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Tema: Peticija Nr. 0952/2006 dėl Baltijos jūra planuojamo tiesti dujotiekio tarp Rusijos 
ir Vokietijos poveikio aplinkai, kurią pateikė Lenkijos pilietis Krzysztof 
MacKowski aplinkosaugos asociacijos Agencja Informacji i Ochrony Środowiska
vardu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjui rūpestį kelia Baltijos jūra planuojamas tiesti dujotiekis tarp Rusijos ir 
Vokietijos. Jo nuomone, vykdant šį Rusijos ir Vokietijos projektą, bus niokojamos 
pažeidžiamos jūrų ekosistemos Lenkijos pajūrio ruože, ir jis nėra tikras, ar bus laikomasi 
nacionalinių ir tarptautinių aplinkos apsaugos standartų. Peticijos pateikėjas taip pat teigia, 
kad dar neatliktas projekto poveikio aplinkai tyrimas, todėl prašo Parlamento užtikrinti, kad 
Komisija dalyvautų šiame tyrime.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2007 m. balandžio 4 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2007 m. spalio 19 d.

„Peticija

2007 m. kovo 27 d. peticijos pateikėjai pristatė peticiją Europos Parlamento Peticijų komitete. 
Didžiausią rūpestį jiems kelia aplinkos klausimai, susiję su dujotiekio Baltijos jūra tarp 
Rusijos ir Vokietijos tiesimu. Peticijos pateikėjų susirūpinimui pritarė ir kai kurios valstybės 
narės, pavyzdžiui, Lenkija ir Lietuva, kurių atstovai taip pat dalyvavo komiteto posėdyje. Tuo 
metu Komisija konkrečių pastabų neturėjo. Komisija pranešė komitetui, kad projektas 
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įtrauktas į Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 1364/2006/EB, nustatantį gaires 
transeuropiniams energetikos tinklams.  Iš tiesų I priede į transeuropinius tinklus ir dujų 
tinklus įeina Šiaurės Europos dujotiekis, kuris ir yra šis projektas, t. y. projektas Nordstream, 
pavadintas pagal 2006 m. spalio mėn. įsteigtą Rusijos ir Vokietijos bendrovę Nordstream. 
Komisija taip pat nurodė, kad neturi informacijos apie projekto eigą, tačiau minėto sprendimo 
13 straipsnyje nustatyta, kad „Šis sprendimas neturi įtakos projektų, planų ar programų, 
apibrėžiančių būsimą leidimų tokiems projektams išdavimo sistemą, poveikio aplinkai 
įvertinimo rezultatams. Kai pagal atitinkamus Bendrijos teisės aktus reikalaujama atlikti 
poveikio aplinkai įvertinimą, į šio įvertinimo rezultatus atsižvelgiama prieš atitinkamais 
Bendrijos teisės aktais nustatyta tvarka priimant sprendimą dėl projektų įgyvendinimo.“
Komisija taip pat pridėjo, kad, remiantis oficialioje projekto svetainėje visuomenei pateikta 
informacija, buvo atliekamas poveikio aplinkai vertinimas taikant JT EEK Espo konvencijos 
dėl poveikio aplinkai vertinimo tarpvalstybiniame kontekste taisykles.

Komisijos pastabos dėl peticijos

Po minėto Europos Parlamento klausymo Komisijos tarnybos nagrinėjo šį klausimą, nors 
Bendrijai nebuvo pateiktas bendro finansavimo prašymas ir projektas laikomas privataus 
sektoriaus investicijų į energetiką projektu, tačiau jį vykdant vis tiek turi būti laikomasi 
atitinkamų ES teisės aktų, įskaitant su aplinka susijusius teisės aktus, ir taikytinų tarptautinių 
aplinkos konvencijų. Todėl 2007 m. gegužės 11 d. bendrovės Nordstream darbuotojai pristatė 
projektą Komisijos tarnyboms.

Kalbant apie poveikio aplinkai vertinimą, paaiškinta, kad bendrovė Nordstream, siekdama 
laikytis leidimų išdavimo tvarkos ir gauti visus reikiamus patvirtinimus, atliko visapusišką 
poveikio aplinkai vertinimą pagal JT EEK Espo konvenciją, kurios šalys yra visos devynios 
suinteresuotosios valstybės, o Rusija yra šios konvencijos signatarė, bet ne šalis. Procedūra 
tebevyksta ir ją tikimasi užbaigti 2008 m., o galutinę aplinkos ataskaitą pateikti 2007 m. 
rudenį.

Remiantis bendrovės Nordstream pateiktais išankstiniais duomenimis, pirmiausia nuspręsta 
tiesti vamzdyną jūros dugnu, daugiausia jūros gelmėse, siekiant išvengti kuo daugiau aplinkos 
problemų, nes krante nutiestas vamzdynas kirstų pažeidžiamas teritorijas, pavyzdžiui, miškus, 
upes, laukus, kaimus, privačią nuosavybę ir pan. Siūloma trasa pasirinkta atlikus bendrą 
techninių, aplinkos apsaugos ir ekonominių kriterijų vertinimą, o išsamesnius duomenis 
tikimasi nustatyti atlikus poveikio aplinkai vertinimą ir papildomus tyrimus, kad būtų priimtas 
geriausias sprendimas.

2006 m. lapkričio 14 d., pradedant leidimų išdavimo procesą, pagal Espo konvenciją pateiktas 
oficialus pranešimas dėl projekto visoms suinteresuotosioms šalims aplink Baltijos jūrą: tiek 
kilmės šalims (konvencijos šalims, kurių jurisdikcijai priklauso siūloma numatyta vykdyti 
veikla, t. y. Suomijai, Švedijai, Danijai ir Vokietijai, kurių išskirtinėje ekonominėje zonoje 
tiesiamas vamzdynas), tiek šalims, kurioms projektas turi įtakos (konvencijos šalys, kurioms 
siūloma veikla gali daryti tarpvalstybinį poveikį, šiuo atveju Estijai, Latvijai, Lietuvai ir 
Lenkijai). Tačiau keitimosi informacija arba diskusijų susitikimai prasidėjo anksčiau.

