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1. Ievads
Šis uzdevums ir veikts saskaņā ar kritērijiem, kas ir definēti Stratēģiskā apkārtējās vides
novērtējuma (SEA) Direktīvas 2001/42/EC 3. Panta 5. daļā un tās II Pielikumā, kā noteikts
INTERACT II ex-ante vērtēšanas kompetences ietvaru dokumentā (KID). Tā mērķis ir noteikt, vai
INTERACT 2007.-2013. gada darba programmas projektam ir nepieciešams detalizēts stratēģisks
apkārtējās vides novērtējums.
Pēc INTERACT II otrās projekta veidošanas grupas tikšanās, kas 2006. gada 25. septembrī notika
Briselē, Vadošā institūcija (saskaņā ar KID un INTERACT II ex-ante vērtēšanas līguma
noteikumiem) ir izlēmusi, ka ir jāveic INTERACT II iespējamo nozīmīgo ietekmju uz apkārtējo vidi
novērtēšana, un ir lūgusi vērtētājiem to veikt.
Šīs pārbaudes secinājumi ir balstīti uz INTERACT II darba programmas trešo projektu
(pirmsizdošanas versija, datēta ar 2006. gada 13. oktobri).

2. Atsauces punkti
2.1 Juridiskais pamats, centrālā misija un uzdevums
INTERACT II programmas juridiskais pamats ir Padomes Regulas 1080/06 6. panta 3. daļa, kas
nosaka prioritāti: ‘’uzlabot reģionālās politikas efektivitāti, veicinot [...] (b) pieredzes apmaiņu
attiecībā uz labākās prakses identifikāciju, nodošanu un izplatīšanu…”. Tās centrālā misija ir
identificēt, aprakstīt un izplatīt labas starpvalstu, starptautiskas un starpreģionālas sadarbības
pārvaldības metodes un prakses visā ES.
Attiecīgi, INTERACT II mērķis ir uzlabot Eiropas teritoriālo sadarbību, ko līdzfinansē Eiropas
Reģionālās attīstības fonds programmēšanas periodā no 2007. līdz 2013. gadam, sniedzot
pakalpojumus mērķa grupām, kas vērsti uz to, lai:
-

Stiprinātu teritoriālās sadarbības programmas un projektus, kas attiecas uz konkrētām
ģeogrāfiskām telpām vai tematiskiem laukiem, un palielinātu to produktivitāti; un
Veicinātu kvalitāti un praktiskās prasmes attiecībā uz starpvalstu, starptautisko un
starpreģionālo sadarbību Eiropas Savienībā (27) un saistītajās valstīs (Norvēģijā un
Šveicē)1.

INTERACT II mērķa grupa ir iestādes un organizācijas, kuras ir izveidotas, lai pārvaldītu Eiropas
teritoriālās sadarbības programmas, t.i. starpvalstu programmas, starptautiskas programmas,
starpreģionu un tīklu programmas, kas darbojas saskaņā ar Eiropas teritoriālās sadarbības
uzdevumu 2007.-2013. gadam (Vadošās institūcijas, Kopīgie tehniskie sekretariāti, Novērošanas un
virzīšanas komitejas, Nacionālo kontaktu punkti, Sertificēšanas institūcijas un Auditu institūcijas).
Programma izvirza divas prioritātes: pakalpojumu izstrāde un sniegšana (1. prioritāte) un tehniskā
palīdzība (2. prioritāte). 1. prioritāti veido četras intervenču grupas (Resursi, Sadarbība, Izplatīšana
un publicitāte, Kvalitātes pārvalde), un katra no tām pilda vairākus darba uzdevumus. 2. prioritāte ir
darba uzdevums pati par sevi (Tehniskā palīdzība).

