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Par Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014.-2020. gadam
projektu un tās stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata projektu.
Vides konsultatīvā padome ir iepazinusies ar Baltijas jūras reģiona transnacionālās
sadarbības programmas 2014.-2020. gadam (turpmāk - Programma) projektu un tās stratēģiskā
ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata (turpmāk - Vides pārskata) projektu un sniedz savus
komentārus.
Par Programmu:
1. Mainīt Programmas 2.1. mērķi no „Tīri ūdeņi” uz „Veselīgu ekosistēmu”(Healthy water
ecosystems): Uzlabot Baltijas jūras un tās reģiona ūdeņu ekosistēmas stāvokli, samazinot
piesārņojuma slodzi un palielinot vides pārvaldības efektivitāti.
Šāds konkrētais mērķis atbilstu precīzāk HELCOM izvirzītajiem mērķiem Baltijas jūras stāvokļa
uzlabošanai, kā arī ES stratēģiju Baltijas jūras reģionam Rīcības plānā izvirzītos mērķus. Baltijas jūras
vides stāvoklis ir jāskata plašāk ne tikai saistībā ar barības vielu un bīstamo vielu antropogēnās
pieplūdes samazināšanu. Turklāt programmas projektā saistībā ar mērķi 2.1. ietvertais problēmas
skaidrojums jau ir plašāks nekā mērķa definīcija (47 lapā). Esošo problēmas skaidrojumu būtu
jāpapildina ar jau Vides pārskatā sniegto problēmas raksturojumu attiecībā uz bioloģisko
daudzveidības stāvokli Baltijas jūrā un nepieciešamību nodrošināt tās aizsardzību.
2. Pie mērķa 2.1. minētajiem darbības piemēriem ietvert šādas papildus darbības:
2.1. Bioloģiskās daudzveidības pārvaldības pasākumu ieviešana Baltijas jūras un piekrastes teritorijās,
tai skaitā, saskaņotas monitoringa un novērtēšanas pieejas izstrādes visam Baltijas jūras reģionam;
2.2. Alternatīvu, ūdens videi nebīstamu transporta degvielu izmantošanas paplašināšanas sekmēšana,
lai samazinātu jūras vides riskus no kuģu degvielām un pārvadāmajām šķidrajām degvielām
(piemēram, sašķidrinātās dabas gāzes gāzturbīnu dzinēji kuģiem, sašķidrinātā naftas gāze sauszemes
transportā),.
2.3. Reģionālu klimata pārmaiņu adaptācijas pasākumu ieviešana piekrastes teritorijās un salās.
Par Vides pārskatu:
Ņemot vērā Vides pārskatā identificēto Programmas ļoti vispārīgo iespējamo būtisko ietekmi uz vidi
un katras iespējamās prognozes par šo ietekmi nedrošības lielo pakāpi, mēs atbalstam to, ka projektu
iesniegšanas procedūra ietver arī pieteicēju veiktu dokumentāciju par to, ka viņi ir veikuši
izvērtējumu, lai pārbaudītu, vai ir nepieciešams veikt ietekmes uz vidi novērtējumu.
Ar cieņu,
Lelde Eņģele
Vides konsultatīvās padomes priekšsēdētāja vietniece
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