Pasak bendrovės Nordstream, Baltijos jūros regiono šalyse surengta daugiau kaip 20 viešų 
klausymų ir 100 valdžios institucijų susitikimų, o taikant tarptautinę konsultavimo tvarką 
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gautos 129 ataskaitos. Visos ataskaitos buvo analizuojamos, verčiamos į anglų kalbą ir bus 
paskelbtos bendrovės Nordstream svetainėje. Be darbinių ryšių ir susitikimų su 
kompetentingomis institucijomis, rengiami ir informaciniai susitikimai ir diskusijos. 
Remiantis gautomis rekomendacijomis pradėti papildomi tyrimai, įskaitant geriausios trasos 
nustatymo tyrimus.

Su bendrovės Nordstream darbuotojais taip pat aptarti du konkretūs klausimai –  senų 
ginkluotės sąvartynų ir gamtos apsaugos klausimai:

pirmuoju atveju, pasak bendrovės Nordstream, visoje vamzdyno trasoje bus atliktas 
ginkluotės tyrimas. Pirmiausia bus atliktas saugyklų tyrimas, paskui nustatoma ginklų –
cheminių ir įprastinių – sritis. Šiuo tikslu naudojama speciali įranga ir sudėtinga technologija, 
kuria galima nustatyti vos kelių centimetrų metalinius objektus. Savaime suprantama, tam 
teikiama pirmenybė, nes saugumo klausimas yra svarbus siekiant, kad vamzdynas veiktų 
tinkamai. Be to, 2005 m. Komisijos patvirtintoje ES jūrų strategijoje, kuria iki 2021 m. 
siekiama atkurti Europos jūrų būklę, atsižvelgiama į išmestos ginkluotės klausimą. Siūlomoje 
jūrų strategijos direktyvoje, kurią šiuo metu aptaria Europos Parlamentas ir Europos Sąjungos 
Taryba, yra aiški nuoroda į išmestą ginkluotę (II priedas). Išmesta ginkluotė nustatoma kaip 
vienas iš elementų, kuriuos reikia apsvarstyti vertinant jūros aplinkos būklę ir tuo remiantis 
parengti priemonių programas.

Kalbant apie gamtos apsaugą, išsamesni duomenys bus pateikti, kai, atliktus poveikio aplinkai 
vertinimą, bus nutarta dėl galutinio plano. Komisijos tarnybos paprašė, kad vėliau šiais metais 
būtų surengtas specialus susitikimas, per kurį dėmesys būtų skirtas tik gamtos apsaugos 
klausimams pagal ES gamtos apsaugos direktyvas, ir bendrovė Nordstream tam pritarė.

Be to, bendrovė Nordstream pateikė informaciją apie projektą poveikio vertinimo grupės 
nariams per dešimtąjį posėdį, surengtą 2007 m. gegužės 21–23 d. Ženevoje, kuriame buvo 
patvirtinti minėti dalykai ir gautos 140 suinteresuotųjų šalių ataskaitos.

Į informacines sesijas įėjo speciali sesija, kurią surengė Suomijos ir Rusijos piliečių forumas, 
ES ir Rusijos centras, Pasaulio laukinės gamtos fondas (WWF), Žaliųjų frakcija / Europos 
laisvasis aljansas, Žaliųjų parlamentinė grupė ir kuri įvyko 2007 m. birželio 18 d. Suomijos 
parlamente, o kita speciali informacinė sesija įvyko per oficialų nacionalinio poveikio 
aplinkai vertinimo (PAV) ir strateginio aplinkos vertinimo (SAV) ekspertų posėdį, įvykusį 
2007 m. birželio 21–22 d.

Išvados

Remdamasi pirmiau išdėstytais faktais, Komisija atidžiai stebės projekto raidą pagal Espo 
konvenciją, kurios šalys yra Europos bendrija ir jos valstybės narės, kad būtų užtikrintas 
atitinkamų tarptautinių įsipareigojimų ir ES teisės aktų laikymasis. Atsižvelgiant į vykdomo 
darbo apimtį ir į tai, kiek daug į jį įsitraukė šalių (visų devynių Baltijos jūros šalių Aplinkos 
ministerijų tarnybos, plačioji visuomenė ir nevyriausybinės organizacijos), Komisijai 
neatrodo, kad šiame etape reikėtų šiuo atžvilgiu imtis papildomų veiksmų.“

4. Papildomas Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. gruodžio 9 d.
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„BENDROSIOS APLINKYBĖS

Gavus peticijas ir klausimus raštu Europos Parlamente, 2008 m. liepos mėn. plenariniame 
posėdyje patvirtinta rezoliucija dėl dujotiekio Baltijos jūroje, projekto, žinomo kaip 
Nordstream, kurioje daugiausia dėmesio skirta poveikiui aplinkai, nors pateikta pastabų ir dėl 
kitų sričių politikos aspektų. Pagal šią rezoliuciją pagrindinis klausimas buvo Komisijos 
poreikis pateikti nepriklausomą aplinkos poveikio vertinimą ir (arba) tyrimą, kuris būtų 
aptartas su visomis suinteresuotosiomis šalimis.

2008 m. sausio mėn. klausyme ir 2008 m. liepos mėn. plenariniame posėdyje Komisija 
pabrėžė, kad ji neturėjo kompetencijos ir atsakomybės atlikti visapusišką šio projekto 
aplinkos klausimų analizę vietoj valstybių narių, kurios yra visų pirma atsakingos už ES 
reikalavimų įgyvendinimą. Be to, komunikate dėl tolesnių veiksmų dėl 2008 m. liepos sesijoje 
Europos Parlamento patvirtintų nuomonių ir rezoliucijų Komisija nurodė, kad ji toliau šio 
klausimo nenagrinės (SP (2008)4891, Briuselis, 2008 m. rugpjūčio 27 d.).

