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Apie šį lankstinuką

Vežimas vidaus vandenų keliais (VVVK) yra saugus, energetiškai 
efektyvus ir santykinai aplinkai draugiškas transporto būdas. 
ES jau seniai yra pripažinusi didelį VVVK potencialą ir vertina jo 
svarbų vaidmenį visoje transporto sistemoje.

Kaip ir naudojantis upėmis, vidaus vandenų kelių plėtra ir 
valdymas vyksta laikantis ES gamtos apsaugos teisės aktų, 
įskaitant ES paukščių ir buveinių direktyvas (taip vadinamas 
“gamtos direktyvas”), taip pat ir Vandens pagrindų direktyvą 
(VPD). Šiame lankstinuke pateikiama vežimo vidaus vandenų 
keliais ir dviejų gamtos direktyvų įgyvendinimo gairių santrauka, 
kurią bendrai parengė Europos Komisijos aplinkos ir transporto 
tarnybos 2012 metais. 

Gairės buvo detalizuotos, kad padėtų suprasti, kaip geriausiai 
užtikrinti vidaus vandenų kelių plėtros ir valdymo veiksmų 
atitikimą bendrai ES aplinkos apsaugos politikai ir ypač 
gamtos apsaugos teisės aktams. Jos gali būti naudingos 
kompetentingoms valdžios institucijoms ir vystytojams, taip pat 
ir poveikio vertinimo konsultantams bei Natura 2000 teritorijų 
valdytojams. Visas gairių dokumento tekstas yra pateiktas 
Europos Komisijos Aplinkos generalinio direktorato tinklalapyje.

https://europa.eu/european-union/contact_lt
https://europa.eu/european-union/contact_lt
https://europa.eu/european-union/index_lt
https://publications.europa.eu/lt/publications
https://europa.eu/european-union/contact_lt
http://data.europa.eu/euodp/lt/home
http://data.europa.eu/euodp/lt/home
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ES politikos pagrindai

Vidaus vandens keliai vaidina svarbų vaidmenį vežiojant prekes 
tarp įvairių Europos vietų. Kiekvienais metais tokiu būdu 
atvežama virš 500 milijonų tonų komercinių prekių. Virš 40,000 
km ilgio vandens kelių laivybos tinkle vidaus vandens keliai 
sujungia tarpusavyje pramonės ir prekybos centrus ir suteikia 
gyvybiškai svarbų išėjimą į jūrą.

Kertinis ES transporto politikos ramstis yra Transeuropinis 
transporto tinklas (TEN-T), kuriuo buvo sukurtas vienas, 
daugiarūšis tinklas, sujungiantis sausumos (įskaitant vidaus 
vandens kelius), jūrų ir oro transporto tinklus visoje Bendrijoje. 
Europos infrastruktūros tinklų priemonė (EITP) yra TEN-T 
reglamento finansavimo dalyvė, skirianti transporto sektoriui 32 
milijardų eurų biudžetą

TEN-T gairių 8 straipsnis numato, kad parengiant ir įgyvendinant 
projektus, būtina įvertinti poveikį gamtai atliekant poveikio 
aplinkai vertinimus ar kitus pagal Paukščių ir Buveinių direktyvas 
reikalaujamus vertinimus. 

Bendras dviejų ES gamtos direktyvų tikslas yra išsaugoti 
vertingiausias ir greičiausiai nykstančias Europos buveines ir 
laukinius gyvūnus bei augalus, įskaitant priklausančiuosius nuo 
upių. Didžiausias dėmesys abiejose direktyvose skiriamas Natura 
2000 tinklui, kuris įsteigtas pagrindinėms prieduose išvardintų 
rūšių ir buveinių teritorijoms apsaugoti. Kita vertus, Vandens 
pagrindų direktyva siekiama sukurti gerą ekologinę ES vandenų 
būklę, susijusią su biologinės bendrijos, hidrologinių ir cheminių 
charakteristikų kokybe. Šiais teisės aktais nesiekiama uždrausti 
naujų planų ar projektų, tik reikalaujama, kad bet kokia nauja 
veikla būtų vykdoma taip, kad nepakenktų ES bioįvairovei ir 
vandens ištekliams.

Europos upės: svarbus resursas

ES yra apie 50 pagrindinių upių, iš kurių 20 upių turi didesnius nei 
50,000 km² ploto baseinus. Kiekvienas iš jų palaiko svarbų intakų 
tinklą. Upės yra svarbi daugiafunkcinė Europos ekonomikos ir 
socialinės gerovės išteklių dalis, aptarnaujanti didelį pramonės 
sektorių skaičių. 

Sveikos upių ekosistemos suteikia daug svarbių gėrybių ir 
paslaugų. Jos yra svarbus gėlo vandens šaltinis ir veikia kaip 
purifikacijos centrai, pašalinantys maistingųjų medžiagų ir 
teršalų perteklių iš vandentakių ir aplinkinių baseinų. Jų dėka 
užkertamas kelias erozijai ir sulaikomas dirvožemis, maistinės 
medžiagos ir nuosėdos bei sukuriamas natūralus barjeras nuo 
potvynių. Sveikos natūralios upės ir jomis užliejamos lygumos 
tampa neįtikėtinai turtingos bioįvairovės buveinėmis, kuriose 
gyvena labai daug Europos laukinių gyvūnų ir augalų rūšių, 
įskaitant labai greitai nykstančias rūšis, išvardytas ES paukščių ir 
buveinių direktyvose. 