1

Cf. Darba programmas projekta nodaļu 4.2.
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Tālāk sniegtā uzdevumu diagramma (ņemta no INTERACT II darba programmas 3. projekta) sniedz
pārskatu par programmas struktūru (prioritātes, intervenču grupas, darba uzdevumi, ar tiem saistītās
aktivitātes un gaidāmie rezultāti):

2.2 Pārbaudes aspekti saistībā ar SEA Direktīvu
Saskaņā ar Direktīvu 2001/42/EC, noteikti plāni un programmas, kurām ir ievērojama iespēja atstāt
nozīmīgu iespaidu uz apkārtējo vidi, ir jāpakļauj apkārtējās vides novērtējumam. 3. Pantā ir sniegts
SEA Direktīvas darbības lauks, kā arī definēti plānu un programmu veidi, kuriem ir nepieciešams
veikt šādu apkārtējās vides novērtējumu.
3. Panta 2. daļā ir sniegts saraksts ar konkrētiem plāniem un programmām, kurām SEA ir obligāts,
izņemot gadījumus, uz kuriem ir attiecināma 3. Panta 3., 8. vai 9. daļa. Kas attiecas uz jebkādiem
citiem plāniem un programmām, dalībvalstīm ir jānosaka nozīmīgas ietekmes uz apkārtējo vidi
iespējamība, skatot katru gadījumu atsevišķi (3. Panta 5. daļa). Attiecībā uz pārbaudes rezultātu, ir
jāapspriežas ar dalībvalstu institūcijām, kuras ir atbildīgas par apkārtējo vidi (6. Panta 3. daļa). Pēc
gala lēmuma, 3. Panta 7. daļa nosaka, ka pārbaudē gūtie secinājumi un iemesli, kādēļ pilns SEA
nav nepieciešams, ir jādara pieejami sabiedrībai.
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3.
INTERACT II iespējamās nozīmīgās ietekmes uz apkārtējo vidi pārbaude
saskaņā ar Direktīvas 2001/42/EC 3. Panta 5. daļu
Šī uzdevuma mērķis ir noskaidrot, vai detalizēts SEA ir nepieciešams, ‘pārbaudot’ INTERACT II
darba programmas projektu saskaņā ar Direktīvas 2001/42/EC 2. un 3. Pantu.

3.1
Vai INTERACT II ir plāns vai programma, saskaņā ar Direktīvas 2001/42/EC 2.
Panta definīciju?
Jautājumi:
Vai INTERACT II darba programmas projekts ir plāns vai programma:
-

kuru sagatavo un/vai pieņemt institūcija nacionālā, reģionālā vai vietējā līmenī, vai kuru
sagatavo institūcija, lai to ar likumdošanas procedūru pieņemtu parlaments vai valdība;
kura ir nepieciešama saskaņā ar likuma, regulējošiem vai administratīviem noteikumiem?

Atbilde:
INTERACT II ir ‘’plāns vai programma’’ saskaņā ar Direktīvas 2001/42/EC 2. Panta definīciju.
Komentāri:
Padomes Regula (EP) Nr. 1083/06, kurā noteikti vispārējie noteikumi, kas attiecas uz
Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu, un kas anulē Regulu
(EP) Nr. 1260/99, nosaka, ka dalībvalstīm ir jāiesniedz un Komisijai ir jāpieņem darba programmas;
tas ietilpst stratēģiskajā atsauces struktūrā, kurā ir noteikta attīstības stratēģija, izmantojot saskaņotu
prioritāšu kopumu.
INTERACT II darba programma atbilst šai prasībai. Nepieciešamība pēc darba programmas
ir noteikta Padomes Regulā (EP) 1080/06 par Eiropas Reģionālo attīstības fondu, kā daļa no
‘Eiropas teritoriālās sadarbības’ uzdevuma. 6. Panta 3. daļas mērķis ir ‘’stiprināt reģionālās politikas
efektivitāti, veicinot […] (b) pieredzes apmaiņu attiecībā uz labākās prakses identifikāciju, nodošanu
un izplatīšanu …’’
Pēc Komisijas veiktas pieņemšanas, Austrijas Federālā kanceleja, pēc dalībvalstu veiktas
iecelšanas, saskaņā ar noteikumiem, kas norādīti Padomes Regulā (EP) 1080/06 par Eiropas
Reģionālo attīstības fondu (14. Pants), darbosies kā programmas atbildīgā Vadošā institūcija.

