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ĪSS PAMATOJUMS

Zaļā grāmata par turpmāko ES jūrniecības politiku ir visnotaļ apsveicams dokuments, jo, kā 
tajā teikts:
„[mūsu jūru] sniegtos labumus varēsim turpināt baudīt tikai tad, ja respektēsim tās laikā, kad 
jūras resursus apdraud dažādas ietekmes un mūsu arvien pieaugošās tehnoloģiskās spējas 
izmantot šos resursus. Piesārņojuma, klimata pārmaiņu un pārmērīgas nozvejas dēļ arvien 
straujākā jūras bioloģiskās daudzveidības samazināšanās ir brīdinājuma signāls, kuru nevar 
neņemt vērā.” (5. un 6. lapa).
Ir pēdējais laiks, lai Komisija uzņemtos iniciatīvu un mēģinātu izstrādāt saskaņotu un vienotu 
jūrniecības politiku.
Līdztekus daudzām norādēm uz apmēriem, kādos jūras vide ir degradēta, Zaļā grāmatā minēti 
arī citi svarīgi punkti, kuriem atzinuma sagatavotājs piekrīt:
— jūras vides pasliktināšanās samazina nodarbinātības iespējas;
— ikviena ES politika jāizstrādā, ņemot vērā starptautisko kontekstu;
— jaunu tehnoloģiju izstrāde un ieviešana vides noturības nodrošināšanai var radīt jaunas 
darba vietas un eksporta iespējas;
— nav pietiekamu datu par jūras vides izmantošanu (datu trūkst, dalībvalstu dati nav 
savstarpēji salīdzināmi utt.) un ir izteikti priekšlikumi stāvokļa uzlabošanai.
Ir ļoti liela nepieciešamība izveidot teritorijas plānošanas sistēmu arī attiecībā uz jūrā 
veicamām darbībām, balstot to uz ekosistēmu metodi un, ja nepieciešams, nosakot 
ierobežojumus noteikta veida darbībām.
Zaļā grāmatā noteikts, ka jūrniecības politika jāveido, pamatojoties gan uz Lisabonas 
stratēģiju, gan uz Jūras vides aizsardzības un saglabāšanas tematisko stratēģiju. Atzinuma 
sagatavotājs uzskata, ka var būt grūti saskaņot ekonomikas izaugsmes un vides saglabāšanas 
prasības, taču ir pārliecināts, ka, pārlieku pievēršoties ekonomikas pieauguma īstermiņa 
ieguvumiem, var nodarīt būtisku ilgtermiņa kaitējumu gan videi, gan ekonomikai.  
Dokumentā skaidri norādīts, ka Komisija atzīst to ekonomikas izaugsmes potenciālu, ko var 
sniegt apņēmība saglabāt jūras vidi — ir minēta jūras enerģētika, ekoloģiski nekaitīgāki jūras 
transporta veidi, kuģu būve un citas tehnoloģijas, lai nodrošinātu vides noturību.
Atzinuma sagatavotājs mudina Komiteju nodrošināt, lai Jūras vides stratēģijas direktīva, kas ir 
juridiskais pamats ES saistībām jūras vides saglabāšanas jomā, netiktu vājināta ne galīgā 
varianta pieņemšanas gaitā, ne pēc diskusijām par jūrniecības politiku. Ir īpaši svarīgi, lai šajā 
dokumentā arī turpmāk būtu iekļauta definīcija par labiem vides kvalitātes rādītājiem, un 
jāpanāk arī, lai dalībvalstis pilnībā īstenotu citus tiesību aktus vides jomā, tostarp Direktīvu 
par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību, Natura 2000 u.c.
Klimata pārmaiņām ir tik būtiska ietekme uz ES un uz pārējo pasauli, ka ES kampaņai par 
emisiju samazināšanu jābūt vienai no galvenajām prioritātēm. Arvien palielinās dažāda veida 
transporta (gaisa, sauszemes, jūras) radītā daļa kopējā siltumnīcas efektu izraisošo gāzu 
emisijas apjomā un Komisijai steidzami jāiesniedz priekšlikumi tā samazināšanai, tam būs 
papildu labvēlīga ietekme arī uz darba tirgu, jo attīstīsies speciālas tehniskas zināšanas, kas 
būs vajadzīgas arī citām valstīm.
Visbeidzot, viena tēma Zaļajā grāmatā uzkrītoši nav analizēta. Militārā joma ir tikai pieminēta 
saistībā ar tās iespējamo pozitīvo ieguldījumu jūrniecības politikā, veicot pētījumus, 
meklēšanu un glābšanu, uzraugot kārtību u.tml. Taču nav runāts par negatīvo ietekmi uz vidi, 
ko var radīt dalībvalstu militārās iestādes un to darbība. Šī nepilnība jāpiemin rezolūcijā.
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IEROSINĀJUMI

