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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1328/2019, ko SDK Dzimtene vārdā iesniedza Latvijas 
valstspiederīgais Jānis Kuzins, par Baltijas jūras attīrīšanu no ķīmiskajiem 
ieročiem 

Lūgumraksts Nr. 0406/2020, ko iesniedza Portugāles valstspiederīgā Nélia 
Pinto, par ķīmiskajām atliekvielām no vecām pasaules kara laika šāviņu 
čaulām Baltijas jūrā

1. Lūgumraksta Nr. 1328/2019 kopsavilkums

Pēc Otrā pasaules kara Baltijas jūrā tika izmestas aptuveni 13 000 tonnas ķīmisko kaujasvielu. 
Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka kopš tā laika jūrā ir sastopamas ļoti toksiskas vielas, kas 
rada draudus Baltijas valstīm un visām jūras sugām. Lūgumraksta iesniedzējs atsaucas uz 
ekspertu viedokli, proti, ka Baltijas jūra jebkurā brīdī var kļūt par vēl vienu Černobiļu.  Viņš arī 
paskaidro, ka metāls jūras ūdeņos korodē un tādēļ indīgās ķīmiskās vielas apdraud cilvēku 
dzīvību. Ja toksisko vielu stabilie savienojumi nonāk cilvēka ķermenī, tie var izraisīt bīstamākas 
sekas nekā radiācija. Daudzi Baltijas jūras apgabali tradicionāli ir zvejas vietas, tādēļ miljoniem 
tonnu zivju, iespējams, satur indīgas ķīmiskās vielas. Lūgumraksta iesniedzējs kā vienu no 
iespējām min šo ieroču iekapsulēšanu un vienlaikus pauž uzskatu, ka katra valsts atsevišķi to 
izdarīt nevar; zemūdens ķīmiskie arsenāli apdraud visas Baltijas reģiona valstis. Lūgumraksta 
iesniedzējs uzskata, ka Eiropas ūdeņu attīrīšanai ir vajadzīgs visas ES atbalsts. Viņš aicina ES 
steidzami nodrošināt finansējumu Baltijas jūras attīrīšanai saskaņā ar Parīzes nolīguma idejām 
un Eiropas Komisijas prioritātēm.

Lūgumraksta Nr. 0406/2020 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja pauž bažas par apdraudējumu, ko rada ķīmiskās atliekvielas no 
pasaules kara laika šāviņu čaulām. Lūgumraksta iesniedzēja uzskata, ka Eiropas ūdeņu tīrība ir 
visas ES jautājums, un aicina ES steidzamības kārtā piešķirt finansējumu Baltijas jūras 
attīrīšanai, ņemot vērā Parīzes klimata nolīgumu.
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2. Pieņemamība

Lūgumraksts Nr. 1328/2019: atzīts par pieņemamu 2020. gada 28. aprīlī. 

Lūgumraksts Nr. 0406/2020: atzīts par pieņemamu 2020. gada 14. jūlijā. 

Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar Reglamenta 227. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2020. gada 12. oktobrī

 Komisija piekrīt, ka jautājums par munīcijas izgāšanu uz jūras gultnes Eiropas jūras baseinos 
ir liela mēroga problēma, kam jāpievērš pienācīga uzmanība. Šī munīcija ne tikai apdraud jūras 
vidi, bet arī var apdraudēt drošību, kavēt jaunas infrastruktūras būvniecību un traucēt jūras 
nozaru izaugsmi.

Ir atzīts, ka Baltijas jūrā uz piekrastes jūras gultnes ir nogremdēts liels daudzums nesprāgušas 
ķīmiskās munīcijas ar sprādzienbīstamiem materiāliem, kā arī tā ir saistīta ar kuģu vrakiem. 
Šādas munīcijas atrašanās vieta, daudzums un identitāte utilizācijas laikā bieži vien netika 
pienācīgi dokumentēta, un liela daļa informācijas vēl var nebūt zināma. Turklāt pieejamo 
dokumentu apkopošana un izpratne ir apgrūtināta, tostarp politisku un valodas apsvērumu un 
militāri klasificētu ierobežojumu dēļ. Pie tam šādas munīcijas pārvietošanu, kā arī piesārņotāju 
izplatīšanos var izraisīt dabīgi procesi, piemēram, straumes, kā arī antropogēnas darbības 
(piemēram, saskare ar traļiem vai bagariem). Palielinoties jūras gultnes izmantošanai 
ekonomiskiem mērķiem (piemēram, atkrastes vējparkiem, zemūdens kabeļiem, cauruļvadiem, 
zvejai ar traļiem), palielinās risks saskarties ar jūrā nogremdētu munīciju. 

