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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0614/2007, ko „Jaunās konservatīvās līgas” vārdā iesniedza 
Lietuvas valstspiederīgā Radvile Morkunaite un kam pievienoti 19726 
paraksti, par projektējamā Baltijas jūras gāzes cauruļvada, kas savieno 
Krieviju un Vāciju, ietekmi uz vidi

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja izsaka bažas attiecībā uz projektējamo Baltijas jūras gāzes 
cauruļvadu, kas savieno Krieviju un Vāciju, apgalvojot, ka šis Krievijas-Vācijas 
kopuzņēmums iznīcinās apdraudētās jūras ekosistēmas Lietuvas piekrastē, un izsakot šaubas 
attiecībā uz atbilstību valstu un starptautiskajiem vides standartiem.  Viņa arī norāda, ka līdz 
šim vēl nav pamatīgi izpētīta projekta ietekme uz vidi, un viņa attiecīgi mudina Eiropas 
Parlamentu nodrošināt, lai Komisija kā ES institūcija, kas ir tieši atbildīga par šādiem 
jautājumiem, iesaistās šajā izpētē.

2. Pieņemamība

Paziņots par pieņemamu 2007. gada 5. novembrī. Komisijai prasīja sniegt informāciju 
saskaņā ar Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2008. gada 7. martā

Eiropas Parlamenta un Padomes lēmuma Nr. 1364/2006/EK, ar ko nosaka pamatnostādnes 
attiecībā uz Eiropas enerģijas tīkliem, I un III pielikumā Ziemeļeiropas gāzes vads (ZEGV) ir 
iekļauts kā „Eiropas nozīmes projekts” (ENP). Saskaņā ar šo lēmumu, ENP „jāatbilst 
ilgtspējīgai attīstībai”, savukārt „Ietekmes uz vidi novērtējumu rezultātus, ja šāds novērtējums 
vajadzīgs saskaņā ar attiecīgajiem Kopienas tiesību aktiem, ņem vērā saskaņā ar 
attiecīgajiem Kopienas tiesību aktiem pirms lēmuma pieņemšanas par projekta īstenošanu.”

„NordStream AG” - Vācijas-Krievijas konsorcijs, ko veido trīs galvenie uzņēmumi (OAO 
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Gazprom, Wintershall AG/BASF AG un E.ON Rurhgras AG/E.ON AG), tika radīts, lai 
realizētu ZEGV projektu jeb „Nordstream”, kā tas ir komerciāli pazīstams. Būtībā tas ir 
galvenais dabasgāzes cauruļvads un cauruļvads zem jūras, kas sastāv no diviem vadiem, kuru 
jauda katram vadam ir 25,5 miljardi kubikmetru gadā (kopā 55 miljardi kubikmetru gadā), 
1200 km garumā, savienojot Krieviju un Eiropas Savienību (Vāciju) pa Baltijas jūru. 

2006. gadā tika uzsākta atļaujas piešķiršanas/apstiprināšanas procedūra. Projekta īpatnību dēļ 
(cauruļvads šķērso daudzu dalībvalstu (Somijas, Zviedrijas, Dānijas, Vācijas) un Krievijas 
teritoriālos ūdeņus vai ekskluzīvās ekonomiskās intereses zonas), tika veikts Ietekmes uz vidi 
novērtējums (IVN) saskaņā ar 1991. gada Konvenciju par IVN pārrobežu kontekstā, kas ir 
zināma arī kā Espo Konvencija. Šī IVN procedūra, kas ir līdzīga tai procedūrai, ko prasa IVN 
direktīva (Direktīva 85/337/EEK1, ar grozījumiem) ietver atbilstīgas „ietekmes uz vidi 
novērtējuma dokumentācijas” sagatavošanu, kā arī plašas konsultācijas gan ar kompetentajām 
iestādēm (tostarp dienestiem vides jomā), gan arī ar iesaistīto sabiedrību. „Ietekmes uz vidi 
novērtējuma dokumentācijā”, kā to paredz Espo Konvencija, ir iekļauti tādi jautājumi kā 
iespējamās alternatīvas, ierosinātās darbības iespējamā ietekme uz vidi, ietekmes mazināšanas 
pasākumi un, vajadzības gadījumā, kopsavilkums par uzraudzības un pārvaldības 
programmām un jebkādiem pēcprojekta analīzes plāniem. Visas attiecīgās dalībvalstis un ES 
ir konvencijas dalībnieces. Krievija gan ir parakstījusi, taču vēl nav ratificējusi Espo 
Konvenciju; tomēr tā ir apņēmusies ievērot visas šīs konvencijas prasības attiecībā uz minēto 
projektu.

Saskaņā ar informāciju, kas ir Komisijas rīcībā un ir plaši pieejama sabiedrībai „Nordstream” 
tīmekļa vietnē www.nord-stream.com, ir notikušas un joprojām turpinās konsultācijas ar 
vairāk nekā 20 publiskām uzklausīšanām, tostarp paša Eiropas Parlamenta uzklausīšanu 
2008. gada 29. janvārī, un 100 tikšanās ar iestādēm vairākās valstīs, ieskaitot Lietuvu.  
„Nordstream AG” jau ir saņēmis neskaitāmus komentārus, kas tam jāievēro galīgajā IVN 
ziņojumā.

IVN grafiks „Nordstream” projektam ir šāds:

- IVN ziņojums pabeigts – 2008. gada pavasaris;
- papildu komentāri un pielāgojumi, ievērojot atbilstīgo iestāžu komentārus – trīs mēneši;
- papildu publiskas konsultācijas – trīs mēneši; 
- komentāru pārskats un novērtējums – divi mēneši;
- IVN galīgā apstiprināšana un tai sekojošā īstenojamā projektā iesaistīto dalībvalstu 

atļauju piešķiršana (attīstības atļaujas).

- Lūgumraksta iesniedzēji pauž bažas attiecībā uz plānotā „Nordstream” gāzes cauruļvada, 
kas savieno Krieviju un Vāciju, ietekmi uz vidi. Lūgumraksta iesniedzēji prasa „Eiropas 
Savienības dalībvalstu valdībām un Eiropas Komisijai veikt visus politiskos un finanšu 
pasākumus, lai uzsāktu un veiktu Ziemeļeiropas gāzes vada (ZEGV) ietekmes uz vidi 
novērtējumu (IVN), kurš būtu pilnībā neatkarīgs no tiem uzņēmumiem un valdībām, kas ir 
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ieinteresētas cauruļvada būvniecībā, un kurš sniegtu objektīvas un pilnīgas atbildes uz 
jautājumiem, kas rada bažas, kā arī nodrošinātu projekta ietekmes uz Baltijas jūras 
ekosistēmu, tās Natura 2000 teritorijām un piekrastes valstīm objektīvu novērtējumu.”