Iš tiesų projektas įtrauktas į TEN-E prioritetinius projektus, pateiktus Europos Parlamento ir 
Tarybos sprendime Nr. 1364/2006/EB, nustatančiame gaires transeuropiniams energetikos 
tinklams1. Nebuvo įtraukta jokia konkreti nuostata dėl didesnio Komisijos vaidmens šiame 
projekte paminėtų individualių projektų ar projektų grupių tyrimų, vertinimų, analizių ir pan. 
atžvilgiu. Aplinkos klausimai aptarti taip, kaip tokiuose sprendimuose įprasta, atsižvelgiant į 
teisinius reikalavimus, kurių visais atvejais reikia laikytis. Iš tiesų, 13 straipsnio (Apribojimai) 
2 punkte nustatyta, kad: „Šis sprendimas neturi įtakos projektų, planų ar programų, 
apibrėžiančių būsimą leidimų tokiems projektams išdavimo sistemą, poveikio aplinkai 
įvertinimo rezultatams. Kai pagal atitinkamus Bendrijos teisės aktus reikalaujama atlikti 
poveikio aplinkai įvertinimą, į šio įvertinimo rezultatus atsižvelgiama prieš atitinkamais 
Bendrijos teisės aktais nustatyta tvarka priimant sprendimą dėl projektų įgyvendinimo.“  Šiuo 
atveju atitinkami Bendrijos teisės aktai yra Poveikio aplinkai vertinimo (PAV) direktyva 
85/337/EEB2 su pakeitimais ir JT EEK Espo konvencija dėl poveikio aplinkai vertinimo 
tarpvalstybiniame kontekste.

Kiti su aplinka susiję klausimai, pavyzdžiui, aplinkos apsaugos klausimai ir pan., paprastai 
nustatomi ir nagrinėjami taikant poveikio aplinkai vertinimo procedūrą ir paskui ilgainiui 
analizuojami atskirai pagal esamus gamtos apsaugos teisės aktus atliekant specialius tyrimus, 
už kuriuos atsakingos susijusių valstybių narių kompetentingos institucijos.

Tuo remdamasi privati projekto vykdytoja bendrovė Nordstream AG 2006 m. pabaigoje 
pateikė reikiamus dokumentus susijusių valstybių narių kompetentingoms institucijoms, kad 
jos išduotų leidimą vykdyti šį projektą savo teritoriniuose vandenyse ir (arba) išskirtinėje 
ekonominėje zonoje.

APLINKOS KLAUSIMAI

a) Poveikio aplinkai vertinimo procedūra

                                               
1  OL L 262, 2006 9 22, p. 1.
2  OL L 175, 1985 7 5, p. 40.
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Tai pirmas kartas, kad Europoje tokios sudėtingos infrastruktūros tarpvalstybiniam projektui 
taikomos minėtos poveikio aplinkai vertinimo procedūros. Nuo 2006 m. pabaigos projekto 
vykdytojo specializuotos įmonės atliko daug tyrimų ir pateikė tūkstančių lapų technines 
ataskaitas, kurias kompetentingos valdžios institucijos ir visuomenė, įskaitant nevyriausybines 
organizacijas, nuodugniai ištyrė, išanalizavo ir ginčijo. Atlikta atskira poveikio aplinkai 
vertinimo procedūra kiekvienos šalies, kuri turėjo suteikti aplinkos taršos leidimą ir (arba) 
sutikimą dėl planuojamos veiklos vykdymo, t. y. Švedijos, Danijos, Suomijos, Vokietijos ir 
Rusijos, atžvilgiu, taip pat parengta viso projekto Espo ataskaita. Visa susijusi informacija 
paskelbta viešai ir kol kas daugiausia informacijos pateikta projekto vykdytojo svetainėje 
www.nord-stream.com.

Pavyzdžiui, remiantis PAV direktyvos reikalavimais, pateikti šie Vokietijos poveikio aplinkai 
vertinimo dokumentai:

 1 046 puslapių poveikio aplinkai vertinimo techninė ataskaita,
 48 puslapių netechninė santrauka,
 speciali 720 puslapių gamtos ataskaita remiantis Buveinių direktyvos 92/43/EB1 6 

straipsnio 3 dalimi, taip pat 250 puslapių techniniai priedai,
 papildoma 20 puslapių ataskaita, pateikta už gamtą atsakingų institucijų,
 specialus 348 puslapių techninės informacijos tomas,
 54 puslapių Espo ataskaitos netechninė santrauka.

Visi minėti dokumentai paskelbti viešai ir jų klausimais vyko daug diskusijų ir debatų. Panaši 
buvo ir kitų šalių padėtis.

Pagal Espo konvenciją sudaryta koordinavimo grupė, kurioje dalyvauti pakviestos visos 
suinteresuotosios šalys.  Tai buvo kilmės šalys (šalys, kurių teritorijoje projektas turėtų būti 
vykdomas ir todėl jos turėtų išduoti aplinkos taršos leidimą) ir šalys, kurioms projektas turi 
įtakos (šalys, kurios turėtų dalyvauti poveikio aplinkai vertinimo procese dėl galimo poveikio 
jų teritorijų aplinkai), šiuo atveju Lietuva, Latvija, Estija ir Lenkija. Siekiant pabrėžti projekto 
sudėtingumą, reikia taip pat atkreipti dėmesį į tai, kad net kilmės šalys buvo susirūpinusios 
dėl tarpvalstybinio poveikio (pavyzdžiui, Švedija buvo susirūpinusi dėl projekto, planuojamo 
vykdyti išskirtinėje Suomijos ekonominėje zonoje, dalies). Todėl sukurta sudėtinga 
konsultacijų su kompetentingomis institucijomis ir visuomene sistema.

Pagaliau po ilgo techninių vertinimų, diskusijų, analizių ir viešųjų diskusijų laikotarpio 
bendrovė NORDSTREAM AG, pateikusi galutinę poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą ir 
papildomą informaciją, gavo visų susijusių šalių ir institucijų visus reikiamus leidimus: vieną 
Danijos (2009 m. spalio 20 d.), Švedijos (2009 m. lapkričio 5 d.) ir Rusijos (2009 m. gruodžio 
18 d.) leidimą, du Vokietijos leidimus (2009 m. gruodžio 21 ir 28 d.) ir du Suomijos leidimus 
(2009 m. lapkričio 5 d. ir 2010 m. vasario 12 d.). Visi leidimai išduoti pasibaigus 
nacionaliniams ir tarpvalstybiniams konsultacijų procesams, kurie buvo grindžiami bendrovės 
Nordstream pateiktais poveikio aplinkai vertinimo dokumentais, parengtais specializuotų 
įmonių, pvz., ERM (JK), Rambøll (Danija) ir IfAÖ (Vokietija). Reikia atkreipti dėmesį į tai, 
kad šiuos leidimus buvo galima ginčyti nacionaliniuose teismuose, o oficialius skundus dėl 
ES teisės nesilaikymo pateikti Komisijai.
                                               