3.2

Vai INTERACT II nosaka struktūru nākotnes projektu izstrādes atļaušanai?

Jautājums:
Vai šī darba programma ir tikusi sagatavota lauksaimniecībai, mežkopībai, zivsaimniecībai,
enerģijai, rūpniecībai, transportam, atkritumu pārvaldei, ūdens pārvaldei, telekomunikācijām,
tūrismam, mazpilsētu un lauku plānošanai vai zemes izmantošanai; un
Vai šī darba programma izveido struktūru tādu nākotnes projektu izstrādes atļaušanai, kas
norādīti Direktīvas 85/337/EEC par Apkārtējās vides ietekmes novērtējumu (EIA) I un II pielikumā?

Atbilde:
Nē.
Komentāri:
INTERACT II ir paredzēts, lai atbalstītu Eiropas teritoriālās sadarbības uzdevuma vispārējos mērķus,
veicot konkrētus centienus, lai sekmētu un tālāk attīstītu tās ieviešanas sistēmu īpašības, kuras
raksturo:
-

Darboņu, kas ir iesaistīti politiku īstenošanā, daudzveidība (kvalifikācija, intereses,
profesionālā un kultūras sagatavotība);
Dažādo valdības un administratīvo līmeņu (ES, nacionālais, reģionālais, vietējais) un
iesaistīto institūciju mijiedarbība, kas pamatos ietekmē politikas ieviešanas produktivitāti un
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efektivitāti.
INTERACT II adresē ieviešanas sistēmas specifisko sarežģītību, kas izriet no INTERREG
vairākvalstu, vairāklīmeņu un vairāksektoru dabas. Vairāksektoru dabas dēļ var uzskatīt, ka darba
programma ietilpst vairākās iepriekšminētā jautājuma kategorijās.
Taču INTERACT II darba programmas mērķis ir izstrādāt atbilstošus pārvaldības risinājumus
politikas ieviešanai. Tā izplata sistemātisku un standartizētu darba metožu aprakstus, galvenokārt
izmantojot
informācijas
izplatīšanu,
piem.,
tīkla
lapas/saites
un
atsauces
uz
pasākumiem/publikācijām, utt.; platformas apmaiņai starp programmu veidotājiem, projektu
īpašniekiem utt.; pētījumus; konferences un seminārus; ekspertu grupas konsultēšanas
pakalpojumiem un rīku izstrādei.
Tādejādi, programma tiešā veidā neattiecas uz nevienu no minētajā jautājumā norādītajiem
sektoriem, kā arī neadresē zemes izmantošanas un citu plānu un programmu izstrādi. INTERACT II
aktivitātes, iespējams, varētu informēt teritoriālās sadarbības politikas un programmas un/vai veidot
sistēmas to ieviešanai Kopienas, nacionālā, reģionālā un vietējā līmenī, taču tās tiešā veidā
neizveido struktūru nākotnes projektu izstrādes atļaušanai.
Projekti, tādā nozīmē, kas norādīta Direktīvā 85/337/EEC par EIA, attiecas uz:
•
•

celtniecības darbu vai citu instalāciju vai projektu veikšanu;
citām intervencēm apkārtējā vidē un ainavā, ieskaitot tās, kas ir saistītas ar minerālu resursu
iegūšanu.

Projektu veidi, kas ir saistīti ar praktiskiem celtniecības darbiem un vietas būvniecības aktivitātēm, ir
uzskaitīti EIA Direktīvas I un II Pielikumā. INTERACT II nenosaka struktūru šādu projektu izstrādei,
un tajā nav arī iekļauti kritēriji vai nosacījumi, kas varētu ietekmēt veidu, kādā apstiprināšanas
institūcija lemj par izstrādes atļaujas sniegšanu.

3.3

Vai INTERACT II, ņemot vērā potenciālo ietekmi uz teritorijām, ir nepieciešams
novērtējums saskaņā ar Direktīvas 92/43/EEC 6. un 7. Pantu?