- Viņi prasa arī, lai „Baltijas jūrā netiktu atļauta nekāda būvniecības darbu uzsākšana, pirms 
ar neatkarīga IVN palīdzību nav pilnībā atklāta šī bezprecedenta projekta iespējamā ietekme 
un pirms piekrastes valstu valdību valsts eksperti un pilsoņi nav iepazīstināti ar šī 
novērtējuma rezultātiem un izdarījuši secinājumus.”

- Tālāk viņi prasa, lai, „ņemot vērā sabiedrībā radušās bažas, projektu īstenojošais uzņēmums 
atbilstīgi salīdzinātu un analizētu visas jauna Krievijas gāzes tranzīta ceļa uz Eiropu, tostarp 
pa zemi, iespējamās alternatīvas”.

- Visbeidzot, viņi lūdz, lai Eiropas Parlaments un Komisija „nesniedz finansiālu palīdzību no 
ES budžeta ZEGV projektam, kamēr nav veikts neatkarīgs IVN novērtējums”.

Komisija uzskata, ka ir pareizi projektam kopumā veikt IVN saskaņā ar Espo Konvenciju, jo, 
izmantojot šo procedūru, var garantēt novērtējuma objektivitāti, pārredzamību un vispusību. 
Patiesi, ir grūti saprast, kā varētu to nedarīt, jo visu dalībvalstu kompetentās iestādes, kā arī 
sabiedrība ir pilnībā informētas par ierosināto projektu un IVN procedūras gaitā sagatavoto 
„ietekmes uz vidi dokumentāciju”. Jāatzīmē, ka šo projektu dalībvalstī var veikt tikai tad, ja 
tas pēc IVN procesa pabeigšanas no kompetentajām iestādēm saņem pienācīgas atļaujas 
(attīstības atļaujas).

Komisija nevar veikt jaunu, pilnīgu IVN. Patiesi, Komisijai saskaņā ar IVN direktīvu nav 
institucionālu tiesību veikt IVN, jo tā ir dalībvalstu atbildība. Komisija var tikai nodrošināt, ka 
pilnībā tiek ievēroti EK tiesību akti, tostarp IVN (Espo Konvencija ir iekļauta Kopienas 
acquis, jo ES ir šīs konvencijas dalībniece), kā arī ūdens un dabas aizsardzības tiesību akti. 

Turklāt Komisija neplāno veikt atsevišķu pētījumu vai cita veida novērtējumu, ņemot vērā 
visaptverošo darbu, kas tiks ieguldīts pašreizējā IVN (ietekmes uz vidi novērtējuma 
dokumentācija, kompetento iestāžu komentāri un piezīmes attiecībā uz vidi, tostarp dabu, 
ūdeņu kvalitāti, risku u.c., kā arī iesaistītās sabiedrības, tostarp specializētu NVO, komentāri 
u.c.).

Attiecībā uz iespējamu līdzfinansēšanu, Komisija līdz šim nav saņēmusi nevienu šādu 
pieprasījumu, un projektu pilnībā finansē privātais sektors. Jebkurā gadījumā jebkāda 
finansiāla palīdzība saskaņā ar pašreizējiem EK noteikumiem, kas ietver visus iespējamos EK 
finanšu mehānismus vai aizdevumus, tiek sniegta, pilnībā ievērojot EK tiesību aktus, tostarp 
tiesību aktus vides jomā.  Līdz ar to ir skaidrs, ka IVN īstenošana tādā veidā, lai izpildītu EK 
tiesību aktu prasības, ir priekšnoteikums jebkāda veida Komisijas atbalstam, ko tā, iespējams, 
varētu sniegt „Nordstream” projektam. 

Komisija rūpīgi sekos visām norisēm attiecībā uz „Nordstream” projekta IVN atbilstoši Espo 
Konvencijai. Eiropas Kopiena un tās dalībvalstis ir šīs konvencijas dalībnieces, un Komisijas 
loma ir nodrošināt atbilstīgo starptautisko saistību un ES tiesību aktu ievērošanu. Komisija 
turpmāk mudina visas iesaistītās puses (valsts vai reģionālās kompetentās iestādes un 
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sabiedrību kopumā, piemēram, šī lūgumraksta parakstītājus) aktīvi piedalīties pašreizējās un 
turpmākajās konsultācijās, lai darītu savus komentārus zināmus kompetentām iestādēm, kas ir 
atbildīgas par galīgo atļauju (attīstības atļauju) izsniegšanu. Jāatzīmē, ka saskaņā ar Espo 
Konvenciju, visām līgumslēdzējām pusēm ir jānodrošina, lai galīgajā lēmumā par 
ierosinātajām darbībām pienācīgi būtu ņemti vērā IVN un ar to saistītās „ietekmes uz vidi 
novērtējuma dokumentācijas” rezultāti, kā arī komentāri, kas saņemti no kompetentajām 
iestādēm un sabiedrības, kurām jābūt nodrošinātām ar iespējām sniegt šādus komentārus vai 
iebildumus par ierosināto darbību.   

Ņemot vērā pašreizējo darbu un daudzās iesaistītās puses (kompetentās iestādes, tostarp Vides 
ministriju dienesti astoņās dalībvalstīs, vispārējā sabiedrība, tostarp NVO, u.c.), Komisija šajā 
posmā neuzskata par vajadzīgu veikt jebkādu papildu darbību šajā sakarā. Komisija atbilstīgi 
iejauksies tikai tādā gadījumā, ja būs pierādījumi EK tiesību aktu pārkāpumam.°

4. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 9. decembrī

PAMATINFORMĀCIJA

Eiropas Parlamenta 2008. gada jūlija plenārsēdē pēc lūgumrakstu un rakstisko jautājumu par 
gāzes vadu Baltijas jūrā, kas zināms kā „Nordstream” projekts, izskatīšanas tika pieņemta 
rezolūcija, kur līdztekus galvenajam jautājumam par šā projekta ietekmei uz vidi tika aplūkoti 
arī ar citām politikas jomām saistīti aspekti. Šajā rezolūcijā Komisija galvenokārt tika aicināta 
veikt neatkarīgu ietekmes uz vidi novērtējumu/pētījumu un apspriest to ar visām 
ieinteresētajām pusēm.