1 OL L 206, 1992 22 7, p. 7.
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b) Komisijos vaidmuo

2007 m. pradžioje iš Europos Parlamento sužinojusi apie šį reikalą Komisija stebėjo poveikio 
aplinkai vertinimo procedūrą, nors, kaip čia paaiškinta, ji nedalyvavo su projektais 
susijusiuose poveikio aplinkai vertinimuose ir jų neatliko. Per du kartus metuose vykstančius 
ES valstybių narių poveikio aplinkai vertinimo ir strateginio aplinkos vertinimo ekspertų 
darbo grupės – PAV ir SAV grupės – posėdžius vyko viešos diskusijos dėl projekto 
Nordstream.  Šiems posėdžiams pirmininkavo Komisija, bet dėl jų darbotvarkės iš anksto 
susitarta su visomis valstybėmis narėmis.  Nuo 2007 m.1 nuolat pateikiama naujausia 
informacija apie poveikio aplinkai vertinimo procedūros, susijusios su projektu Nordstream,
raidą. Susijusios valstybės dalyvavo vykdant esamą tarpvalstybinės poveikio aplinkai 
vertinimo procedūrą.  Be to, šie posėdžiai buvo naudingi tuo, kad per juos pabrėžti sunkumai, 
kurių patirta taikant atitinkamas PAV direktyvos ir Espo konvencijos nuostatas.  Valstybės 
narės, kurioms projektas turi įtakos, bet kurios projekte nedalyvavo (Lenkija, Estija, Latvija ir 
Lietuva), nebuvo įtrauktos į pasirengimą ir procedūrą, taikytą projekto Nordstream poveikio 
aplinkai vertinimui.

Be to, pagal Espo konvenciją projektas Nordstream pristatytas per poveikio aplinkai 
vertinimo darbo grupės posėdį 2007 m. gegužės 21–23 d. Ženevoje2.  Vokietija, Rusijos 
Federacija ir Švedija, taip pat bendrovės Nordstream atstovas skaitė pranešimus apie projektą.  
Darbo grupė palankiai įvertino Rusijos Federacijos, kaip Espo konvencijos šalies, bet ne 
signatarės, sprendimą veikti pagal konvenciją kaip kilmės šaliai ir de facto laikytis visų 
reikalavimų dėl projekto Nordstream.

Šiuo atžvilgiu reikėtų priminti, kad, Komisijos nuomone, Espo konvencija yra tinkamiausia 
priemonė tokio pobūdžio tarpvalstybinių projektų poveikiui aplinkai vertinti ir turi būti 
skatinama, kad trečiosios šalys ją pasirašytų. Taigi Komisija tam tikromis progomis priminė 
Rusijos Federacijai savo nuomonę, kad oficialus Espo konvencijos ratifikavimas būtų 
konstruktyvi pastanga toliau stiprinti bendrą atsakomybę dėl pažeidžiamos Baltijos jūros 
aplinkos apsaugos3. Šiuo konkrečiu atveju Rusija sutiko laikytis Espo konvencijos taisyklių ir, 
laikantis konvencijos reikalavimų, atliktas visapusiškas poveikio aplinkai vertinimas, po kurio 
susijusių valstybių institucijos išdavė reikiamus leidimus. Iš esmės tai reiškia, kad niekas šiuo 
konkrečiu atveju nebūtų pasikeitę, jei Rusija nebūtų ratifikavusi Espo konvencijos.

Po susidomėjimo ir klausimų, per ketvirtąjį 2008 m. Espo konvencijos šalių posėdį kilusių dėl 
didelio masto tarpvalstybinių projektų įgyvendinimo ir taikytino ES acquis taikymo, Komisija 

                                               
1 Du kartus per metus rengiami posėdžiai, į kurių darbotvarkę įtrauktas projekto Nord Stream
klausimo aptarimas, vyko tokia tvarka: 2007 m. Lisabonoje, 2008: 2008 m. Liublianoje ir 
Pary˛iuje, 2009: 2009 m. Prahoje ir Upsaloje, o 2010 m. – Madride.
2 DARBO GRUPĖS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITA DEŠIMTAJAME POSĖDYJE 
http://www.unece.org/env/documents/2007/eia/wg.1/ece.mp.eia.wg.1.2007.2.e.pdf (˛r. 21–22 punktus).
3 Pavyzd˛iui, ES paragino Rusiją patvirtinti Espo konvenciją per paskutinį 2009 m. lapkričio 
mėn. Maskvoje įvykusį ES ir Rusijos nuolatinės partnerystės tarybos posėdį. Neseniai 
įvykusiame ES ir Rusijos aplinkos dialogo darbo grupių pirmininkų posėdyje 2010 m. birželio 
mėn. ES taip pat paragino Rusiją taikyti Espo konvenciją Kaliningrado atominės elektrinės 
projektui.
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pasiūlė į konvencijos darbo planą įtraukti punktą surengti seminarą didelio masto 
tarpvalstybinių projektų klausimais1.

Pagal šį sprendimą Komisija, padedama Espo konvencijos sekretoriato, surengė Ženevoje 
vienos dienos seminarą ir jam pirmininkavo.  Seminaras įvyko per 2009 m. gegužės 12 d. 
surengtą poveikio aplinkai vertinimo darbo grupės posėdį, kurio rytinė sesija buvo skirta 
projektu Nordstream planuojamam dujotiekiui Baltijos jūra (dalyvavo Danijos, Suomijos, 
Vokietijos, Švedijos, bendrovių Gaz-System S.A. ir Nord Stream AG kalbėtojai).  Popietinėje 
sesijoje nagrinėta patirtis ir geroji patirtis, susijusios su kitais didelio masto tarpvalstybiniais 
projektais (dalyvavo Danijos, Švedijos, Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko, Laplandijos 
universiteto ir bendrovės Gaz-System S.A. kalbėtojai).

Espo konvencijos sekretoriatas perskaitė pranešimą apie konvencijos taikymą sudėtingai
veiklai, įskaitant didelio masto tarpvalstybinius projektus (ECE/MP.EIA/WG.1/2009/4).2  Šis 
pranešimas parengtas padedant Komisijos tarnyboms.  Darbo grupė palankiai įvertino 
pranešimą ir jame pateiktas rekomendacijas.