Atbilde:
Nē.
Komentāri:
Saskaņā ar ‘’Dabiskās vides’’ Direktīvu 92/43/EEC, dalībvalstīm ir jāievieš īpašas aizsardzības
teritorijas (tas ietilpst saskaņotajā Eiropas aizsargāto teritoriju ekoloģiskajā tīklā Natura 2000) retiem
un riskam pakļautiem dabisko vižu veidiem un sugām, kuras ir sastopamas to teritorijā.
Saskaņā ar 6. Panta 3. daļu, jebkurš plāns vai projekts, kas nav tieši saistīts ar teritorijas pārvaldi vai
nepieciešams tai, bet var atstāt uz to nozīmīgu ietekmi, vai nu individuāli vai kopā ar citiem plāniem
vai projektiem, ir jāpakļauj atbilstošam novērtējumam, kurā tiek noteikta tā ietekme uz teritoriju,
ņemot vērā teritorijas aizsargāšanas uzdevumus.

INTERACT II neatbalsta projektus vai aktivitātes, kurām ir ievērojama iespējamība
ietekmēt teritorijas, kas ir iekļautas Natura 2000 tīklā. Tas izplata sistemātiskus un
standartizētus darba metožu aprakstus, galvenokārt izmantojot informācijas, pētījumu
un rīku izplatīšanu, pasākumu organizēšanu un daudzas citas līdzīgas metodes.
3.4
Vai pastāv ievērojama iespējamība, ka INTERACT atstās nozīmīgu ietekmi uz
apkārtējo vidi?
Augstāk sniegtā INTERACT II ‘’pārbaudīšana’’ saskaņā ar jautājumiem no 3.1 līdz 3.3 pierāda, ka šī
programma nav viens no ‘’standarta’’ gadījumiem, kas skaidri minēti Direktīvā 2001/42/EC, un
kuriem ir nepieciešama pilna apkārtējās vides novērtējuma veikšana. Šādā situācijā SEA Direktīva
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paredz, ka dalībvalstīm ir jānosaka, vai tomēr ir iespējams, ka programma atstās nozīmīgu ietekmi
uz apkārtējo vidi (3. Panta 4. daļa).
Dalībvalstīm ir jāņem vērā atbilstošie kritēriji, kas norādīti SEA Direktīvas II Pielikumā, lai novērtētu
plāna vai programmas dabu un tās iespējamo nozīmīgo ietekmi uz apkārtējo vidi. Šī pārbaudes
ziņojuma Pielikumā ir iekļauts novērtējums, kurš ir ticis izmantots, lai noteiktu atbildes uz tālāk
sniegtajiem jautājumiem.
Jautājums:
•

Vai INTERACT II nosaka struktūru tādu nākotnes projektu izstrādes atļaušanai, kas neietilpst
EIA direktīvā?

Atbilde:
Nē.
Komentāri:
‘’Izstrādes atļaušana’’ nav definēta Direktīvā, taču saskaņā ar SEA vadības dokumentu22, tas
‘’parasti nozīmē, ka plānā vai programmā ir iekļauti kritēriji vai nosacījumi, kuri ietekmē veidu, kādā
atļaujas sniegšanas institūcija lemj par iesniegumu izstrādes atļaujas saņemšanai, piemēram,
nosakot ierobežojumus aktivitātēm vai būvniecībai, kas ir atļauta noteiktā teritorijā’’ (nodaļa 3.23).
INTERACT II darba programmas mērķis ir paplašināt un izplatīt standartizētu informāciju,
pētījumus, instrumentus, un organizēt ar to saistītus pasākumus, lai izveidotu atbilstošus pārvaldības
risinājumus politikas ieviešanai. Tādejādi tā paredz izplatīt sistemātisku un standartizētu informāciju,
taču nenosaka struktūru projektu izstrādes atļaušanai.

Jautājums:
•

Vai pastāv ievērojama iespējamība, ka INTERACT II nozīmīgi ietekmēs apkārtējo vidi?