Gan 2008. gada janvārī uzklausīšanā, gan 2008. gada jūlija plenārsēdē Komisija uzsvēra, ka 
tai nebija ne tiesību, ne pienākuma veikt šāda projekta pilnīgu vides jautājumu analīzi 
dalībvalstu vietā, kas galvenokārt atbild ES prasību īstenošanu. Turklāt Komisija savā 
paziņojumā par turpmākajiem pasākumiem saistībā ar 2008. gada jūlija sesijā pieņemtajiem 
Eiropas Parlamenta atzinumiem un rezolūcijām norādīja, ka tā neturpinās izskatīt šo 
jautājumu (SP(2008)4891, Briselē, 27.8.2008.).

Šis projekts Parlamenta un Padomes Lēmumā Nr. 1364/2006/EK1, ar ko nosaka 
pamatnostādnes Eiropas enerģētikas tīkliem, faktiski bija iekļauts Eiropas Enerģētikas tīkla 
(TEN-E) prioritāro projektu sarakstā. Nevienam no šajā lēmumā minētajiem projektiem vai 
projektu grupām nebija paredzēts īpašs noteikums, kas prasītu Komisijas pastiprinātu 
līdzdalību pētījumu, novērtējumu, analīzes u. c. procesos. Vides jautājumi bija aplūkoti 
šādiem lēmumiem raksturīgā veidā, atspoguļojot tiesību aktu prasības, kuras jāievēro visos 
gadījumos. Proti, 13. panta („Ierobežojumi”) 2. punktā noteikts, ka: „Šis lēmums neskar 
projektu un plānu vai programmu ietekmes uz vidi novērtējuma rezultātus, kas nosaka 
turpmāko apstiprināšanas sistēmu šādiem projektiem. Ietekmes uz vidi novērtējumu 
rezultātus, ja šāds novērtējums vajadzīgs saskaņā ar attiecīgajiem Kopienas tiesību aktiem, 
ņem vērā saskaņā ar attiecīgajiem Kopienas tiesību aktiem pirms lēmuma pieņemšanas par 
projekta īstenošanu.” Šajā gadījumā piemērojamie tiesību akti ir: Ietekmes uz vidi 

                                               
1  OV L 262, 22.9.2006., 1. lpp.



CM\851557LV.doc 5/13 PE404.405v02-00

                         Ārējais tulkojums LV

novērtējuma (IVN) Direktīva 85/337/EEK1, kurā izdarīti grozījumi, un ANO/EEK Espo 
Konvencija par ietekmes uz vidi novērtējumu pārrobežu kontekstā. 

Citus ar vidi saistītus jautājumus, piemēram, dabas aizsardzības u. c. jomās, parasti nosaka un 
izskata IVN procedūras gaitā, un pēc tam katru no tiem izvērtē attiecīgo dalībvalstu 
kompetentās iestādes, veicot konkrētus pētījumus atbilstīgi esošajos tiesību aktos dabas 
aizsardzības jomā noteiktajām prasībām.

Tāpēc projekta īstenotājs, privātais uzņēmums „Nordstream AG”, 2006. gada beigās 
dalībvalstu kompetentajām iestādēm iesniedza dokumentus, kas nepieciešami, lai piešķirtu 
atļauju šā projekta īstenošanai attiecīgo valstu teritoriālajos ūdeņos / ekskluzīvajā ekonomikas 
zonā.

VIDES JAUTĀJUMI

a) IVN procedūra

Pirmo reizi Eiropā IVN procedūra tiek veikta tik sarežģītam pārrobežu infrastruktūras 
projektam. Kopš 2006. gada beigām konkrētās jomās specializējušies uzņēmumi projekta 
īstenotāja vajadzībām sagatavojuši tehniskos ziņojumus tūkstošiem lappušu apmērā; šos 
ziņojumus rūpīgi pārbaudījušas, izvērtējušas un apstrīdējušas valsts iestādes un sabiedrība, arī 
NVO. Katrā valstī, kurai bija jāpiešķir vides/attīstības atļauja, proti, Zviedrijā, Dānijā, Somijā, 
Vācijā un Krievijā, tika veiktas IVN procedūras, vienlaikus tika izstrādāts visam projektam 
kopējs Espo ziņojums. Attiecīgā informācija tika publiskota, un vēl joprojām šīs informācijas 
lielākā daļa pieejama projekta īstenotāja tīmekļa vietnē: www.nord-stream.com.

Piemēram, Vācijā IVN procedūras gaitā, ievērojot IVN direktīvā noteiktās prasības, tika 
sagatavoti šādi dokumenti:

 IVN tehniskais ziņojums 1046 lappušu apmērā;
 Netehniskais kopsavilkums (NTS), 48 lappuses;
 pamatojoties uz Dzīvotņu direktīvas 92/43/EK2 6. panta 3. punktā minētajiem 

noteikumiem, izstrādāts īpašs ziņojums par dabu 720 lappušu apmērā, kam pievienoti 
tehniskie pielikumi 250 lappušu apmērā;

 par dabas aizsardzību atbildīgo iestāžu pieprasīts papildu ziņojums, 20 lappuses;
 īpaši apkopota tehniskā informācija, 348 lappuses;
 Espo ziņojuma netehniskais kopsavilkums 54 lappušu apmērā.

Visi minētie dokumenti tika publiskoti, un tos apsprieda vairākās diskusijās un debatēs. Arī 
pārējās valstīs situācija bija līdzīga.

Saskaņā ar Espo Konvenciju tika izveidota koordinēšanas grupa, kurā tika lūgts piedalīties 
visu ieinteresēto pušu pārstāvjiem. Ieinteresētās puses bija „izcelsmes puses” (valstis, kuru 
teritorijās paredzēts īstenot projektu, un tāpēc būtu nepieciešama šo valstu atļauja vides jomā) 
un „ietekmētās puses” (valstis, kurām IVN procesā jāiesaistās projekta iespējamās ietekmes 
                                               
1  OV L 175, 5.7.1985., 40. lpp.
2 OV L 206, 22.7.1992., 7. lpp.
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dēļ šo valstu teritorijās): šajā gadījumā — Lietuva, Latvija, Igaunija un Polija. Lai uzsvērtu šā 
projekta sarežģītību, jānorāda, ka arī „izcelsmes puses” skartu pārrobežu ietekme (piemēram, 
Zviedriju ietekmētu tā projekta daļa, kas plānota Somijas ekskluzīvajā ekonomikas zonā). 
Ņemot vērā šos apstākļus, tika izveidota vienota sistēma projekta apspriešanai ar 
kompetentajām iestādēm un sabiedrību.