Šī situācija rada arī bažas par vidi, jo laika gaitā munīcijas apvalku korozija mehānisku un 
ķīmisku procesu dēļ var izraisīt munīcijas sastāvā esošo ķīmisko vielu noplūdi. Turklāt ķīmiskā 
munīcija jūras gultnē saglabājas ievērojami ilgāk, nekā sākotnēji tika uzskatīts. Atšķirīgie 
lielumi, kas saistīti ar dažādiem mehāniskiem un ķīmiskiem procesiem (piemēram, ūdens 
dziļums, ūdens temperatūra un apglabāto objektu dziļums), kuri paātrina ķīmisko vielu 
izdalīšanos no to sākotnējā korpusa, rada sarežģījumus un neprecizitātes noplūdes jūras ūdenī 
riska modelēšanā. 

Eiropas līmenī šis jautājums galvenokārt tiek izskatīts ES Jūras drošības stratēģijas (ESJDS) 
ietvaros. Pārskatītajā ES Jūras drošības stratēģijas rīcības plānā (ESJDS RP) dalībvalstis ir 
vienojušās veikt konkrētas darbības Baltijas jūrā un Ziemeļjūrā, lai optimizētu jūrā nogremdētās 
ķīmiskās munīcijas un nesprāgušu sprādzienbīstamu priekšmetu iznīcināšanu un likvidēšanu1.

Kolokvijs par jūrā neeksplodējušās munīcijas rādītajām problēmām (2019. gada februāris) bija 
pirmais īpašais pasākums, ko Komisija organizēja, lai radītu skaidrāku izpratni par aktuālajām 
problēmām. Pasākumā, kurā piedalījās daudzu ES iestāžu, dalībvalstu publisko un privāto 
iestāžu, nozares un pētniecības aprindu pārstāvji, tika norādīts, ka ir nepieciešama ciešāka 
sadarbība un koordinācija starp ES un dalībvalstu publiskajām un privātajām struktūrām, lai 
uzlabotu nogremdētās munīcijas uzraudzību un līdz minimumam samazinātu iespējamos riskus 
videi un jūrniecības darbībām.

Balstoties uz šā pasākuma rezultātiem, Komisija 2020. gadā sāks pētījumu, lai apkopotu un 

1 https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/sites/maritimeaffairs/files/2018-06-26-eumss-revised-action-plan_en.pdf

https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/sites/maritimeaffairs/files/2018-06-26-eumss-revised-action-plan_en.pdf
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racionalizētu labākās prakses procedūras nejaušai saskarei ar jūrā nogremdētu munīciju.

No vides viedokļa tas saskaņā ar Jūras stratēģijas pamatdirektīvu2 tiek uzskatīts par iespējamu 
jūras vides ķīmiskā piesārņojuma un jūras piedrazojuma avotu, kas tādējādi dalībvalstīm ir 
jāuzrauga kā jebkurš cits potenciāls piesārņojuma avots un jāiekļauj savās jūras stratēģijās. Jo 
īpaši ir jāuzrauga ķīmiskā piesārņojuma līmenis izgāšanas rajonos, kā arī jānovērtē ķīmiskās 
munīcijas un konteineru stāvoklis, lai turpinātu analizēt šā piesārņojuma draudus videi. 
Dalībvalstīm ir arī jānovērtē savu pasākumu ietekme valsts un reģionālā līmenī. Baltijas jūrā 
šis darbs jo īpaši ir veikts saskaņā ar Konvenciju par Baltijas jūras reģiona jūras vides 
aizsardzību (HELCOM), jo īpaši sadarbībā ar HELCOM apakšgrupu “Submerged”, kuras 
mērķis ir kartēt, uzraudzīt un, ja iespējams, attīrīt izgāšanas vietas, lai aizsargātu cilvēku 
veselību un jūras vidi (sk. 2013. gada ziņojumu, tostarp rīcības ieteikumus 
http://helcom.fi/Lists/Publications/BSEP142.pdf). Kā šīs konvencijas līgumslēdzēja puse 
Eiropas Savienība, ko pārstāv Komisija, tradicionāli ir atbalstījusi šos centienus. 