Atbilde:
Ir maz ticams, ka atbilstošu politikas ieviešanas pārvaldības risinājumu izstrāde un izplatīšana varētu
atstāt nozīmīgu ietekmi uz apkārtējo vidi.
Komentāri:
INTERACT II nenosaka struktūru nākotnes projektu izstrādes atļaušanai. Tādejādi, jautājumus, vai
programma atstāj nozīmīgu ietekmi uz apkārtējo vidi, patiesībā nav attiecināms.
Tomēr, saskaņā ar INTERACT II ex-ante vērtēšanas kompetences ietvaru dokumentu (KID),
vērtētāji ir novērtējuši programmu, ņemot vērā SEA Direktīvas II Pielikuma kritērijus. Šis novērtējums
liecina, ka nav iespējams paredzēt INTERACT II darba programmas ietekmes uz apkārtējo vidi
iespējamību. Programma ievieš un izplata informāciju, pētījumus, rīkus, un organizē pasākumus, lai
identificētu, aprakstītu un izplatītu labas pārvaldības pieejas un metodes. Programmas
produkcija/rezultāti tiek piedāvāti institūcijām, kuras ir iesaistītas starpvalstu, starptautisku un
starpreģionālu sadarbības projektu ieviešanā teritoriālās sadarbības uzdevuma ietvaros.
Saskaņā ar SEA Direktīvas vadības dokumentu, frāzes ‘’ievērojama iespējamība’’ izmantošana liek
uzskatīt, ka ietekme uz apkārtējo vidi, kas jāņem vērā, ir tāda, kas ir gaidāma ar samērā lielu
iespējamības pakāpi (nodaļa 3.50). Tā kā nav iespējams noteikt, vai INTERACT II darba
programmas projekta gadījumā pastāv šāda samērā liela iespējamība, var tikt uzskatīts, ka ir maz
ticams, ka programma atstās nozīmīgu ietekmi uz apkārtējo vidi.

3.5 Secinājumi
Tālāk ir sniegts pārskats par INTERACT 2007.-2013. gada darba programmas pārbaudi, kurā
2

http://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/030923_sea_guidance.pdf
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noteikts, kāda ir iespējamība, ka programma atstās nozīmīgu ietekmi uz apkārtējo vidi, saskaņā ar
Direktīvas 2001/42/EC 3. Panta 5. daļu:

SEA Direktīvas pants un pārbaudes jautājums

Rezultāts

2. Pants
3.1 Vai INTERACT II darba programmas projekts ir plāns vai programma:
-

kuru sagatavo un/vai pieņemt institūcija nacionālā, reģionālā vai vietējā
līmenī, vai kuru sagatavo institūcija, lai to ar likumdošanas procedūru
pieņemtu parlaments vai valdība;

-

kura ir nepieciešama saskaņā ar likuma, regulējošiem vai administratīviem
noteikumiem?

Jā

3. Panta 2. daļa
3.2 Vai INTERACT II nosaka struktūru nākotnes projektu izstrādes atļaušanai?
-

-

Vai šī darba programma ir tikusi sagatavota lauksaimniecībai, mežkopībai,
zivsaimniecībai, enerģijai, rūpniecībai, transportam, atkritumu pārvaldei,
ūdens pārvaldei, telekomunikācijām, tūrismam, mazpilsētu un lauku
plānošanai vai zemes izmantošanai; un
Vai šī darba programma nosaka struktūru tādu nākotnes projektu izstrādes
atļaušanai, kas norādīti Direktīvas 85/337/EEC par Apkārtējās vides ietekmes
novērtējumu (EIA) I un II pielikumā?

Nē

Nē

2. Pants
3.3 Vai INTERACT II, ņemot vērā potenciālo ietekmi uz teritorijām, ir nepieciešams
novērtējums saskaņā ar Direktīvas 92/43/EEC 6. un 7. Pantu?

Nē

3. Panta 4. daļa
3.4 Vai pastāv ievērojama iespējamība, ka INTERACT atstās nozīmīgu ietekmi uz
apkārtējo vidi?
Nē
-

Vai INTERACT II nosaka struktūru tādu nākotnes projektu izstrādes
atļaušanai, kas neietilpst EIA direktīvā?

-

Vai pastāv ievērojama iespējamība, ka INTERACT II nozīmīgi ietekmēs
apkārtējo vidi?

