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Gāzesvada, ko plānots būvēt Baltijas jūrā, lai savienotu Krieviju un Vāciju, 
ietekme uz vidi
Eiropas Parlamenta 2008. gada 8. jūlija rezolūcija par gāzesvada, ko plānots būvēt 
Baltijas jūrā, lai savienotu Krieviju un Vāciju, ietekme 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 par jūras vides aizsardzības un saglabāšanas tematisko 
stratēģiju (COM(2005)0504),

– ņemot vērā Eiropas Kopienas Sesto Vides rīcības programmu1,

– ņemot vērā Padomes 1997. gada 3. marta Direktīvu 97/11/EK ar kuru izdarīti grozījumi 
Direktīvā 85/337/EEK par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi 
novērtējumu2 un Padomes Direktīvas 92/43/EEK3 un 79/409/EEK4, kas veido “Natura 
2000” tiesību aktu paketi,

– ņemot vērā 2006. gada 14. novembra rezolūciju par jūras vides aizsardzības un 
saglabāšanas tematisko stratēģiju5,

– ņemot vērā 2006. gada 16. novembra rezolūciju par Baltijas jūras stratēģiju attiecībā uz 
Ziemeļu dimensiju6,

– 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),
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– 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),

– 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 ES tiesībām un starptautiskajām tiesībām,

– ņemot vērā labas pārvaldes principu, kas ir viens no ES tiesību 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, kurā 
atzīts, ka „Nord Stream” ir Eiropas nozīmes projekts,

– 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 Savienības Ziemeļu dimensijas galvenajiem 
uzdevumiem, kā tas atkārtoti ir uzsvērts Komisijas paziņojumos un Parlamenta rezolūcijās;

C. tā kā visu 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 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 pašreiz tiek plānots veidot daudzus infrastruktūras projektus Baltijas jūrā (Nord
Stream, vēja enerģijas ražotnes, Scanled Baltic Pipe cauruļvads, gāzes cauruļvads starp 
Somiju un Igauniju, elektrības kabeļi starp Zviedriju un Lietuvu, sašķidrinātās dabas gāzes 
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(SDG) termināļi Świnoujścje, utt.);

G. tā kā Eiropai ir jāizšķiras, kā tā rīkosies saistībā nozīmīgo jautājumu par enerģijas piegādes 
drošību;

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

I. 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;

J. 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; 

K. 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;

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

M. 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;

N. 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;

O. 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;

P. 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;

Q. 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;

R. tā kā darbu veikšana īpašajos Baltijas jūras apstākļos varētu radīt pēkšņu aļģu populācijas 
palielināšanos, kas var radīt īpašu risku Somijai, Zviedrijai, Vācijai un Baltijas valstīm;

S. tā kā nākamais nopietnais vidi apdraudošais riska faktors ir apmēram 80 000 tonnu lieli 
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;

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

U. 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;

V. 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;

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

X. 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;

Y. tā kā ar Nordstream projektu plānots uzbūvēt 1 200 km garu un apmēram 2 km platu eju 
zem jūras līmeņa, kas tādējādi kļūs par lielāko zemūdens būvlaukumu pasaulē;

Z. tā kā šī projekta būvniecība, uzstādīšana un darbība varētu kaitīgi ietekmēt zveju, tūrismu 
un kuģošanu, varbūtēji negatīvi ietekmējot piekrastes reģionu ekonomiku;

AA. tā kā UNCLOS 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;

AB. 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;

AC. 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;

AD. 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;

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

AF. 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;

AG. 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;

AH. 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;

AI. 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;

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

AK. tā kā jebkura plaša mēroga inženiertehniskajai struktūrai, ko uzstāda jūras ūdeņos, saistīto 
risku dēļ ir nepieciešama īpaši rūpīga un visaptveroša analīze, kā arī vides ietekmes 
novērtējums, kā tas paredzēts Espo konvencijā, HELCOM konvencijā un visos citos 
attiecīgajos Eiropas un valstu tiesību aktos;

AL. 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;

AM. tā kā plānotā cauruļvada daļas jau ir nogādātas uz Somijas pilsētu Kotku apstrādei;

AN. 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;

AO. tā kā tiesiskajās prasībās attiecībā uz precīza ietekmes uz vidi novērtējuma izstrādi jāņem 
vērā visi iepriekš minētie apdraudējumi;

AP. 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 
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, 
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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. uzskata, ka enerģijas piegādes nodrošināšanas problēma, vienlaikus ievērojot apņemšanos 
nodrošināt vides aizsardzību un ilgtspējīgu attīstību, obligāti paredz, ka ir jāīsteno 
saskaņota un koordinēta Eiropas politika par dabasgāzes piegādi, kuras pamatā ir 
alternatīvu risinājumu vides aspektu rūpīgs novērtējums Eiropas līmenī un savstarpēja 
solidaritāte starp dalībvalstīm;

6. 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;

7. 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; uzsver, cik svarīgi ir, lai Krievija pabeigtu Espo 
konvencijas ratificēšanas procesu;

8. šajā sakarā pauž iebildumus pret ieguldījumu veikšanu projektā ierosinātajā apjomā, kamēr 
nav saņemts pirmais pozitīvais ietekmes uz vidi novērtējums;