Turklāt dalībvalstis ir atbildīgas par atkritumu, tostarp bīstamo atkritumu, apsaimniekošanu 
videi nekaitīgā veidā saskaņā ar attiecīgajiem ES tiesību aktiem.

Reģionālā un starptautiskā līmenī šis jautājums ir risināts daudzos dažādos forumos, tostarp 
Barselonas konvencijā, OSPAR3 HELCOM, Apvienoto Nāciju Organizācijas Vides programmā 
(UNEP), Starptautiskās Jūrniecības organizācijas (SJO) Londonas protokolā, kā arī Apvienoto 
Nāciju Organizācijā, kura 2013. gada 20. decembrī pieņēma Rezolūciju Nr. 68/208 par 
“Sadarbības pasākumiem, lai novērtētu un palielinātu informētību par ietekmi uz vidi saistībā 
ar atkritumiem, kas rodas no ķīmiskas munīcijas, kura nogremdēta jūrā”.

Eiropas teritoriālas sadarbības programmas darbojas dalītā pārvaldībā starp Komisiju un 
iesaistītajām valstīm, un tās līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF). 
Starpvalstu Baltijas jūras reģiona (BSR) programma nodrošināja finansējumu ķīmiskās 
munīcijas meklēšanas un novērtēšanas (Chemsea) projektam (2011. jūnijs – 2014. gada marts), 
kam sekoja atbalsts lēmumu pieņemšanā par jūrā nogremdētajiem ieročiem (DAIMON) projekts 
(2016. gada marts – 2019. gada februāris) un joprojām notiekošais DAIMON 2 projekts 
(2019. gada augusts – 2021. janvāris). DAIMON projektā tika izstrādāti lēmumu pieņemšanas 
atbalsta instrumenti, lai palīdzētu valdībām un uzņēmumiem tikt galā ar kara priekšmetiem, kas 
atrodas zem ūdens. DAIMON 2 mērķis ir popularizēt šos rīkus un apmācīt to galalietotājus BSR.

2021.–2027. gada BSR programmai Komisija savā orientējošajā dokumentā ierosināja, ka liela 
uzmanība būtu jāpievērš Baltijas jūras piesārņojuma novēršanai. Lai gan nākamās BSR 
programmas plānošanas process ir agrīnā posmā, sagaidāms, ka programma finansēs 
pasākumus Baltijas jūras piesārņojuma samazināšanai. BSR programma arī tiks saskaņota ar 
Eiropas stratēģiju Baltijas jūras reģionam, jo īpaši ar tās galveno mērķi “Glābt jūru”.

Secinājums

No jūras drošības viedokļa Komisija turpinās uzraudzīt un veicināt sadarbību jūras baseinu 

2 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2008/56/EK (2008. gada 17. jūnijs), ar ko izveido sistēmu Kopienas 
rīcībai jūras vides politikas jomā (Jūras stratēģijas pamatdirektīva) (dokuments attiecas uz EEZ), OV L 164, 
25.6.2008., 19.–40. lpp.
3 OSPAR ir mehānisms, ar kura palīdzību 15 valdības un ES sadarbojas, lai aizsargātu jūras vidi Atlantijas okeāna 
ziemeļaustrumu daļā.

http://helcom.fi/Lists/Publications/BSEP142.pdf
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līmenī, lai īstenotu īpašus pasākumus, kuru mērķis ir optimizēt jūrā nogremdētas ķīmiskās 
munīcijas un nesprāgušu sprādzienbīstamu priekšmetu iznīcināšanu un likvidēšanu, kā 
dalībvalstis par to vienojušās ESJDS rīcības plānā.

Turklāt Komisija turpinās sadarboties ar dalībvalstīm un reģionālajām organizācijām Baltijas 
jūrā un Ziemeļu jūrā, tostarp nolūkā pastiprināt rīcību šajā svarīgajā jautājumā, lai novērtētu 
atbalstu, ko varētu sniegt ES līmenī.