Maz ticams

Tādejādi, vērtētāji secina, ka detalizēts stratēģisks apkārtējās vides novērtējums saskaņā ar SEA
Direktīvu nav nepieciešams.

3.6 Nākamie soļi
Gadījumā, ja Vadošā institūcija piekrīt vērtētāju secinājumiem, šis pārbaudes ziņojums, kopā ar
Vadošās institūcijas lēmumu, ka detalizēts stratēģisks apkārtējās vides novērtējums saskaņā ar SEA
Direktīvu nav nepieciešams, ir jānosūta institūcijām, kas ir nozīmētas saskaņā ar SEA Direktīvas 6.
Panta 3. daļu, lai tās sniegtu komentārus saskaņā ar Direktīvas 3. Panta 6. daļu.
Šis pārbaudes ziņojums ir balstīts uz INTERACT II darba programmas trešo projektu
(pirmsizdošanas versija, datēta ar 2006. gada 13. oktobri). Vadošā institūcija vēlreiz pārskatīs
pārbaudes jautājumus, gadījumā, ja turpmākās programmas projekta versijās tiks ieviestas
nozīmīgas izmaiņas.
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PIELIKUMS
Detalizēts INTERACT II novērtējums saskaņā ar kritērijiem, lai noteiktu iespējamo ietekmi uz
apkārtējo vidi, kas minēti SEA Direktīvas 3. Panta 5. daļā.

1. INTERACT II īpašības, konkrēti attiecībā uz:
Pielikums II/1.
kritēriji
Apjoms, kādā
INTERACT II rada
struktūru projektiem un
citām aktivitātēm, vai
nu attiecībā uz
atrašanās vietu, dabu,
apjomu un darba
apstākļiem, vai
piešķirot resursus.
Apjoms, kādā
INTERACT II ietekmē
citus plānus un
programmas, ieskaitot
hierarhijā esošās

INTERACT II nozīme
attiecībā uz apkārtējās
vides apsvērumu
integrāciju, it sevišķi,
veicinot ilgtspējīgu
attīstību

Komentāri
INTERACT II darba programmas projekts neizveido
struktūru starpvalstu programmām, starptautiskām
programmām un starpreģionālām programmām
konkrētajā norādīto kritēriju nozīmē, jo tam nav tiešas
ietekmes saistībā ar atrašanās vietu, dabu, apjomu un
darba apstākļiem, un tas nepiešķir dabas resursus.

Programma ievieš standartizētu informāciju, pētījumus,
rīkus, un organizē pasākumus, lai identificētu,
aprakstītu un izplatītu labas pārvaldības pieejas un
metodes. Programmas produkcija/rezultāti tiek
piedāvāti institūcijām, kuras ir iesaistītas starpvalstu,
starptautisku un starpreģionu sadarbības aktivitāšu
ieviešanā teritoriālās sadarbības uzdevuma ietvaros.
Atkarībā no apjoma, kādā produkciju pieņem mērķa
auditorija, INTERACT II var ietekmēt teritoriālās
sadarbības programmu ieviešanas produktivitāti,
efektivitāti un kvalitāti. Taču nav iespējams paredzēt,
kādā apjomā šī ietekme, ja tāda būs vispār, būs
nozīmīga no apkārtējās vides skata punkta Eiropas
Savienības, nacionālo vai reģionālo programmu
ietvaros.
INTERACT II darba programmas kopīgā stratēģija
(daļa 4.2) ir saskaņā ar 1997. gada Amsterdamas
Līguma 2. Pantu, kurš paredz ‘’visā Kopienā
saskanīgu, līdzsvarotu un ilgtspējīgu ekonomisko
aktivitāšu attīstību (…), ilgtspējīgu un inflāciju
neizraisošu izaugsmi (…), apkārtējās vides augstu
aizsardzības līmeni un kvalitātes uzlabošanu, dzīves
apstākļu standarta un kvalitātes uzlabošanu.’’
Programmas dokuments tālāk uzsver, ka, lai netiktu
aizmirst galvenais jautājums par labu pārvaldību, ir
jāizveido atbilstošas saites ar tematiskiem tīkliem un
sadarbības platformām, kas darbojas tādos laukos, kā
apkārtējās vides aizsardzība.
Visbeidzot, ‘’ietekme uz apkārtējo vidi (neitrāla,
pozitīva, koncentrēta uz apkārtējo vidi’’ ir viens no
indikatoriem, lai novērotu un vērtētu programmu (cf. 8.
nodaļu)
Savukārt INTERACT II darba programmai ir jāizplata
sistemātiska un standartizēta informācija, ar mērķi
dalīties pieredzē un labākajās metodēs starp
institūcijām, kuras ir iesaistītas starpvalstu,
starptautisku un starpreģionālu sadarbības programmu
ieviešanā teritoriālās sadarbības uzdevuma ietvaros.
Tādēļ ir sarežģīti noteikt, vai pati programma tiešā
veidā veicinās apkārtējās vides apsvērumu integrāciju.
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Novērtējums