Visbeidzot, ilgstoša tehniska novērtējuma, diskusiju, analīzes un sabiedriskās apspriešanas 
perioda noslēgumā „Nordstream AG” pēc IVN galīgā ziņojuma un vairāku dalībvalstu 
pieprasītās papildinformācijas iesniegšanas saņēma visas vajadzīgās visu iesaistīto valstu un 
iestāžu atļaujas: vienu Dānijas (20.10.2009.), vienu Zviedrijas (5.11.2009.), vienu Krievijas 
(18.12.2009.) atļauju, divas Vācijas atļaujas (21. un 28.12.2009.), kā arī divas Somijas 
atļaujas (5.11.2009. un 12.02.2010.). Visas atļaujas tika piešķirtas pēc dalībvalstu un 
starpvalstu apspriešanas procesa pabeigšanas, pamatojoties uz „Nordstream” iesniegtajiem 
IVN dokumentiem, ko sagatavojuši attiecīgajās jomās specializējušies uzņēmumi, piemēram, 
ERM (Apvienotā Karaliste), Rambøll (Dānija) un IfAÖ (Vācija). Jānorāda, ka šīs atļaujas 
iespējams apstrīdēt valstu tiesās, kā arī Komisijai var iesniegt oficiālas sūdzības saistībā ar ES 
tiesību aktos noteikto prasību neievērošanu.

b) Komisijas loma

Kopš brīža, kad Eiropas Parlaments 2007. gada sākumā pievērsa Komisijas uzmanību šim 
jautājumam, tā uzraudzīja IVN procedūru, lai gan pati, kā šeit paskaidrots, nepiedalījās vai 
neveica ar projektu saistītās IVN procedūras. „Nordstream” projekts ticis apspriests atklātās 
diskusijās ES dalībvalstu IVN un SVN darba grupas — IVN/SVN darba grupas —
sanāksmēs, kas notiek divreiz gadā.  Šīs sanāksmes rīkoja Komisija, taču par darba kārtību 
iepriekš vienojās ar visām dalībvalstīm. Kopš 2007. gada regulāri tiek atjaunināta informācija 
par „Nordstream” projekta IVN procedūru1. Iesaistītās dalībvalsts dalījās jaunākajā 
informācijā par starpvalstu IVN procedūras gaitu. Turklāt šīs sanāksmes bija lietderīgas arī, 
lai konstatētu attiecīgo IVN direktīvas un Espo Konvencijas noteikumu piemērošanas gaitā 
radušos sarežģījumus. Projektā neiesaistītās, bet projekta ietekmētās dalībvalstis (Polija, 
Igaunija, Latvija un Lietuva) neiebilda pret „Nordstream” projekta IVN procedūras 
noteikumiem un kārtību.

Ar „Nordstream” projektu iepazinās arī Espo Konvencijas ietvaros izveidotā IVN darba grupa 
(DG) šīs grupas sanāksmē, kas notika 2007. gada 21.–23. maijā Ženēvā2. Ar projektu 
iepazīstināja Vācijas, Krievijas Federācijas un Zviedrijas, kā arī „Nordstream” pārstāvji.
Darba grupa atzinīgi novērtēja Krievijas Federācijas, kas parakstījusi Espo konvenciju, bet 
nav tās dalībvalsts, lēmumu „Nordstream” projektā rīkoties kā „ietekmētā puse” Konvencijas 
nozīmē un faktiski ievērot tajā noteiktās prasības.

                                               
1 Sanāksmes, kurās apsprieda „Nordstream” projektu un kas notika divreiz gadā: 2007. gadā 
— Lisabonā; 2008. gadā — Ļubļanā un Parīzē; 2009. gadā — Prāgā un Upsalā; 2010. gadā —
Madridē.
2 IETEKMES UZ VIDI NOVĒRTĒJUMA DARBA GRUPAS ZIŅOJUMS DESMITAJĀ 
SANĀKSMĒ 
http://www.unece.org/env/documents/2007/eia/wg.1/ece.mp.eia.wg.1.2007.2.e.pdf (skatīt 
21.–22. punktu)
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Šajā saistībā jāatgādina, ka Komisija uzskata, ka Espo Konvencija ir visatbilstīgākais 
instruments, lai novērtētu šāda mēroga pārrobežu projekta ietekmi uz vidi, un ka trešās puses 
jāmudina ratificēt šo konvenciju. Tāpēc attiecīgās situācijās Komisija atgādināja Krievijas 
Federācijai savu nostāju jautājumā par Espo Konvencijas oficiālu ratifikāciju, lai tādējādi 
izlēmīgi paplašinātu kopējo atbildību par Baltijas jūras jutīgās vides aizsardzību1. Šajā 
konkrētajā gadījumā Krievija apņēmās ievērot Espo Konvencijas noteikumus un atbilstīgi šajā 
konvencijā noteiktajām prasībām veica pilnīgu IVN, ko iesaistīto valstu varas iestādes ņēma 
vērā, izdodot nepieciešamās atļaujas. Šajā gadījumā nav būtiski, ka Krievija nav ratificējusi 
Espo Konvenciju.

Ņemot vērā lielo interesi un jautājumus par liela mēroga pārrobežu projektu īstenošanu un 
piemērojamo ES acquis piemērošanu, Komisija Espo Konvencijas dalībvalstu ceturtajā 
sanāksmē 2008. gadā ierosināja Konvencijas darbības plānā iekļaut punktu par semināru 
rīkošanu saistībā ar plaša mēroga pārrobežu projektiem2.

Pildot šo lēmumu, Komisija ar Espo Konvencijas sekretariāta atbalstu rīkoja un vadīja divu 
dienu semināru Ženēvā. Seminārs notika IVN darba grupas sanāksmes laikā 2009. gada 
12. maija priekšpusdienas sēdē, kas bija veltīta Baltijas jūrā plānotajam „Nordstream” gāzes 
vadam (uzstājās Dānijas, Somijas, Vācijas, Zviedrijas, Gaz-System S.A. un Nord Stream AG 
pārstāvji). Pēcpusdienas sēdē tika aplūkota ar citu liela mēroga pārrobežu projektu īstenošanu 
saistītās pieredzes un labākās prakses piemēri (uzstājās Dānijas, Zviedrijas, ERAB, Lapzemes 
universitātes un Gaz-System S.A. pārstāvji).  