No vides viedokļa paredzams, ka Jūras stratēģijas pamatdirektīvas īstenošana palīdzēs 
dalībvalstīm veikt jūras monitoringu un – mazākā mērā – dekontamināciju. Būtiska ir arī 
sadarbība reģionālā un starptautiskā līmenī HELCOM un attiecīgos Apvienoto Nāciju 
Organizācijas forumos, un tā būtu jāpastiprina. Komisija kā minēto konvenciju līgumslēdzēja 
puse turpinās aicināt uz turpmāku sadarbību šajā jomā.

4. Komisijas atbilde (REV I), kas saņemta 2021. gada 30. jūnijā

Komisija piekrīt, ka jautājums par munīcijas izgāšanu uz jūras gultnes Eiropas jūras baseinos 
ir liela mēroga problēma, kam jāpievērš pienācīga uzmanība. Šī munīcija ne tikai apdraud jūras 
vidi, bet arī var apdraudēt drošību, kavēt jaunas infrastruktūras būvniecību un apgrūtināt 
ilgtspējīgas zilās ekonomikas attīstību. Tā apdraud arī zvejnieku un visu jūrnieku drošību 
kopumā.

Ir atzīts, ka Baltijas jūrā ir nogremdēts liels daudzums ķīmiskas un sprādzienbīstamas 
munīcijas, tostarp ar kuģu vrakiem saistīta munīcija. Šādas munīcijas atrašanās vieta, daudzums 
un identitāte apzināšanas un pat utilizācijas laikā bieži vien netika pienācīgi dokumentēta, un 
liela daļa informācijas var nebūt zināma. Turklāt pieejamo dokumentu apkopošana un izpratne 
ir apgrūtināta, cita starpā politisku un valodas apsvērumu un militāri klasificētu ierobežojumu 
dēļ. Turklāt šādas munīcijas pārklāšanos ar sanesām, kuru dēļ tā kļūst neredzama, un 
pārvietošanos, kā arī piesārņotāju izplatīšanos var izraisīt dabīgi procesi, piemēram, straumes, 
kā arī antropogēnas darbības (piemēram, saskare ar traļiem vai bagariem). Palielinoties jūras 
gultnes izmantošanai ekonomiskiem mērķiem (piemēram, atkrastes vējparkiem, zemūdens 
kabeļiem, cauruļvadiem, zvejai ar traļiem), palielinās risks saskarties ar jūrā nogremdētu 
munīciju. 

Šī situācija rada arī bažas par vidi, jo laika gaitā munīcijas apvalku korozija mehānisku un 
ķīmisku procesu dēļ izraisa munīcijas sastāvā esošo ķīmisko vielu noplūdi. Turklāt ķīmiskā 
munīcija jūras gultnē saglabājas ievērojami ilgāk, nekā sākotnēji tika uzskatīts. Atšķirīgie 
lielumi, kas saistīti ar dažādiem mehāniskiem un ķīmiskiem procesiem (piemēram, ūdens 
dziļums, ūdens temperatūra un apglabāto objektu dziļums), kuri paātrina ķīmisko vielu 
izdalīšanos no to sākotnējā korpusa, rada sarežģījumus un neprecizitātes, modelējot noplūdes 
jūras ūdenī risku. 

Eiropas līmenī šis jautājums tiek risināts ES Jūras drošības stratēģijā (ESJDS). Pārskatītajā ES 
Jūras drošības stratēģijas rīcības plānā (ESJDS RP) dalībvalstis ir vienojušās veikt konkrētas 
darbības Baltijas jūrā un Ziemeļjūrā, lai optimizētu jūrā nogremdētās ķīmiskās munīcijas un 
nesprāgušu sprādzienbīstamu priekšmetu iznīcināšanu un likvidēšanu4. 

Kolokvijs par jūrā neeksplodējušās munīcijas rādītajām problēmām (2019. gada februāris) bija 

4https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/ocean/blue-economy/other-sectors/maritime-security-strategy_en

https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/ocean/blue-economy/other-sectors/maritime-security-strategy_en
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pirmais īpašais pasākums, ko Komisija organizēja, lai radītu skaidrāku izpratni par aktuālajām 
problēmām. Pasākumā, kurā piedalījās daudzu ES un dalībvalstu iestāžu, nozares un 
pētniecības aprindu pārstāvji, tika norādīts, ka ir nepieciešama ciešāka sadarbība un 
koordinācija starp ES un dalībvalstu publiskajām un privātajām struktūrām, lai uzlabotu 
nogremdētās munīcijas uzraudzību un līdz minimumam samazinātu iespējamos riskus videi un 
jūrniecības darbībām.