Pagaliau Komisija ėmėsi iniciatyvos parengti Gaires arba Aiškinamąjį dokumentą, skirtą 
didelio masto tarpvalstybiniams projektams ir sunkumams, patiriamiems taikant poveikio 
aplinkai vertinimo procedūrą pagal PAV direktyvą ir Epso konvenciją . Pirmąjį aprašą 
Madride 2010 m. balandžio mėn. aptarė PAV ir SAV grupė posėdyje, vykstančiame du kartus 
per metus, siekdama metams baigiantis turėti pirmąjį projekto variantą.

c) Atliktos projekto Nordstream poveikio aplinkai vertinimo procedūros faktai 

Remiantis Komisijos turima informacija, projekto Nordstream poveikio aplinkai vertinimo 
procedūra atlikta panašiai kaip visose šalyse. Toliau išskirta tam tikra informacija siekiant 
atskleisti ne tik šio proceso sudėtingumą, bet ir jo platumą – įtraukta daug suinteresuotųjų 
institucijų, pavyzdžiui, administravimo tarnybų, organizacijų ir nepriklausomų institucijų, 
įskaitant nevyriausybines organizacijas ir pavienius piliečius.

- Poveikio aplinkai vertinimo pavyzdys Švedijoje

Toliau pateiktas Švedijoje vykusio proceso aprašymas nuo pirmojo pranešimo iki leidimo 
išdavimo. Panašios procedūros taikytos visose ES valstybėse narėse.

- Pirminis pranešimas pateiktas 2006 m. lapkričio mėn;
- pirmieji poveikio aplinkai vertinimo dokumentai pateikti 2007 m. gruodžio mėn.;
- Švedijos institucijos paprašė papildomos informacijos 2008 m. vasario mėn.;
- 2008 m. gegužės mėn. bendrovė Nordstream pateikė papildomą informaciją;
- vykstant numatytam administracinio perdavimo procesui, visa informacija nusiųsta 
kompetentingoms nacionalinėms institucijoms ir įstaigoms, pavyzdžiui:

 Švedijos energijos administracinei institucijai,
 Nacionalinei žuvininkystės valdybai,

                                               
1 Sprendimas IV/7, http://www.unece.org/env/documents/2008/eia/ece.mp.eia.10.e.pdf
[136 psl.].
2 http://www.unece.org/env/documents/2009/eia/wg.1/ece.mp.eia.wg.1.2009.4.e.pdf.
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 Laivybos administracijai,
 Švedijos ginkluotosioms pajėgoms,
 Švedijos pakrančių apsaugai,
 Nacionalinei būsto, statybos ir planavimo valdybai,
 Švedijos oro institutui,
 Švedijos geologinei žvalgybai,
 Švedijos nacionaliniams jūrų muziejams,
 Aplinkos apsaugos agentūrai;

- 2008 m. birželio mėn. nacionalinių institucijų ir įstaigų paprašyta pateikti pastabų ir 
nuomonių, nurodytas galutinis terminas 2008 m. lapkričio 20 d., paskui bendrovės 
Nordstream paprašyta pateikti paaiškinimų;
- šioje konsultacijoje dalyvavo daugiau kaip 60 institucijų, viešųjų tarnybų ir nevyriausybinių 
organizacijų ir, 
   remiantis papildomais dokumentais, nagrinėta daug rūpimų dalykų ir klausimų;
- pagaliau 2009 m. lapkričio 5 d. išduotas leidimas.

 Švedijos aplinkos ministras Andreas Carlgren pateikė šias pastabas dėl sprendimo: 
„Vyriausybė nustatė griežtas sąlygas siekdama užtikrinti, kad pažeidžiamai Baltijos jūros 
aplinkai nebūtų keliamas pavojus. Mes atlikome labai išsamų šių vamzdynų poveikio aplinkai 
tyrimą. Bendrovės buvo paprašyta atlikti keletą papildomų tyrimų ir ji pamažu sutiko su 
rekomendacinių institucijų nuomonėmis. Galiu teigti, kad paskui jokia pagrindinė 
vyriausybinė institucija neprieštaravo visam projektui.  Todėl paraiškos patvirtinimas yra 
vienintelis galimas sprendimas.“ (http://www.sweden.gov.se/sb/d/586/a/134864)

- Ginkluotės klausimas

Nuo pat pradžios išreikštas didelis rūpestis dėl ginkluotės, išmestos keliose Baltijos jūros 
vietose. Ne visada žinoma šios ginkluotės kilmė, bet tai daugiausia sąjungininkų iš Vokietijos 
konfiskuota ir į Baltijos jūrą išmesta ginkluotė, nes tuo metu manyta, kad tai saugiausias 
ginkluotės nukenksminimo būdas. Be to, XX a. septintojo dešimtmečio pradžioje kai kurios 
Baltijos šalys, įskaitant Rytų Vokietiją, Baltijos jūroje pašalino cheminius karo ginklus. 
Manoma, kad išmesta daugiau kaip 100 000 ginklų, o po valymo operacijos apskaičiuota, kad 
Suomijos įlankoje liko 35 000 ginklų. Baltijos jūroje nuolat vyksta valymo operacijos, dažnai 
tai būna bendros daugelio šalių karo tarnybų operacijos. Pavyzdžiui, vykdant operaciją, 
pavadintą „Baltijos valymas ir atviros dvasios operacija“, kurioje dalyvavo visos Baltijos 
jūros šalys, naudojant 10 šalių 16 karinių laivų per pastaruosius metus buvo ištraukta daug 
minų.

Aišku, reikėjo nustatyti visą ginkluotę, kuri kelia grėsmę dujotiekiui. Bendrovė Nordstream
atliko keletą išsamių tyrimų naudodama specializuotus laivus ir įrangą, pavyzdžiui, nuotolinio 
valdymo transporto priemones, daugiapluoščius echolotus, didelės skyros šoninio skenavimo 
sonarus, požeminius profilius ir velkamuosius magnetometrus. Visi duomenys perduoti 
atitinkamoms institucijoms, paprastai karinėms tarnyboms, nes daugeliu atvejų ginkluotės 
valymo operacijos turi vykti prižiūrint kariškiams. Remiantis viešai paskelbta bendrovės 
Nordstream informacija, turėjo būti ištraukta iš viso apie 80 įprastinių ginklų (35 iš Suomijos, 
7 iš Švedijos išskirtinės ekonominės zonos ir 30 iš Rusijos vandenų). Per pirmąją 2009 m. 
gruodžio 6–18 d. kampaniją iš Suomijos išskirtinės ekonominės zonos vandenų buvo 
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sėkmingai ištrauktos penkios minos. Dėl prastų oro sąlygų 2009 m. gruodžio 18 d. valymo 
veikla sustojo ir buvo atnaujinta, kai 2010 m. kovo mėn. ištirpo ledas. Per antrąją kampaniją iš 
Švedijos ir Suomijos vandenų buvo ištraukti 22 ginklai, o valymo veiklą buvo numatyta baigti 
2010 m. kovo mėn. pabaigoje. Vykdant bet kokią valymo veiklą įgyvendinami specialūs 
techniniai ir aplinkos apsaugos standartai (pavyzdžiui, prieš bet kokią valymo operaciją, 
prižiūrint kvalifikuotiems jūrų žinduolių stebėtojams, buvo naudojami žuvų baidymo 
agregatai ir kita įranga, siekiant į kitą vietą perkelti žuvis ir jūrų žinduolius), glaudžiai 
bendradarbiaujant su kompetentingomis nacionalinėmis institucijomis. 