Espo Konvencijas sekretariāts iepazīstināja ar savu piezīmi par Konvencijas piemērošanu 
sarežģītām darbībām, tostarp liela mēroga pārrobežu projektiem 
(ECE/MP.EIA/WG.1/2009/4)3. Šīs piezīmes sagatavošanā piedalījās Komisijas dienesti. Darba 
grupa atzinīgi novērtēja šo piezīmi un tajā paustos ieteikumus.

Visbeidzot, Komisija uzņēmās iniciatīvu sagatavot norādes/interpretācijas dokumentu, kas 
palīdzētu īstenot liela mēroga pārrobežu projektus un risināt problēmas saistībā ar IVN 
procedūras piemērošanu atbilstīgi IVN direktīvā un Espo Konvencijā noteiktajām prasībām.
Pirmais uzmetums tika apspriests 2010. gada aprīlī Madridē IVN/SVN darba grupas divreiz 
gadā rīkotajā sanāksmē, lai gada beigās būtu gatava minētā dokumenta projekta pirmā versija.

c) „Nordstream” projektā veikto IVN apskats

Komisijai pieejamā informācija liecina, ka katrā valstī IVN procedūrai izmantotas dažādas 
metodes. Turpmāk tekstā pievērsta uzmanība konkrētiem elementiem, kas liecina ne vien par 
šā procesa sarežģītību, bet arī par tā plašo darbības jomu, kurā iesaistītas ārkārtīgi daudzas 
                                               
1 Piemēram, 2009. gada novembrī Maskavā notikušajā pēdējā ES un Krievijas Pastāvīgās 
partnerattiecību padomes sanāksmē vides jautājumos ES aicināja Krieviju ratificēt Espo 
Konvenciju. Arī pēdējā ES un Krievijas dialoga vides jautājumos darba grupas priekšsēdētāja 
vietnieku sanāksmē 2010. gada jūnijā ES lūdza Krievijai piemērot Espo Konvenciju saistībā 
ar Kaļiņingradas atomelektrostacijas projektu.
2 Lēmums IV/7: http://www.unece.org/env/documents/2008/eia/ece.mp.eia.10.e.pdf
[136. lpp.].
3 http://www.unece.org/env/documents/2009/eia/wg.1/ece.mp.eia.wg.1.2009.4.e.pdf
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iestādes, piemēram, valsts pārvaldes dienesti, organizācijas un neatkarīgas organizācijas, 
tostarp NVO, kā arī iedzīvotāji.

- IVN procedūra Zviedrijā

Turpmāk tekstā izklāstīta Zviedrijā veiktās procedūras gaita, sākot no paziņojuma līdz atļaujas 
piešķiršanai. Visās ES dalībvalstīs tika veiktas līdzīgas procedūras.

- Sākotnējo paziņojumu iesniedza 2006. gada novembrī.
- Pirmos IVN dokumentus iesniedza 2007. gada decembrī.
- Zviedrijas varas iestādes 2008. gada februārī pieprasīja papildu informāciju.
- „Nordstream” 2008. gada maijā iesniedza papildu informāciju.
- Saņemtā informācija paredzētajā administratīvās izskatīšanas termiņā tika nosūtīta 
kompetentajām valsts iestādēm un organizācijām:

 Zviedrijas enerģētikas pārvaldei;
 Valsts zivsaimniecības padomei;
 Jūras lietu pārvaldei;
 Zviedrijas bruņotajiem spēkiem;
 Zviedrijas krasta apsardzei;
 Mājokļu, celtniecības un projektēšanas Valsts padomei;
 Zviedrijas Klimata institūtam (SMHI);
 Zviedrijas Ģeoloģiskās izpētes iestādei (SGU);
 Zviedrijas jūras muzeju Valsts pārvaldei;
 Vides aizsardzības aģentūrai.

- Valsts iestādes 2008. gada jūnijā pieprasīja līdz 2008. gada 20. novembrim iesniegt 
komentārus un atzinumus, pamatojoties uz kuriem „Nordstream” tika pieprasīti papildu 
paskaidrojumi.
- Šajā apspriešanā piedalījās vairāk kā 60 iestādes, valsts pārvaldes iestādes un NVO, un, 
pamatojoties uz papildu dokumentos sniegto informāciju, tika atrisinātas vairākas problēmas 
un jautājumi.
- Visbeidzot, 2009. gada 5. novembrī tika piešķirta atļauja.

Zviedrijas vides ministrs Andreas Carlgren minēto lēmumu pamatoja šādi: „Valdība izvirzīja 
stingrus noteikumus, lai nodrošinātu Baltijas jūras jutīgās vides saglabāšanu. Mēs esam 
veikuši ārkārtīgi plašus pētījumus par šo cauruļvadu ietekmi uz vidi. Uzņēmumam tika 
pieprasīts veikt vairākus papildu pētījumus, un tam rūpīgi bija jāievēro attiecīgo iestāžu 
norādījumi. Es varu apgalvot, ka pēc tam neviena valdības centrālā aģentūra nav noraidījusi 
projektu kopumā. Tāpēc vienīgais iespējamais lēmums bija piešķirt atļauju”.
(http://www.sweden.gov.se/sb/d/586/a/134864)

- Jautājums par munīciju

Jau no paša sākuma nopietnas bažas radīja vairākās vietās Baltijas jūrā apglabātā munīcija. Ne 
vienmēr ir zināma šīs munīcijas izcelsme, taču lielāko daļu veido sabiedroto Vācijai 
konfiscētā un Baltijas jūrā apglabātā munīcija, jo tobrīd jūra tika uzskatīta par visdrošāko 
apglabāšanas poligonu. Arī vēlāk — pagājušā gadsimta sešdesmito gadu sākumā — dažas 
Baltijas jūras reģiona valstis, tostarp Austrumvācija, jūrā apglabāja ķīmiskos kaujas ieročus. 
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Uzskata, ka jūrā apglabāti vairāk kā 100 000 munīcijas priekšmetu, lai gan pēc plašā mērogā 
veiktajām attīrīšanas operācijām aprēķināts, ka Somu jūras līcī atlikuši vēl 35 000 priekšmetu. 
Baltijas jūrā regulāri tiek veiktas attīrīšanas operācijas; tās bieži rīko, sadarbojoties daudzu 
valstu armijas dienestiem. Piemēram, pēdējos gados operācijās „Baltic Sweep” un „Open 
Spirit”, kur ar 10 valstu 16 karakuģiem piedalījās visas Baltijas jūras reģiona valstis, tika 
iznīcināts liels skaits mīnu.

