā, pirms galīgā 
atļauja cauruļvada būvniecībai tiek dota, precizēt, kas būs juridiski atbildīgs par 
iespējamām negadījumu sekām attiecībā uz Baltijas jūras un tās piekrastes ekoloģiju, kā 
arī attiecībā uz Baltijas jūras valstu iedzīvotājiem un tautsaimniecību, tostarp gadījumos, 
kad šaurajās navigācijas zonās Somu jūras līcī un Baltijas jūrā kuģošanas līdzekļi, 
nogrimstot radītu bojājumus gāzesvadam;

13. atgādina par nesenajām zemestrīcēm, kā piemēram 2004. gada zemestrīce Kaļiņingradas 
apgabalā, aicina projekta īstenotājus iesniegt attiecīgus pētījumus, kā tas paredzēts IVN;

14. atzīst, ka Nord Stream AG pašreiz veic IVN procesu, un tāpēc mudina šo uzņēmumu 
pētniecības rezultātus un visus pētniecības datus par ekoloģisko stāvokli projekta 
teritorijā, kas iegūti veiktās vides izpētes laikā, darīt pieejamus HELCOM un citām 
ieinteresētām valstīm; 

15. mudina Komisiju nākamajā īstenošanas ziņojumā saistībā ar Lēmumu Nr. 1364/2006/EK 
iekļaut novērtējumu par sasniegto un skaidri norādīt uz jebkuriem iespējamiem Kopienas 



PE390.769v03-00 22/24 RR\727194LV.doc

LV

tiesību aktu pārkāpumiem no Nord Stream AG puses;
16. aicina Eiropas Komisiju izvērtēt gāzes vada IVN, kuru veicis uzņēmums Nord Stream, tā 

atbilstību ES vides tiesību aktiem, kā arī tā precizitāti, vispusību un objektivitāti;
17. aicina Komisiju, kā pusi, kas parakstījusi HELCOM, censties panākt HELCOM 

ieteikumu īstenošanu par vienotu priekšrakstu izstrādāšanu attiecībā uz to pētījumu 
apjomu, kas nepieciešams apstiprināšanas procedūrās zemūdens kabeļu un cauruļvadu 
izvietošanai Baltijas jūrā;

18. ņemot vērā trešo likumdošanas paketi attiecībā uz iekšējo dabasgāzes tirgu, aicina Nord 
Stream AG nodrošināt vieglu piekļuvi Nord Stream gāzesvadam kaimiņos esošajām 
dalībvalstīm, ja tās vēlas tiešu pieslēgumu gāzes vadam atzaru veidā.
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