Balstoties uz šā pasākuma rezultātiem, Komisija 2020. gadā sāka pētījumu, lai apkopotu un 
racionalizētu labākās prakses procedūras nejaušai saskarei ar jūrā nogremdētu munīciju, kā arī 
lai risinātu attiecīgās vides problēmas. Konkrētāk, mērķi ir — izstrādājot attiecīgus 
norādījumus, uzlabot sadarbību starp dalībvalstu iestādēm, privātām struktūrām un reģionālām 
organizācijām, risinot jautājumus saistībā ar jūrā nogremdētu nesprāgušu sprādzienbīstamu 
priekšmetu un ķīmiskās munīcijas nejaušu izcelšanu vai jebkādu saskari ar to. Pētījums arī 
palīdzēs uzlabot vispārējās uzraudzības, tostarp attiecīgo piesārņotāju uzraudzības, 
koordināciju un sistemātisku šīs munīcijas likvidēšanu, tostarp mazināt tās aizvākšanas un 
likvidēšanas ietekmi uz vidi, lai līdz minimumam samazinātu šo būtisko jūras satiksmes 
drošības apdraudējumu un jūras videi un tās biodaudzveidībai radītos riskus.

No vides viedokļa tas saskaņā ar Jūras stratēģijas pamatdirektīvu5 tiek uzskatīts par iespējamu 
jūras vides ķīmiskā piesārņojuma un jūras piedrazojuma avotu, kas tādējādi dalībvalstīm ir 
jāuzrauga tāpat kā jebkurš cits potenciāls piesārņojuma avots un jāiekļauj savās jūras stratēģijās. 
Jo īpaši ir jāuzrauga ķīmiskais piesārņojums izgāšanas rajonos, kā arī jānovērtē ķīmiskās 
munīcijas un konteineru stāvoklis, lai turpinātu analizēt šā piesārņojuma draudus videi. 
Dalībvalstīm ir arī jānovērtē savu pasākumu ietekme valsts un reģionālā līmenī. Baltijas jūrā šo 
darbu saskaņā ar Konvenciju par Baltijas jūras reģiona jūras vides aizsardzību (HELCOM) veic 
HELCOM apakšgrupa “Submerged”, kuras mērķis ir kartēt, uzraudzīt un, ja iespējams, attīrīt 
izgāšanas vietas, lai aizsargātu cilvēku veselību un jūras vidi6. Kā šīs konvencijas līgumslēdzēja 
puse Eiropas Savienība, ko pārstāv Komisija, tradicionāli ir atbalstījusi šos centienus.

Turklāt dalībvalstis ir atbildīgas par atkritumu, tostarp bīstamo atkritumu, apsaimniekošanu 
videi nekaitīgā veidā saskaņā ar attiecīgajiem ES tiesību aktiem.
 
Reģionālā un starptautiskā līmenī šis jautājums ir risināts daudzos dažādos forumos, tostarp 
Barselonas konvencijā, Konvencijā par jūras vides aizsardzību Atlantijas okeāna 
Ziemeļaustrumu daļā (OSPAR), HELCOM, Apvienoto Nāciju Organizācijas Vides programmā 
(UNEP), Starptautiskās Jūrniecības organizācijas (SJO) Londonas protokolā, kā arī Apvienoto 
Nāciju Organizācijas Ģenerālajā asamblejā, kura 2013. gada 20. decembrī pieņēma Rezolūciju 
Nr. 68/208 par “Sadarbības pasākumiem, lai novērtētu un palielinātu informētību par ietekmi 
uz vidi saistībā ar atkritumiem, kas rodas no ķīmiskas munīcijas, kura nogremdēta jūrā”.