Noteikti bija jāidentificē visa munīcija, kas varētu apdraudēt cauruļvadu. „Nordstream” veica 
vairākus pētījumus, izmantojot speciālus kuģus un aprīkojumu, piemēram, tālvadāmus 
transportlīdzekļus, daudzstaru eholotes, augstas izšķirtspējas sānskata hidrolokācijas 
sonogrāfijas ierīces, jūras dibena profilēšanas ierīces un buksējamus jūras magnetometrus. 
Apkopoto informāciju nodeva attiecīgajām iestādēm, galvenokārt armijai, jo munīcijas 
iznīcināšanu jūrā visbiežāk veic armijas uzraudzībā. „Nordstream” publiskotā informācija 
liecina, ka bija jāiznīcina apmēram 80 parastās munīcijas priekšmetu (35 — Somijas, 7 —
Zviedrijas ekskluzīvajā ekonomikas zonā un 30 — Krievijas teritoriālajos ūdeņos). Pirmās 
operācijas laikā no 2009. gada 6. līdz 18 decembrim Somijas ekskluzīvajā ekonomikas zonā 
veiksmīgi iznīcināja piecas mīnas. Slikto laikapstākļu dēļ 2009. gada 18. decembrī pārtrauca 
mīnu iznīcināšanas operāciju un atsāka pēc ledus izkušanas — 2010. gada martā. Otrās 
operācijas laikā Somijas un Zviedrijas teritoriālajos ūdeņos tika iznīcināti 22 munīcijas
priekšmeti, attīrīšanas darbus bija paredzēts pabeigt 2010. gada maija beigās. Visās attīrīšanas 
operācijās, cieši sadarbojoties ar valstu iestādēm, tika ievēroti noteikti tehniskie un vides 
standarti (piemēram, lai pārvietotu zivis un jūras zīdītājus, kvalificētu jūras zīdītāju ekspertu 
uzraudzībā pirms visām attīrīšanas operācijām tika lietotas zivju aizbaidīšanas patronas).

- Dabas aizsardzība

Novērtējot jebkura projekta ietekmi, veicot jebkuru IVN, galvenā uzmanība tiek veltīta vides 
jautājumiem. Turklāt Dzīvotņu direktīvā (6. panta 3. punkts) noteikts, ka gadījumos, kad 
projektam varētu būt būtiska ietekme uz aizsargājamām teritorijām, jāveic īpašs ietekmes 
novērtējums. Jau 2007. gadā Komisija visām ieinteresētajām pusēm, dalībvalstu iestādēm un 
projekta īstenotājam norādīja, ka jāievēro minētie noteikumi. „Nordstream” sagatavoja 
vajadzīgos dokumentus, un tos izvērtēja kompetentās iestādes. 

Tā kā Vācijā projekts ietekmēs vairākas aizsargājamas teritorijas, tad šis gadījums jāmin 
atsevišķi. Kā jau iepriekš norādīts, „Nordstream” iesniedza ziņojumu, kas sagatavots atbilstīgi 
minētās direktīvas 6. panta 3. punktā noteiktajām prasībām. Vācijas atļaujā bija iekļauti 
noteikumi un apstākļi, kuri jāievēro projekta īstenošanas gaitā, tostarp arī noteikumi un 
apstākļi attiecībā uz dabas aizsardzību. Divas vides grupas — Vācijas Pasaules Dabas fonds 
un Vācijas Zemes draugi (BUND Meklenburgas un Austrumpomerānijas apvienība) —
piešķirto atļauju apstrīdēja tiesā, apgalvojot, ka varas iestādes nav pieprasījušas pietiekamu 
kompensāciju par dabai nodarīto kaitējumu. Vācijas kompetento iestāžu rīkoto sarunu 
rezultātā šīs abas grupas panāca vienošanos ar projekta īstenotāju par turpmākajiem Baltijas 
jūras un dabas teritoriju aizsardzības pasākumiem. Piemēram, tika rasts pieņemams risinājums 
būvdarbu laikā izrakto materiālu ilgtermiņa apglabāšanai zemes nogruvumā, kā arī vides 
uzraudzības pasākumiem būvniecības laikā. Lai nodrošinātu siļķu aizsardzību, tika panākta arī 
vienošanās par desmit dienu „kluso sezonu” nākamajā gadā.
(http://wwf.panda.org/wwf_news/?uNewsID=193011)
Minētās vienošanās rezultātā abas NVO atsauca savu tiesā iesniegto prasību; šis fakts liecina 
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par to, ka, pateicoties valsts līmenī veiktajiem novērtējumiem, ir iespējams panākt pozitīvus 
risinājumus.

- Jautājums par neierobežotu piekļuvi Polijas ostām

Pamatojoties uz Vācijas Štrālzundes Kalnrūpniecības iestādes 2009. gada 21. decembrī 
piešķirto atļauju un ņemot vērā Vācijā paredzēto būvdarbu veidu, radās bažas, ka šie darbi 
varētu ierobežot piekļuvi Polijas Svinoujsces un Ščecinas ostām. Tas uzsvērts arī 
Marcin Libicki, organizācijas „Polski Plus” izpildkomitejas locekļa un Eiropas Parlamenta 
Lūgumrakstu komitejas priekšsēdētāja (2004.–2009.), prezidentam Jerzy Buzek nosūtītajā 
„Polski Plus” 2008. gada 8. jūlija aicinājumā īstenot Eiropas Parlamenta nostāju (kas iekļauta 
Lūgumrakstu komitejas 2010. gada 4. maija dokumentācijā PE439.068v01-00) attiecībā uz 
Ziemeļu gāzes vadu.

Komisijai pieejamā informācija liecina, ka Štrālzundes Kalnrūpniecības iestāde savā 
2009. gada 21. decembrī piešķirtajā atļaujā iekļāvusi prasību „Nordstream” izstrādāt 
pārskatītu riska analīzi gāzes vada posmam Vācijas teritorijā, lai nodrošinātu piekļuvi 
Svinoujsces un Ščecinas ostām, jo toreiz Polijas puse iepazīstināja ar plāniem pielāgot šīs 
ostas kuģiem ar dziļāku iegrimi. Pamatojoties uz šo analīzi, apmērām 20 kilometru garumā 
cauruļvads jūras dibenā tiks ieguldīts pusmetra dziļumā. Turklāt minētajā riska analīzē tika arī 
iekļauts Vācijas ekskluzīvās ekonomikas zonas posms un tika nolemts mainīt gāzes vada 
maršrutu apmēram 12 kilometru garumā. Galīgo atļauju Kuģniecības un hidrogrāfijas 
federālais birojs piešķīra 2010. gada 26. februārī.