- Gamtos apsauga

Atliekant kiekvieną poveikio aplinkai vertinimą, svarbiausi yra gamtos apsaugos klausimai, 
nes reikia įvertinti projekto poveikį. Be to, Buveinių direktyvoje (6 straipsnio 3 dalyje) 
reikalaujama, kad būtų atliktas specialus vertinimas, jeigu projektas gali daryti didelį poveikį 
saugomoms teritorijoms. Jau 2007 m. Komisija atkreipė visų susijusių šalių, valstybių narių 
institucijų ir projekto vykdytojo dėmesį į tai, kad reikia laikytis minėtų nuostatų. Bendrovė 
Nordstream parengė reikiamus dokumentus, kuriuos vertino kompetentingos institucijos.

Ypatingas dėmesys kreiptinas į Vokietiją, kur yra kelios saugomos teritorijos. Kaip minėta, 
bendrovė Nordstream pateikė specialią 6 straipsnio 3 dalies ataskaitą. Į Vokietijos išduotą 
leidimą įtrauktos nuostatos ir sąlygos, tarp jų gamtos apsaugos sąlygos, kurių reikia laikytis 
įgyvendinant projektą. Dvi aplinkos organizacijos, Pasaulio laukinės gamtos fondas 
Vokietijoje (WWF Vokietija) ir Vokietijos gamtos apsaugos ir ekologijos sąjunga (vok.
BUND, Meklenburgas-Vakarų Pomeranija) apskundė sprendimą išduoti leidimą, teigdamos, 
kad institucijos nepaprašė pakankamos kompensacijos už gamtai padarytą žalą. Po 
kompetentingų Vokietijos institucijų surengtų derybų dvi grupės susitarė su projekto 
vykdytoju dėl tolesnių priemonių Baltijos jūrai ir gamtos teritorijoms apsaugoti. Pavyzdžiui, 
rastas priimtinas sprendimas dėl kasybos atliekų, likusių po statybos darbų pakrantėje, 
ilgalaikio saugojimo ir dėl aplinkos stebėjimo vykdant statybos darbus. Be to, susitarta dėl 
papildomo dešimties dienų silkių žvejybos draudimo laikotarpio kitais metais.
(http://wwf.panda.org/wwf_news/?uNewsID=193011)
Dėl minėto susitarimo dvi nevyriausybinės organizacijos atsiėmė teisinį kaltinimą, o tai 
liudija apie nacionaliniu lygmeniu atliktų vertinimų potencialą ir teigiamus aspektus.

- Neriboto patekimo į Lenkijos uostus klausimas

2009 m. gruodžio 21 d. Vokietijos Stralsundo kasybos institucijai išdavus leidimą ir 
atsižvelgus į įvairaus pobūdžio darbus, vykdomus Vokietijos teritorijoje, baimintasi, kad bus 
apribota prieiga prie Lenkijos Ščecino ir Svinouiscio uostų. Tai taip pat pabrėžta partijos 
Polski Plus kreipimesi į Pirmininką Jerzy Buzeką dėl Europos Parlamento pozicijos dėl 
2008 m. liepos 8 d. Šiaurės dujotiekio įgyvendinimo, kurį pateikė vykdomojo komiteto Polski 
Plus narys ir Europos Parlamento Peticijų komiteto pirmininkas 2004–2009 m. Marcin 
Libicki (įskaitant Peticijų komiteto 2010 m. gegužės 4 d. dokumentus PE439.068v01-00).

Remiantis Komisijos turimais duomenimis, Stralsundo kasybos institucija į 2009 m. gruodžio 
21 d. išduotą leidimą įtraukė bendrovei Nordstream skirtą reikalavimą parengti peržiūrėtą 
dujotiekio, tiesiamo per Vokietijos teritoriją, rizikos analizę, kad būtų užtikrintas patekimas į 
Svinouiscio ir Ščecino uostus, nes Lenkija tame etape pateikė planus pritaikyti šiuos uostus 
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laivams su didesne gramzda. Atlikus šią analizę, nutarta vamzdyną tiesti jūros dugnu po pusės 
metro danga, kurios ilgis būtų apie 20 kilometrų. Be to, minėtoje rizikos analizėje atsižvelgta į 
Vokietijos išskirtinę ekonominę zoną ir nutarta pakeisti 12 kilometrų trasą. 2010 m. vasario 
26 d. Federalinė žvejybos ir hidrografijos tarnyba išdavė galutinį leidimą.

Pasak Vokietijos institucijų ir projekto vykdytojo, abiejų minėtų priemonių imtasi siekiant 
užtikrinti neribotą pateikimą į minėtus Lenkijos uostus pastačius dujotiekį Nordstream.