Turklāt Eiropas Savienības stratēģijas Baltijas jūras reģionam (EUSBSR) mērķis ir “glābt 
Baltijas jūru” no dažādiem apdraudējumiem un jo īpaši risināt nogremdētās ķīmiskās munīcijas 
jautājumu. Pārskatītā rīcības plāna (2021. gada 15. februāris) iedaļā “Politikas joma — 
apdraudējums” ir iekļauta darbība, kas īpaši veltīta agrāk radītā piesārņojuma, kurš nelabvēlīgi 
ietekmē Baltijas jūras ekosistēmu, likvidēšanai. Makroreģionālā līmenī tiks izveidota 

5 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2008/56/EK (2008. gada 17. jūnijs), ar ko izveido sistēmu Kopienas 
rīcībai jūras vides politikas jomā (Jūras stratēģijas pamatdirektīva), OV L 164, 25.6.2008., 19.–40. lpp.
6 Sk. 2013. gada ziņojumu, tostarp ieteikumus rīcībai: http://helcom.fi/Lists/Publications/BSEP142.pdf
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ieinteresēto personu platforma, kuras mērķis ir kopīgi izstrādāt rīcības plānus, stratēģijas, 
ieteikumus rīcībpolitikas jomā, “labas un sliktas prakses” paraugu sarakstus un produktu 
paraugus. 

Turklāt iedaļā “Politikas joma — apdraudējums” ir iekļauti divi pamatprojekti, kas risina 
jautājumu par jūrā nogremdēto ķīmisko munīciju,— DAIMON un DAIMON 2. Šie projekti 
saņem atbalstu no Interreg Baltijas jūras reģiona programmas (Eiropas teritoriālās sadarbības 
ietvaros). Šī programma darbojas dalītā pārvaldībā starp Komisiju un iesaistītajām dalībvalstīm, 
un to līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF): projektu DAIMON7 (Atbalsts 
lēmumu pieņemšanai attiecībā uz jūrā izgāztu munīciju, 2016. gada marts – 2019. gada 
februāris) finansēja no Interreg Baltijas jūras reģiona programmas 2014.–2020. gadam, un tā 
kopējais budžets bija 4,73 miljoni EUR. Tā mērķis ir sniegt atbalstu jūrlietu, aizsardzības un 
vides pārvaldes iestādēm lēmumu pieņemšanā par pārvaldības stratēģijām attiecībā uz Baltijas 
jūrā un Skageraka jūras šaurumā nogremdētajiem ķīmiskajiem un konvencionālajiem kaujas 
materiāliem. Paredzams, ka projektam būs trīskāršs rezultāts: i) rīkkopa jūrā nogremdētas 
munīcijas ietekmes uz biotu novērtēšanai (EcoTox rīkkopa), ii) lēmumu par jūrā nogremdētu 
munīciju pieņemšanas atbalsta sistēma un iii) Baltijas jūrā nogremdētās munīcijas veidu 
katalogs.

Tīnena (Thünen) institūts Vācijā sadarbībā ar citiem projekta partneriem izstrādāja EcoTox 
rīkkopu. Tas dod iespēju vides pētniecības un regulatīvajām iestādēm uzraudzīt un novērtēt 
vidisko apdraudējumu, ko rada jūrā nogremdētā munīcija. Rīkkopa ietver i) stratēģiju, kā 
analizēt un novērtēt nogremdētās ķīmiskās un konvencionālās munīcijas un tās sastāvā esošo 
bīstamo vielu ietekmi uz skarto organismu piesārņojuma pakāpi un veselības stāvokli, un ii) 
izmantojamo metožu aprakstu. EcoTox rīkkopa palīdz atbildēt uz jautājumu, vai konkrētajā 
ģeogrāfiskajā apgabalā nogremdētā munīcija / kaujas vielas radīs risku jūras organismiem to 
dzīvotnē. 

DAIMON tiešsaistes rīku riska kategorizēšanai un atbalstam lēmumu pieņemšanā izstrādāja 
Klaustāles Tehnoloģiju universitāte Vācijā sadarbībā ar citiem projekta DAIMON partneriem. 
Tā palīdz publiskā sektora iestādēm, kuras veic jūras telpas (jūrlietu, vides, zvejniecības, 
militārās jomas) pārvaldību, kā arī atkrastes ekonomikas ieinteresētajām personām pārvaldīt 
Baltijas jūrā un Skageraka jūras šaurumā nogremdēto munīciju. Attiecībā uz katru atklāto 
munīcijas objektu programmatūrai ir nepieciešami konkrēti parametri, pamatojoties uz kuriem 
tā veic riska analīzi. Tie ietver informāciju par munīcijas atrašanās vietu un vispārējo stāvokli, 
vidi tās apkārtnē un situāciju bioloģiskā piesārņojuma vai bojājumu ziņā. Turklāt 
programmatūra iesaka iespējamos veicamos pasākumus, piemēram, munīciju izcelt un likvidēt, 
koncentrēt vienā vietā, iekapsulēt vai pārklāt ar apvalku, uzspridzināt vai atturēties no jebkādām 
darbībām, kā arī veikt uzraudzību, un aplēš to izmaksas.