Abi minētie pasākumi paredzēti, lai saskaņā ar Vācijas iestāžu un attīstītāja prasībām pēc 
„Nordstream” gāzes vada būvdarbu pabeigšanas nodrošinātu neierobežotu piekļuvi minētajām 
Polijas ostām.

- Publiskā uzklausīšana

Visi minētie piemēri ir tikai neliela valsts līmeņa un Espo IVN procedūras un pakāpeniskās 
pieejas daļa. Ļoti svarīgs šā procesa elements, kas iepriekš nav sīkāk izklāstīts, ir jautājums 
par Espo IVN ietvaros notikušo publisko uzklausīšanu, un, jo īpaši, galīgais vides ziņojums, 
kas tika publiskots 2009. gada martā visās iesaistīto valstu valodās. Kopš pirmā paziņojuma 
2006. gadā kompetentās dalībvalstu iestādes ieinteresētajai sabiedrībai ir rīkojušas vairākas 
dažādu līmeņu publiskās uzklausīšanas. Piemēram, Somijā 2008. gada 18. jūnijā notika 
seminārs „Baltijas jūras gāzes vads — ES un Baltijas jūras reģiona reģionālās sadarbības 
uzdevums”, ko rīkoja Somijas un Krievijas pilsoņu forums, ES un Krievijas centrs, Pasaules 
Dabas fonds, Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupa Eiropas Parlamentā, Zaļo parlamentārā 
grupa. Seminārs notika Somijas parlamentā, un tajā piedalījās Vācijas, Somijas un Igaunijas 
NVO, Somijas IVN iestāžu pārstāvji, Eiropas Parlamenta deputāti (Satu Hassi) un 
„Nordstream” pārstāvji, kas piedāvāja apspriešanai tobrīd pieejamo informāciju. Arī citās 
valstīs tika rīkoti līdzīgi semināri/informācijas/diskusiju sanāksmes.

Komisijai pieejamā informācija liecina, ka oficiālās Espo apspriešanas ietvaros kopš 
2006. gada notikušas sešas sanāksmes, kurās piedalījās „izcelsmes pušu” pārstāvji, un 
divpadsmit sanāksmes, kurās piedalījās gan „izcelsmes pušu”, gan „ietekmēto pušu” pārstāvji.
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Visbeidzot, laikā no 2006. līdz 2009. gadam papildus pārējām apspriešanām valsts līmenī un 
„izcelsmes pušu” un „ietekmēto pušu” oficiālajām apspriešanas sanāksmēm laikā no 
2009. gada marta līdz jūnijam saskaņā ar Espo noteikto procedūru Somijas pilsētās notika 
vairākas publiskās uzklausīšanas (Helsinkos, Turku, Hanko, Mariehamnā, Kotkā), viena —
Dānijā (Rennē, Bornholmā), viena — Zviedrijā (Visbijā, Gotlandē), viena — Lietuvā (Viļņā), 
viena — Igaunijā (Tallinā), viena — Latvijā (Rīgā), viena — Vācijā (no 22. jūnija līdz 
3. jūlijam Štrālzundē), kā arī viena — Krievijā (Vīborgā), kur piedalījās šo valstu iesaistītā 
sabiedrība.

- Vides saistības  un drošības jautājumi

Saistībā ar iespējamo kaitējumu videi būvdarbu laikā un gāzes vada ekspluatācijas procesā 
jāpiemēro Direktīva 2004/35/EK1. Šajā direktīvā paredzētajās pamatnostādnēs atbildību par 
vidi nosaka, pamatojoties uz principu „maksā piesārņotājs”.

Komisija vēlas uzsvērt, ka „Nordstream” gāzes vads nevar radīt tādu apdraudējumu kā naftas 
noplūde Meksikas līcī (BP naftas plankums), jo šajos cauruļvados plūdīs dabasgāze, nevis 
jēlnafta vai apstrādāta nafta. Dabasgāzes piegādi ļoti viegli var kontrolēt piegādes vietā.
Tāpēc krīzes situācijā, piemēram, cauruļvada plīsuma gadījumā, piegādātājs nekavējoties var 
apturēt gāzes piegādi. Tāpēc šis gadījums vides apdraudējuma ziņā nav pielīdzināms naftas 
dziļurbumiem. Projekta īstenotājs apgalvo, ka „Nordstream” ir izstrādāts „ārkārtas rīcības 
plāns”, kas tiek saskaņots ar piekrastes reģiona valstīm, kā arī ārkārtas rīcības plāns būvdarbu 
posmā. Komisijai nav informācijas par šajā gāzes vada projektā paredzētajām un privātā 
attīstītāja ierosinātajām krīzes pārvarēšanas procedūrām. Par to atbild iesaistītās dalībvalstis.
Tomēr Komisija mudina iesaistītās valstis ņemt vērā Somijas un Krievijas Federācijas 
premjerministru 2010. gada maija tikšanās laikā pausto ierosinājumu un pieņemt lēmumu 
izveidot kopēju „Nordstream” gāzes vada uzraudzības sistēmu.

d) Secinājumi vides jomā

Minētie fakti pierāda, cik rūpīga un sarežģīta ir ES un starptautiskajos tiesību aktos noteiktā 
IVN procedūra, par kuras īstenošanu atbild vienīgi dalībvalstis, Komisijai iejaucoties tikai 
nepārprotamu pārkāpumu gadījumos. Atbildot uz Parlamenta deputātu jautājumiem un divās 
uzklausīšanās 2008. gadā, arī komisārs Stavros Dimas atkārtoti apstiprināja, ka Komisija 
nevar pildīt dalībvalstu pienākumu un veikt IVN procedūru saistībā ar attīstības atļaujas 
piešķiršanu līdzīgiem projektiem.

Komisija uzsver, ka „Nordstream” lietā pēc vairākkārtējas apspriešanās ar attiecīgajām 
dalībvalstu iestādēm, tostarp vides iestādēm, NVO, ieinteresētajām pusēm un sabiedrību 
kopumā, projekts tika vairakkārt pielāgots jaunāko pētījumu rezultātiem, tehniskajai 
informācijai vai konkrētām prasībām. Piemēram, pēc plašām diskusijām ar Dānijas varas 
iestādēm, lai ņemtu vērā dažādas intereses un mazinātu iespējamo ietekmi uz vidi, sākotnēji 
paredzētā maršruta Bornholmas salas ziemeļos vietā tika nolemts galīgo maršrutu pārvietot uz 
salas austrumu un dienvidu pusi. Tāpat IVN procedūras laikā tika nolemts nebūvēt sākotnēji 
paredzētās platformas, kam varētu būt daudz kaitīgāka ietekme uz vidi. Visbeidzot, pēc 
iestāžu un NVO apspriedēm veiktie dabas aizsardzības papildu pasākumi un cauruļvada 
                                               
1 OV 143, 30.4.2004.
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maršruta izmaiņas Vācijas teritoriālajos ūdeņos, lai nodrošinātu neierobežotu piekļuvi 
minētajām projekta ietekmētajām Polijas ostām, norāda, ka, veicot IVN procedūru, bija 
iespējams pakāpeniski sagatavot un plānot projekta gaitu un nodrošināt vajadzīgo varas 
iestāžu atļauju saņemšanu.