Nav tiešas ietekmes

Neliela tieša ietekme

Šajā posmā ietekmes
līmeni nav iespējams
noteikt

Neliela tieša ietekme

Šajā posmā nozīmīgumu
nav iespējams noteikt

9
Apkārtējās vides
problēmas, kas
saistītas ar plānu vai
programmu

Kā minēts iepriekš, šajā posmā nav iespējams noteikt,
vai pati programma tiešā veidā veicinās apkārtējās
vides apsvērumu integrāciju.

Plāna vai programmas
nozīmība attiecībā uz
Kopienas apkārtējās
vides likumu ieviešanu

INTERACT II ir apņēmusies ievērot gan 1997. gada
Amsterdamas Līguma 2. Pantu, gan Gēteborgas Darba
kārtību, kas pasvītro to, cik svarīgi ir veicināt
līdzsvarotu un ilgtspējīgu attīstību, kas ņem vērā
apkārtējās vides apsvērumus.
Dažas no INTERACT II aktivitātēm var būt nozīmīgas
attiecībā uz aktivitātēm, kuras ir saistītas ar apkārtējās
vides tematiem vai tīkliem, taču nav iespējams noteikt,
vai šādām aktivitātēm būs nozīme Kopienas apkārtējās
vides likumu ieviešanā.

Neliela tieša ietekme
Šajā posmā nozīmīgumu
nav iespējams noteikt

Neliela tieša ietekme
Šajā posmā nozīmīgumu
nav iespējams noteikt

2. Ietekmju un ietekmējamās teritorijas īpašības, konkrēti attiecībā uz:
Pielikums II/2. kritēriji

Komentāri

Novērtējums

- ietekmju iespējamība, ilgums, biežums un
atgriezeniskums
- ietekmju kumulatīvā daba
- ietekmju robežas šķērsojošā daba
- risks cilvēku veselībai vai apkārtējai videi (piem.,
negadījumu dēļ)
- ietekmes lielums un telpiskais apjoms
- ietekmējamās teritorijas vērtība un vārīgums
specifisku dabas īpašību vai kultūras mantojuma,
apkārtējās vides kvalitātes standartu vai
robežlielumu pārsniegšanas, intensīvas zemes
izmantošanas dēļ

Ņemot vērā augstāk sniegto
novērtējumu un to, ka
INTERACT II uzdevums ir
atbalstīt un izstrādāt
teritoriālās sadarbības
uzdevuma programmu
ieviešanas sistēmu
īpašības, ir gaidāms, ka no
programmas tiešā veidā
izrietošā ietekme uz
apkārtējo vidi nebūs
nozīmīgā.

Nenozīmīga

- ietekme uz teritorijām vai ainavām, kurām ir ticis
piešķirts nacionāls, Kopienas vai starptautisks
aizsardzības statuss

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

E.Zalāns

Reģionālās
attīstības un
pašvaldību lietu
ministrs

Valsts sekretāre

Juridiskā
departamenta
direktores
vietniece

Par kontroli
atbildīgā
amatpersona

Atbildīgā
amatpersona

E.Zalāns

L.Straujuma

A.Vectēva

S.Smone

A.Andreičika
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