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja aicina Transporta un tūrisma 
komiteju kā atbildīgo komiteju tās rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. atgādina Eiropas Parlamenta 2006. gada 14. novembra rezolūciju par jūras vides 
aizsardzības un saglabāšanas tematisko stratēģiju1 un vēlreiz jo īpaši uzsver, ka ir 
nepieciešams:

• sekmēt ES galvenā uzdevuma izpildi — nodrošināt noturīgu jūras izmantošanu un 
jūras ekosistēmu saglabāšanu, tai skaitā īstenojot stingru ES politiku jūras aizsardzības 
jomā, novēršot turpmāku bioloģiskās daudzveidības samazināšanos un jūras vides 
pasliktināšanos;

• iekļaut kopēju ES mēroga definīciju par labiem vides kvalitātes rādītājiem;

• Eiropas Vides aģentūrai veikt regulārus jūras vides novērtējumus, pilnveidojot valstīs 
veikto datu vākšanu, ziņošanu un apmaiņu;

• atzīt iepriekšēju konsultāciju, saskaņošanas un kaimiņvalstu sadarbības svarīgumu, 
pieņemot un īstenojot paredzēto Jūras vides stratēģijas direktīvu (COM(2005)0505 –
C6-0346/2005 – 2005/0211(COD)), kā tas uzsvērts EP 2006. gada 14. novembra 
nostājā2;

2. uzsver, ka Eiropai ir būtiski svarīga tīra jūras vide, kurā ir pietiekama bioloģiskā 
daudzveidība, lai nodrošinātu tās sarežģīto ekosistēmu pienācīgu darbību; tāpat uzsver, ka 
jūras patiesā vērtība nozīmē, ka no ES labiem vides kvalitātes rādītājiem izrietošās 
priekšrocības krietni pārspēj iespējamos ekonomiskos ieguvumus no dažādu jūras 
elementu, piekrastes ūdeņu un upju baseinu izmantošanas, un tāpēc ES jūras vides 
saglabāšana un nereti arī rehabilitācija ir obligāti nepieciešama;

3. tādējādi ir pārliecināti, ka jūras vides atjaunojamos resursus var un vajag izmantot 
noturīgi, lai tos varētu lietot un ekonomiskos labumus no tiem gūt ilgtermiņā;

4. būdama satraukta par klimata izmaiņu ietekmi uz jūras ekosistēmām pat vislabākajā 
klimata aizsardzības gadījumā, aicina pievērst uzmanību tam, ka jūras vide šo izmaiņu 
ietekmē kļūst vēl jutīgāka pret citām kaitīgām ietekmēm; pieprasa ar efektīviem 
pasākumiem steidzami samazināt ar jūrniecības darbībām saistītās siltumnīcefekta gāzu 
emisijas;

5. konstatē, ka lielākā daļa jūras vides piesārņojuma veidojas no sauszemes avotiem, 
galvenokārt, bet ne tikai no lauksaimniecībā izmantojamo līdzekļu noplūdēm un 
rūpniecības izmešiem, kam ir īpaši kaitīga ietekme uz noslēgtām vai daļēji noslēgtām 

  
1 P6_TA(2006)0486.
2 P6_TA(2006)0482.
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jūrām; uzsver, ka ES jāpievērš īpaša uzmanība šiem apgabaliem un jāveic pasākumi, lai 
samazinātu un novērstu turpmāku piesārņošanu;

6. uzskata, ka ir obligāti jāsamazina jūras piesārņošana, lai nodrošinātu ES pārtikai 
iegūstamo jūras produktu nekaitīgumu;