- Vieši klausymai

Visi minėti pavyzdžiai yra tik maža visos procedūros ir nuoseklių veiksmų, nustatytų pagal 
nacionalinį ir Espo poveikio aplinkai vertinimą, dalis. Svarbus aspektas, kuris nebuvo 
išsamiai išplėtotas, yra viešų klausymų, vykusių atliekant poveikio aplinkai vertinimą pagal 
Espo konvenciją ir ypač rengiant galutinę aplinkos ataskaitą, pateiktą 2009 m. kovo mėn. visų 
susijusių šalių devyniomis kalbomis, klausimas. Nuo 2006 m. pirmo pranešimo, skirto 
suinteresuotajai visuomenei, surengta daug viešų klausymų, už kuriuos buvo atsakingos 
kompetentingos nacionalinės institucijos. Pavyzdžiui, Suomijoje vykusį seminarą „Baltijos 
jūra tiesiamas dujotiekis – ES ir regioninio bendradarbiavimo Baltijos jūros teritorijoje 
uždavinys“ 2008 m. birželio 18 d. surengė šie organizatoriai: Suomijos ir Rusijos piliečių 
forumas, ES ir Rusijos centras, Pasaulio laukinės gamtos fondas, Žaliųjų frakcija / Europos 
laisvasis aljansas ir Žaliųjų parlamentinė grupė.  Seminaras įvyko Suomijos parlamente, 
dalyvaujant Vokietijos, Suomijos ir Estijos nevyriausybinių organizacijų, Suomijos poveikio 
aplinkai vertinimo institucijų atstovams, Europos Parlamento nariams (Satu Hassi) ir 
bendrovei Nordstream, kurie pateikė diskusijoms tuo metu turimą informaciją. Kitose šalyse 
surengti panašūs seminarai, informacinės ir diskusijų sesijos.

Kalbant apie oficialias Espo konvencijos konsultacijas, remiantis nuo 2006 m. Komisijos 
turima informacija, įvyko šeši susitikimas, kuriuose dalyvavo kilmės šalių atstovai, ir dvylika 
susitikimų, kuriuose dalyvavo ir kilmės šalių, ir šalių, kurioms projektas turi įtakos, atstovai.

Pagaliau, be visų kitų 2006–2009 m. vykusių konsultacijų nacionaliniu lygmeniu ir oficialių 
konsultacinių kilmės šalių ir šalių, kurioms projektas turi įtakos, posėdžių, 2009 m. kovo–
birželio mėn. surengti penki vieši klausymai keliuose Suomijos miestuose (Helsinkyje, Turku, 
Hanke, Marianhaminoje ir Kotkoje), vienas Danijoje (Rionėje, Bornholmo saloje), vienas 
Švedijoje (Visbyje, Gotlando saloje), vienas Lietuvoje (Vilniuje), vienas Estijoje (Taline), 
vienas Latvijoje (Rygoje) vienas Vokietijoje (birželio 22 d.– liepos 3 d. Stralsunde), vienas 
Rusijoje (Vyborge) su šių šalių suinteresuotąja visuomene, laikantis Espo konvencijoje 
nustatytos tvarkos.

- Atsakomybės už aplinkos apsaugą ir saugos klausimai

Dėl žalos aplinkai, kuri gali būti padaryta tiesiant arba eksploatuojant dujotiekį, taikytina 
Direktyva 2004/35/EB1 Šia direktyva sukuriama atsakomybės už aplinkos apsaugą sistema 
pagal principą „teršėjas moka“, siekiant išvengti žalos aplinkai ir ją atlyginti.

Komisija norėtų pabrėžti, kad, kalbant apie projekto Nordstream vamzdyną, jo keliamos 
                                               
1 OL 143, 2004 4 30.
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grėsmės negalima lyginti su ta, dėl kurios įvyko naftos išsiliejimas Meksikos įlankoje (naftos 
bendrovės BP avarija, po kurios atsirado naftos dėmė), nes vamzdynu bus tiekiamos gamtinės 
dujos, o ne neapdorota ar perdirbta nafta. Gamtinių dujų tiekimą galima labai lengvai 
kontroliuoti tiekimo šaltinyje. Todėl, įvykus avarijai, pavyzdžiui, vamzdynui trūkus, tiekėjas 
gali tučtuojau nutraukti dujų tiekimą. Taigi grėsmė aplinkai nėra tokia pati kaip giliavandenių 
naftos gręžinių. Pasak projekto vykdytojo, bendrovė Nordstream yra parengusi reagavimo į 
nelaimes planą, kuris yra derinamas su pakrantės valstybėmis, ir reagavimo į nelaimes planą, 
skirtą dujotiekio tiesimo etapui. Komisijai nėra pranešta apie krizės valdymo procedūras, 
numatytas tokiu atveju, kaip šio dujotiekio – kai projektus planuoja ir siūlo privatūs 
vykdytojai. Ta atsakomybė tenka suinteresuotosioms valstybėms narėms. Vis dėlto Komisija 
ragina priimti sprendimą sukurti bendrą suinteresuotųjų šalių dujotiekio Nordstream
stebėjimo sistemą, kaip pasiūlyta 2010 m. gegužės mėn. per Suomijos ir Rusijos Federacijos 
ministrų posėdį.

d) Išvada dėl aplinkos

Iš pirmiau išdėstytų faktų matyti, kokia plati ir sudėtinga pagal ES ir tarptautinę teisę 
atliekama poveikio aplinkai vertinimo procedūra, už kurią atsakingos tik valstybės narės, o 
Komisija imasi veiksmų tik akivaizdžiai pažeidus teisę. Komisijos narys S. Dimas, 2008 m. 
atsakydamas į Parlamento klausimus, ir du klausymai kelis kartus patvirtino, kad Komisija 
negali vietoj valstybių narių imtis atsakomybės dėl poveikio aplinkai vertinimo, susijusio su 
sutikimu dėl planuojamos veiklos vykdymo, duodamo dėl panašių projektų.

Kalbėdama apie Nordstream Komisija pabrėžia, kad po daugelio visų atitinkamų nacionalinių 
institucijų, įskaitant aplinkos institucijas, nevyriausybines organizacijas, suinteresuotąsias 
institucijas ir plačiosios visuomenės konsultacijų, projektas buvo koreguojamas atsižvelgiant į 
naujus aspektus, iškeltus per tyrimus arba pateikus techninę informaciją ar specialų prašymą. 
Pavyzdžiui, dėl galutinio trasos rytine ir vakarine Bornholmo dalimi vietoj pirminės trasos 
šiaurine salos dalimi suderinimo nuspręsta ilgai diskutavus su Danijos valdžios institucijomis, 
siekiant suderinti skirtingus interesus ir sumažinti galimą poveikį aplinkai. Be to, per poveikio 
aplinkai procedūrą nutarta nestatyti iš pradžių suplanuotų platformų, kurios galėtų turėti 
didesnį poveikį aplinkai. Pagaliau papildomų gamtos apsaugos priemonių, patvirtintų po 
konsultacijų su institucijomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, ir pokyčių tiesiant 
dujotiekį Vokietijos vandenyse, kad būtų neribota prieiga prie minėtų poveikį galinčių patirti 
Lenkijos uostų, pavyzdžiai rodo, kad dėl atliktos poveikio aplinkai vertinimo procedūros buvo 
galima nuosekliai parengti ir suplanuoti projektą, o institucijos galėjo išduoti reikiamus 
leidimus.