Polijas Jūras akadēmija Gdiņā sadarbībā ar citiem projekta DAIMON partneriem izveidojusi 
visu munīcijas, kas atrodas Baltijas jūras gultnē, veidu tiešsaistes katalogu. Katalogs ļauj 
reģistrētiem lietotājiem veikt katalogā darbības ar objektiem (piemēram, pievienot jaunus 
objektus vai rediģēt informāciju par esošajiem). Tas palīdz jūrlietu pārvalžu pārstāvjiem atpazīt 
saimnieciskās darbības (piemēram, zvejniecības, būvdarbu, bagarēšanas utt.) laikā Baltijas 
jūras gultnē atrastos munīcijas vienumus. Katalogā iespējams veikt munīcijas vienumu 
meklēšanu pēc ieroču veida, kalibra un izcelsmes valsts.

7 https://projects.interreg-baltic.eu/projects/daimon-2-204.html
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Projekts DAIMON 28 (Atbalsts lēmumu pieņemšanai attiecībā uz jūrā izgāztu munīciju — 
praktisks lietojums, 2019. gada augusts – 2021. gada jūlijs), ko finansē no Interreg Baltijas 
jūras reģiona programmas 2014.–2020. gadam un kura kopējais budžets ir 0,9 miljoni EUR, 
turpinās. Tā ietvaros nodrošina apmācību projekta DAIMON jauno rīku, piemēram, EcoTox 
rīkkopas, izmantošanā un turpina to iekļaušanu standarta darbības procedūrās ietekmes uz vidi 
novērtēšanai. Pateicoties projektam DAIMON, jūrlietu pārvalžu darbinieki un teritorijas 
plānotāji, vides aģentūras, krasta apsardze un militārais personāls labāk apzinās risku, ko rada 
aptuveni 250 000 tonnu Baltijas jūrā un Skageraka jūras šaurumā nogremdētās munīcijas, kura 
turpina indēt jūras vidi. 

Secinājums

No jūras drošības viedokļa Komisija turpinās uzraudzīt un veicināt sadarbību jūras baseinu 
līmenī, lai īstenotu īpašus pasākumus, kuru mērķis ir optimizēt jūrā nogremdētas ķīmiskās 
munīcijas un nesprāgušu sprādzienbīstamu priekšmetu iznīcināšanu un likvidēšanu, kā 
dalībvalstis par to vienojušās ESJDS rīcības plānā.

Turklāt Komisija turpinās sadarboties ar dalībvalstīm un reģionālajām organizācijām, tostarp 
Baltijas jūras un Ziemeļjūras reģionā, nolūkā pastiprināt rīcību šajā svarīgajā jautājumā, lai 
novērtētu atbalstu, ko varētu sniegt ES līmenī.

No vides viedokļa sagaidāms, ka Jūras stratēģijas pamatdirektīvas īstenošana palīdzēs 
dalībvalstīm risināt jautājumu par jūras uzraudzību un, mazākā mērā, par jūras attīrīšanu. 
Būtiska ir arī sadarbība reģionālā un starptautiskā līmenī HELCOM un attiecīgos Apvienoto 
Nāciju Organizācijas forumos, un tā būtu jāpastiprina. Komisija kā minēto konvenciju 
līgumslēdzēja puse turpinās aicināt uz turpmāku sadarbību šajā jomā. Pašlaik veiktais pētījums 
par nogremdētu nesprāgušu munīciju var sniegt attiecīgu papildu ieskatu un pamatu, lai ES 
varētu apsvērt turpmāko rīcību.

8 https://projects.interreg-baltic.eu/projects/daimon-2-204.html
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