7. uzskata, ka jūras vides kvalitātes saglabāšanai ir obligāti pilnībā un savlaicīgi īstenot 
visus ES vides tiesību aktus (tostarp, Ūdens pamatdirektīvu1, Dzīvotņu direktīvu2, 
Direktīvu par putniem3, Direktīvu par nitrātiem4, Direktīvu par sēra saturu kuģu 
degvielā5, Direktīvu par soda sankcijām par jūras piesārņošanu6) un ka Komisijai jāveic 
viss iespējamais, lai līdzīgi rīkotos arī dalībvalstis, pat izmantojot tiesiskas darbības, ja tas 
nepieciešams;

8. tā kā nepieciešams uzlabot ES vides tiesību aktu īstenošanu un novērst jūras 
piesārņošanu, atgādina par savu agrāko aicinājumu Komisijai izvērtēt Eiropas krasta 
apsardzes izveides lietderību; 

9. ir pārliecināta, ka visā ES veiktajai jūras teritoriju izmantošanai jābalstās uz EK Līguma 
174. panta 2. punktā ietverto piesardzības principu; uzsver, ka nedrīkst aizbildināties ar 
zinātniskā pamatojuma trūkumu, lai neveiktu profilaktiskus pasākumus;

10. uzskata, ka korporatīvās sociālās atbildības koncepcija tik efektīvi neveicina jūras vides 
saglabāšanu kā attiecīgi tiesību akti, un tāpēc Kopienas vides saglabāšanas programmai 
arī turpmāk jābalstās uz atbilstošu tiesisko pamatu, taču to var papildināt brīvprātīgi 
pasākumi, ja uzņēmumi vēlas parādīt savu atbildīgo rīcību;

11. uzsver, ka ES ir aktīvi jāiesaistās jūras lietu pārvaldībā starptautiskā līmenī, lai ar jūru 
saistītā uzņēmējdarbībā nodrošinātu vienlīdzīgus konkurences apstākļus, taču 
neietekmētu centienus panākt jūrniecības darbību vides noturību;

12. atzīst piekrastes zonas nozīmi atjaunojamo enerģijas resursu attīstībā, jo tie veido būtisku 
un neatņemamu daļu ES pūliņos cīnīties ar globālajām klimata pārmaiņām; norāda, ka 
tāpēc būs nepieciešams veikt pienācīgu zonējumu, lai attīstītu teritorijas vēja, plūdmaiņas 
un citu enerģijas veidu ražošanai, mazinot konflikta iespējas ar citiem jūras vides 
izmantotājiem un novēršot kaitējumu videi; atzinīgi vērtē lielās iespējas, ko atjaunojamās 
enerģijas nozare ES paver jaunu darba vietu un tehniskās pieredzes veidošanai;

  
1 OV L 327, 23.12.2000., 1. lpp. (Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 23. oktobra Direktīva 
2000/60/EK, ar ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas jomā).

2 OV L 206, 22.7.1992., 7. lpp. (Padomes 1992. gada 21. maija Direktīva 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, 
savvaļas faunas un floras aizsardzību).
3 OV L 103, 25.4.1979., 1. lpp. (Padomes 1979. gada 2. aprīļa Direktīva 79/409/EEK par savvaļas putnu 
aizsardzību).
4  OV L 375, 31.12.1991., 1. lpp. (Padomes 1991. gada 12. decembra Direktīva 91/676/EEK attiecībā uz ūdeņu 
aizsardzību pret piesārņojumu, ko rada lauksaimnieciskas izcelsmes nitrāti).
5 OV L 121, 11.5.1999., 13. lpp. (Padomes 1999. gada 26. aprīļa Direktīva 1999/32/EK, ar ko paredz sēra satura 
samazināšanu konkrētiem šķidrā kurināmā veidiem un ar ko groza Direktīvu 93/12/EEK). 
6 OV L 255, 30.9.2005., 11. lpp. (Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 7. septembra Direktīva 
2005/35/EK par kuģu radīto piesārņojumu un par sankciju ieviešanu par pārkāpumiem).
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13. vēlreiz apstiprina savu 2006. gada 14. novembra nostāju par Jūras vides stratēģijas 
direktīvu, jo īpaši attiecībā uz aizliegumu un/vai kritērijiem par sistemātisku/apzinātu 
jebkādu cietvielu, šķidrumu vai gāzu ievadīšanu ūdenī, nogremdēšanu jūras dibenā vai 
aprakšanu jūras dibena dzīlēs; tāpat uzskata, ka oglekļa dioksīda jebkāda veida 
noglabāšana jūras dibenā vai jūras dibena dzīlēs ir jānosaka ar starptautisko tiesību 
aktiem, jāveic iepriekšējs ietekmes uz vidi novērtējums atbilstoši Padomes 
Direktīvai 85/337/EEK1 un attiecīgām starptautiskām konvencijām, un šis process 
pastāvīgi jānovēro un jākontrolē; 