SU APLINKA NESUSIJĘ KLAUSIMAI

a) Energetikos perspektyva

Dėl energetikos perspektyvos Komisija mano, kad Baltijos teritorijos energetikos 
infrastruktūros plėtra yra vienas iš pagrindinių ES energijos tiekimo užtikrinimo prioritetų.
Reikėtų pabrėžti, kad dėl laukto ES vietos dujų išteklių išeikvojimo, kitame dešimtmetyje ES 
dujų importo paklausa padidės. Energijos tiekimo šaltinių įvairovė visada buvo pagrindinis 
Europos energetikos politikos tikslas. Vis dėlto po 2009 m. sausio mėn. dujų krizės dujų 
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šaltinių ir trasų įvairovės svarba dar labiau padidėjo. Žvelgiant iš ES perspektyvos, svarbus 
įvairovės plėtojimo etapas yra pietinio dujų koridoriaus atidarymas, sukuriant naują tiekimo 
trasą į naujus dujų šaltinius, t. y. dideles Artimųjų Rytų ir Kaspijos jūros regionų dujų 
atsargas. Naujoms infrastruktūroms, kurios skirtos dujoms iš Rusijos tiekti, taip pat teks 
pagrindinis vaidmuo didinant fizinę ir techninę ES dujų tiekimo įvairovę. Rusija yra 
pagrindinis energijos į Europos Sąjungą tiekėjas, kurio tiekiamos dujos sudaro maždaug 
40 proc. ES dujų importo. Įgyvendinus projektą Nordstream, ES energijos tiekimas būtų dar 
labiau užtikrintas. Šio projekto svarba neabejotina. Todėl minėtame Sprendime 
Nr. 1364/2006/EB projektas Nordstream apibūdintas kaip vienas iš TEN-E, „Europai svarbus 
projektas“, pats didžiausias prioritetas (t. y. jam teikiama tokia pat pirmenybė kaip kitiems 
projektams, įskaitant Nabucco, ITGI arba Yamal II Komisija palankiai įvertino projektą 
Nordstream, nes, kaip jau yra paaiškinta, nuo pradžios buvo laikomasi visų poveikio aplinkai 
vertinimo procedūrų.

b) Ekonominiai ir biudžeto aspektai

Kalbant apie projekto Nordstream ekonominių ir biudžeto aspektų vertinimą, reikėtų pabrėžti, 
kad iki šiol projektas yra tik komercinis, valstybė jo nefinansuoja ir bendrovės prisiima visą 
riziką, susijusią su dujotiekio tiekimu bei eksploatavimu, taip pat su neaiškia dujų rinkos 
raida. Todėl Komisija neturi kompetencijos prašyti bendrovių tokio pobūdžio informacijos, 
nebent būtų pažeista ES konkurencijos teisė.

IŠVADA

Remdamasi pirmiau išdėstytais faktais bei turima informacija, Komisija neatliks atskiro 
projekto Nordstream poveikio aplinkai vertinimo, kurio pirmiausia prašoma Europos 
Parlamento pranešime. Reikėtų priminti, kaip jau yra nurodyta, kad pirmą kartą poveikio 
aplinkai vertinimo procedūra taikyta tokios sudėtingos infrastruktūros tarpvalstybiniam 
projektui. Komisijos nuomone, normalu, kad toks sudėtingas projektas kelia daug naujų 
klausimų ir rūpesčių, susijusių su aplinkos ir kitais politikos sektoriais, pvz., tais, kuriems 
būdingi energijos tiekimo saugumo ir konkurencijos taisyklių klausimai. Patirtis, įgyta 
rengiant projektą Nordstream, labai svarbi visoms suinteresuotosioms institucijoms ir ji 
atskleidžia, kad atliekant skaidrias procedūras, pavyzdžiui, ES ir tarptautinės teisės numatytas 
procedūras dėl poveikio aplinkai vertinimo, galima tinkamai atsakyti į daugelį iškeltų 
klausimų. Pati Komisija taip pat įgijo daug patirties vertindama įvairius su projektu susijusius 
aspektus. Pavyzdžiui, Komisija turėjo su keliomis valstybėmis narėmis dalyvauti diskusijose 
dėl to, koks turėtų būti požiūris į didelio masto tarpvalstybinius ir sudėtingus projektus, nes 
dabartiniai poveikio aplinkai vertinimo teisės aktai yra daugiausia skirti pavieniams dideliems 
infrastruktūros projektams, vykdomiems vienoje šalyje. Iš tiesų, yra keli kiti aspektai, kuriuos 
reikėtų nagrinėti, pavyzdžiui: poveikis darbų, susijusių su pagrindiniu projektu – žaliavų ir 
kitų medžiagų gamyba, transportavimas ir saugojimas – visa tai gali turėti įtakos kelioms 
šalims; konsultacijų su kompetentingomis institucijomis ir suinteresuota visuomene pobūdis; 
suinteresuotosios visuomenės apibrėžtis; viešai skelbtinos informacijos pobūdis; nacionalinių 
vertinimo ir leidimų išdavimo procedūrų supaprastinamas. Kaip minėta, Komisija taip pat 
turėjo bendradarbiauti su Espo konvencijos sekretoriatu siekdama palengvinti Espo 
konvencijoje nustatytos procedūros taikymą panašiais atvejais ateityje, visų pirma energetikos 
ir transporto sektoriuose, kur rengiama daugiau tarpvalstybinių projektų.
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Pagaliau Komisija užtikrins, kad įgyta patirtis būtų toliau tobulinama, ne tik greitai parengiant 
Gaires arba Aiškinamąjį dokumentą dėl poveikio aplinkai procedūros taikymo didelio masto 
tarpvalstybiniams projektams, bet ir vidutinės trukmės laikotarpiu vykdant poveikio aplinkai 
vertinimo procedūros peržiūrą. Ši procedūra, su kuria taip pat susijęs Europos Parlamentas, 
jau pradėta ir tikimasi, kad bus atlikta per ateinančius mėnesius.“