9. pauž pārliecību, ka enerģētikas projektiem, kuros iesaistītas ES dalībvalstis un trešās 
valstis, ir jābūt kopēju Eiropas interešu centrā un visas Eiropas Savienības un tās 
iedzīvotāju uzmanības lokā;

10. 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 piekrastes 
valstīm; 

11. 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;

12. tādēļ 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, tomēr arī atzīmē, ka Eiropas investoriem Krievijā 
nav noteiktas līdzīgas priekšrocības;

14. pauž nožēlu par Komisijas nespēju apstiprināt iepriekš minēto 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, apsverot visu piekrastes valstu viedokļus;

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; norāda, ka ietekmes uz vidi rezultātu rūpīgai analīzei nepieciešams 
atbilstošs grafiks;

17. norāda, ka darba īstenošanas laikā līdz pat 2400 km² lielā teritorijā Baltijas jūrā, kur būs 
nepieciešams liels skaits kuģu un cita aprīkojuma, var būt nopietns drauds bioloģiskajai 
daudzveidībai un vairākām dzīvotnēm, kā arī kuģošanas drošībai un efektīvai darbībai šajā 
reģionā;

18. sagaida, ka ietekmes uz vidi novērtējumā būs novērtēts arī tas, kādu iespējamu ietekmi 
cauruļvada būvniecība atstās uz jūras gultni;

19. aicina, uzņēmumu, kas izstrādās ziņojuma projektu par ietekmes uz vidi novērtējumu, 
iekļaut tajā visaptverošu darba uzdevumu uzskaitījumu, sniedzot precīzu aprakstu par 
pašreizējiem vides apstākļiem teritorijā un datus par teritorijas ģeomorfoloģiju trīs 
dimensiju formātā;

20. pauž nopietnas bažas par informāciju, ka pirms gāzes vada nodošanas ekspluatācijā 
investors ir paredzējis izmantot ļoti indīgu savienojumu, kas pazīstams ar nosaukumu 
glutārskābes aldehīds; aicina ieguldītāju atturēties no šīs vielas izmantošanas;

21. aicina Komisiju 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;

22. 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;

23. uzskata, ka Baltijas jūras vides aizsardzība ir ES Ziemeļu dimensijas komponents un 



attiecīgā gadījumā jāapsver saistībā ar Baltijas jūras stratēģiju;

24. 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;

25. 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;

26. uzsver, ka, ņemot vērā ES augošo pieprasījumu pēc gāzes, jāizanalizē un jāveicina 
alternatīvi gāzes vada maršruti, ņemot vērā vides un ekonomiskos aspektus, tostarp šādu 
maršrutu izveides grafiku; atzīmē, ka „Nord Stream” ietekmes uz vidi novērtējumā ir 
prasīts iesniegt izvēlētā maršruta alternatīvu izvērtējumu;

27. aicina Komisiju veikt šādu analīzi dialogā ar ieinteresētajām piekrastes valstīm, investoru, 
HELCOM, apsverot attiecīgo nevalstisko organizāciju viedokļus;

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

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

30. aicina Komisiju izpētīt iespēju, izmantojot Ziemeļu dimensijas partnerību, no Nord Stream
pieprasīt „plānošanas bonusu” ekvivalentu saistībā ar iespējamiem atjaunošanas projektiem 
Somijas – Krievijas pierobežā, kur ir ierosināts sākt cauruļvada būvi, vai arī saistībā ar 
Baltijas jūras stratēģiju;

31. ņem vērā šādus dalībvalstu varasiestāžu lēmumus:

– Zviedrijas valdības 2008. gada 12. februāra lēmumu, ar kuru no konsorcija Nord Stream
pieprasīti papildu dokumenti nozīmīgu procedūras pārkāpumu un būtisku trūkumu dēļ, 
un jo īpaši alternatīva maršruta analīzes trūkuma dēļ, kā arī tāpēc, ka nav paredzēta 
iespēja gāzes 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;

32. 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; 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. aicina nodrošināt neatkarīgu ietekmes uz vidi novērtējumu, lai varētu padziļināti 
apspriesties ar visu piekrastes valstu attiecīgajām iestādēm un plašu sabiedrību;

34. 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;

35. tādēļ vēlreiz atkārto savu iepriekš minētajā 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;

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

37. aicina Padomi, Komisiju un dalībvalstis nodrošināt, ka „Nord Stream” cauruļvada 
būvniecībā ir pilnībā ievēroti ES tiesību akti par ietekmes uz vidi novērtējumiem un visas 
starptautiskās konvencijas;

38. aicina Komisiju jo īpaši nodrošināt, lai tiktu ievēroti iepriekšminēto dokumentu nosacījumi 
— UNCLOS konvencija, Helsinku 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 iepriekšminētās saistības netiks 
ievērotas;

39. ņemot vērā Krievijas pašreizējo politisko situāciju un ģeopolitiskās ambīcijas, uzskata, ka 
ir ļoti svarīgi, lai Krievija pozitīvi attiektos pret sadarbību Eiropas enerģētikas politikas 
jomā; uzsver, cik svarīgi ir, lai Krievija ratificētu Enerģētikas hartas nolīgumu un tā Pārejas 
protokolu, jo šī ratifikācija mazinātu konfliktu rašanās iespēju tādos projektos kā Nord 
Stream;

40. 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;

41. 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;

42. 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.



43. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Komisijai, Padomei un dalībvalstu valdībām
un parlamentiem.