14. prasa, lai dalībvalstis Kopienas piekrastes rajonos plānojot pilsētu, ražotņu, ostu, jahtu 
ostu un atpūtas vietu attīstību, noteikti ņemtu vērā klimata izmaiņu sekas un ar tām 
saistīto jūras līmeņa paaugstināšanos, tostarp arvien biežākās un spēcīgākās vētras un 
lielākus viļņus; prasa, lai piekrastes rajonos netiktu būvētas jaunas kodoliekārtas;

15. uzskata, ka klasteru veidošanas koncepcijai varētu būt pozitīva ietekme uz jūras vidi, ja 
dzīvotņu saglabāšana, piesārņojuma kontrole un citas vides tehnoloģijas jau no 
plānošanas posma iekļauj klasteru projektā un īstenošanā; konstatē, ka labāko vides 
tehnoloģiju kopīgai izmantošanai jābūt svarīgai klasteru koncepcijas daļai;

16. pozitīvi vērtē Komisijas atzinumu, ka ir vajadzīga „vispusīga teritorijas plānošanas 
koncepcija”, lai nodrošinātu stabilu normatīvo vidi; uzskata, ka teritorijas plānošanas 
pamatkritērijam jāparedz, ka ekoloģiski jutīgās zonās nevar notikt videi kaitējoša darbība; 
šai sakarā uzstāj, ka jālieto Stratēģiskā vides novērtējuma instruments2;

17. tomēr prasa, lai viens no piekrastes zonas pārvaldes pamatuzdevumiem būtu jūras vides 
saglabāšana kopumā, nevis tikai dažu saglabāšanai nolemtu paraugapgabalu noteikšana;

18. šai sakarā piekrīt Komisijai, ka iedzīvotāju blīvumam un rūpnieciskai darbībai ir dabiskas 
robežas, ko piekrastes zonā nevar pārsniegt, neizraisot smagus un iespējami 
neatgriezeniskus vides bojājumus; atbalsta Komisijas viedokli, ka ir nepieciešams 
vispusīgs pētījums, lai labāk izprastu šīs robežas un atbilstoši varētu prognozēt un plānot;

19. atbalsta Zaļā grāmatā pausto viedokli, ka ir būtiskas un nopietnas problēmas attiecībā uz 
datiem par jūras vides stāvokli un darbībām, kas šajā vidē tiek veiktas vai arī iespaido tās 
stāvokli; tādēļ atbalsta aicinājumu būtiski uzlabot datu vākšanas, kartografēšanas, 
pētniecības, kuģu sekošanas u.c. programmas, iesaistot tajās dalībvalstis, Komisiju un 
citas Kopienas iestādes, piemēram, Eiropas Vides aģentūru un Eiropas Jūras drošības 
aģentūru; 

20. atzīmē, ka Zaļā grāmatā pieminēti vairāki veidi, kā militārās iestādes var dot derīgu 
ieguldījumu, tostarp meklēšana un glābšana, dabas katastrofu likvidēšana un novērošana 
jūrā; tomēr izsaka nožēlu, ka nav pieminēts vides kaitējums, ko var nodarīt militāro 
iestāžu darbība, piemēram, ieroču izmēģinājumi, zemūdens hidrolokatoru lietošana, jūras 
kara bāžu būve u.c.; šajā sakarā uzstāj, ka militārai darbībai pilnībā jāiekļaujas jūrniecības 

  
1 OV L 175, 5.7.1985., 40. lpp. (Padomes 1985. gada 27. jūnija Direktīva 85/337/EEK par dažu sabiedrisku un 
privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējumu).
2 OV L 197, 21.7.2001., 30. lpp. (Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 27. jūnija Direktīva 2001/42/EK 
par noteiktu plānu un programmu ietekmes uz vidi novērtējumu).
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politikā, attiecībā uz šo darbību jāveic pilns novērtējums par ietekmi uz vidi un uz to 
jāattiecina atbildība par sekām.