AR VIDI NESAISTĪTI JAUTĀJUMI

a) Perspektīvas enerģētikas jomā

Attiecībā uz perspektīvām enerģētikas jomā Komisija uzskata, ka enerģētikas infrastruktūras 
attīstība Baltijas jūras reģionā ir viena no svarīgākajām ES prioritātēm energoapgādes 
drošības jomā. Jāuzsver arī, ka vietējo gāzes resursu izsīkšanas dēļ ES turpmākos desmit 
gados palielināsies pieprasījums pēc gāzes importa. Lai gan energoapgādes avotu dažādošana 
vienmēr ir bijis Eiropas enerģētikas politikas galvenais mērķis, pēc 2009. gada gāzes krīzes 
vēl vairāk ir palielinājusies dažādu energoapgādes avotu un gāzes piegādes maršrutu nozīme. 
ES uzskata, ka dažādību galvenokārt panāktu Dienvidu gāzes koridora atvēršana, kas radītu 
jaunu piekļuves maršrutu jauniem gāzes avotiem, proti, Tuvo Austrumu un Kaspijas jūras 
reģiona valstu milzīgajiem gāzes krājumiem. Arī jaunām Krievijas gāzes piegādes 
infrastruktūrām būs būtiska nozīme, lai fiziski un tehniski dažādotu gāzes piegādi ES. 
Krievija ir lielākā enerģijas piegādātāja ES, nodrošinot apmēram 40 % ES gāzes importa. Pēc 
„Nordstream” projekta īstenošanas palielināsies ES drošība energoapgādes jomā. Šā projekta 
nozīme ir neapstrīdama. Tāpēc minētajā Lēmumā Nr. 1364/2006/EK „Nordstream” projekts 
tika iekļauts Eiropas Enerģētikas tīkla (TEN-E) Eiropas nozīmes projektu sarakstā, piešķirot 
tam augstāko iespējamo prioritātes pakāpi (proti, citiem projektiem, tostarp Nabucco, ITGI
vai Yamal II, līdzvērtīgu prioritātes pakāpi). Komisija jau no paša sākuma atbalsta 
„Nordstream” projektu, ar noteikumu, kā paskaidrots iepriekš, ka tiek ievērotas visas IVN 
procedūras.

b) Ar ekonomiku un budžetu saistīti aspekti

Attiecībā uz „Nordstream” projekta ekonomiskajiem un budžeta aspektiem jāuzsver, ka šis
projekts līdz pat šim brīdim ir pilnībā komerciāls projekts, ko nefinansē valsts un kurā visi 
projektā iesaistītie uzņēmumi uzņemas ar gāzes vada būvi un ekspluatāciju, kā arī ar 
neparedzamo gāzes tirgus attīstību saistītos riskus. Tāpēc Komisijai nav tiesību pieprasīt šādu 
informāciju uzņēmumiem, kas īsteno šo projektu, izņemot gadījumus, kad konstatēti ES 
konkurences tiesību aktu pārkāpumi.  

SECINĀJUMI

Pamatojoties uz minētajiem faktiem un līdz šim apkopoto informāciju, Komisija neveiks 
atsevišķu „Nordstream” projekta IVN, kas galvenokārt pieprasīts EP ziņojumā. Jāatgādina, 
ka, kā jau minēts iepriekš, pirmo reizi IVN procedūra tiek veikta tik sarežģītam pārrobežu 
infrastruktūras projektam. Komisija uzskata, ka ir normāli, ka šāds sarežģīts projekts izraisa 
virkni jaunu jautājumu un bažas gan saistībā ar vides politiku, gan citām politikas jomām, 
piemēram, energoapgādes drošību un konkurences noteikumiem. Saistībā ar „Nordstream” 
projektu gūtā pieredze ir ārkārtīgi svarīga visām iesaistītajām ieinteresētajām pusēm, un tā 
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norāda, ka, izmantojot ES un starptautiskajos tiesību aktos paredzētās pārskatāmās IVN 
procedūras, uz daudziem jautājumiem var atbildēt apmierinoši. Arī Komisija, izvērtējot 
dažādos ar projektu saistītos aspektus, guvusi lielu pieredzi. Piemēram, Komisija piedalījās 
diskusijās ar vairākām dalībvalstīm par to, kā jārīkojas liela mēroga, sarežģītu pārrobežu 
projektu gadījumos, jo pašreizējie ES tiesību akti galvenokārt paredzēti atsevišķiem 
galvenajiem infrastruktūras projektiem, ko īsteno vienā valstī. Noteikti jāņem vērā arī vairāki 
citi aspekti, piemēram: ar galveno projektu saistīto būvdarbu ietekme uz izejmateriālu un citu 
materiālu ražošanu, pārvadāšanu, kas varētu ietekmēt vairākas valstis; apspriešanās veidi ar 
kompetentajām iestādēm un iesaistīto sabiedrību; iesaistītās sabiedrības noteikšana; 
publiskojamās informācijas veids; novērtēšanas un atļauju piešķiršanas procedūru 
pilnveidošana dalībvalstīs. Komisija, kā jau norādīts iepriekš, sadarbojās arī ar Espo 
Konvencijas sekretariātu, lai turpmāk atvieglinātu Espo procedūras piemērošanu līdzīgos 
gadījumos, jo īpaši enerģētikas un transporta jomās, kur ar gāzes vada projektu saistīti vairāki 
pārrobežu projekti.

Visbeidzot, Komisija ne vien īstermiņā, sagatavojot norādes/interpretācijas dokumentu par 
IVN procedūras piemērošanu plaša mēroga pārrobežu projektiem, bet arī vidējā termiņā, 
pārskatot IVN direktīvu, nodrošinās gūtās pieredzes turpmāku paplašināšanu. Šī procedūra, 
kurā iesaistīts arī Eiropas Parlaments, jau ir sākta, un to paredzēts veikt tuvākajos mēnešos.