Visos kartu ežerų ir upių ekosistemos sudaro apie 4% Natura 2000 
tinklo paviršiaus (Europos aplinkos agentūra, 2010). Jos buvo 
paskelbtos  kaip Natura 2000 teritorijos daugeliui gėlavandenių 
buveinių tipų ir rūšių, išvardintų dviejose ES gamtos direktyvose. 
Joms priklauso tokios aukšto profilio rūšys kaip Atlanto lašiša 
(Salmo salar), ūdra (Lutra lutra) ar tulžys (Alcedo atthis), taip 
pat ir mažiau žinomos rūšys, pavyzdžiui, baltažnyplis vėžys 
(Austropotamobius pallipes), mažoji geldutė (Unio crassus) ar 
balinis vėžlys (Emys orbicularis), taip pat ir nemažas skaičius tokių 
išnykimo grėsmę patiriančių vandentakių ir susijusių buveinių, 
kaip pakrančių ir aliuviniai miškai, drėgnos pievos, drėgnos 
ganyklos ir pelkės.

Daugkartinis intensyvus daugelio Europos upių naudojimas 
nulėmė milžiniško krūvio šiam vertingam resursui susidarymą 
per pastaruosius 150 metų ir dėl to tik labai mažai šių žemumų 
upių ruožų yra natūralios ar beveik natūralios būklės. Miestų 
plėtra, užtvankų statymas, energijos gamyba, įskaitant vandens 
energiją, laivyba vidaus vandenyse, upių tiesinimas ir dirvožemio 
sausinimas žemės ūkio tikslams maksimaliai paveikia vandens 
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telkinių hidromorfologinę būklę. Naujausias Europos upių būklės 
įvertinimas atskleidė, kad apie 40% visų ES vandens telkinių yra 
nuskurdintos būklės. 

Upės taip pat susiduria su tokiais naujais iššūkiais, kaip 
klimato kaita ir invazinės svetimos rūšys. Vis daugėja įrodymų, 
kad klimato nulemti ledo dangos periodų, upių vandens 
debito režimų, šiluminės stratifikacijos, maistinių medžiagų 
prieinamumo ir augimo sezonų trukmės pokyčiai paveiks rūšių 
sudėtį ir maisto tinklo struktūras upių ekosistemose. Tai taip pat 
gali lemti esminius vandens tėkmės režimų pasikeitimus upėse.

Pagal 2015 m. “ES gamtos būklės” ataskaitą gėlųjų vandenų žuvys 
ir buveinės kelia ypatingą susirūpinimą, kai apie 75% gėlųjų 
vandenų buveinių yra blogos ir nepakankamos apsaugos būklės, 
ir daug su gėlųjų vandenų buveinėmis susijusių rūšių, įskaitant 
migruojančias žuvis, mažėja nerimą keliančiais mastais. Būtina 
spręsti  pasikeitimų žemės ūkyje ir tebevykstančių hidrologinių 
sąlygų pokyčių nulemtus didelius pavojus, kad būtų išvengta 
negrįžtamų pasekmių. 

Vidaus vandenų kelių plėtros projektų galimam neigiamam 
poveikiui ES gamtos direktyvų saugomoms buveinėms ir rūšims 
priskiriamos šios poveikio rūšys: 

•	 Buveinės nykimas, blogėjimas ir fragmentacija: 
pvz., tiesioginis fizinis buveinių naikinimas, natūralių 
hidromorfologinių procesų, nuosėdų pusiausvyros ir maistinių 
medžiagų ciklų sutrikdymas, vandens lygio svyravimų, sezoninių 
potvynių sutrikdymas ir upių vagų ištiesinimas.
•	 Rūšių trikdymas ir išstūmimas: triukšmas, vandens 
drumstumas, tarša, žmogaus buvimas, sedimentacija ar 
reguliarus vandens išjudinimas (pvz., dėl bangavimo ir 
vandensraigčių siurbimo) 
•	 Kliūtys migracijai ir paplitimui: pvz., užtvankos ir užtvenktos 
teritorijos, kurios sukuria fizines kliūtis žuvų migracijai, arba 
dirbtiniai kanalai, kurie gali tapti kliūtimis rūšims judėti dėl 
sausumos buveinių fragmentacijos.
•	 Tarša: pvz., dėl atliekų iš laivų, triumų vandens arba, labai retais 
atvejais, dėl avarinių išsiliejimų.

Tačiau patirtis rodo, kad šiuolaikiniai vidaus vandenų kelių 
plėtros metodai gali vaidinti svarbų vaidmenį ne tik sumažinant 
galimą neigiamą naujos veiklos poveikį, bet ir aktyviai 
padedant pagerinti šių reguliuojamų upių ekologiją ir natūralų 
funkcionavimą tokiu būdu, kuris būtų naudingas ir upei, ir upės 
naudotojams, įskaitant vežimą vidaus vandenų keliais. Šių naujų 
metodų kontekste nauji projektai gali būti rengiami atsižvelgiant 
į pagrindines gamtines upių sistemų funkcijas ir, kai tik įmanoma, 
būtina siekti palaikyti ar atstatyti  šias svarbiausias funkcijas.
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Integruoto planavimo svarba

Pripažįstant poreikį taikyti labiau holistinį ir integruotą požiūrį 
į projektų planavimą suderinant neretai ir priešingus interesus, 
vis daugiau ir daugiau infrastruktūros planuotojų pradeda taikyti 
naują požiūrį į projektų planavimą ir parengimą. Tai yra toks 
požiūris, kai jau iš pat pradžių derinami ir į pirminius projektus 
įtraukiami infrastruktūros, ekologiniai ir kiti upių žemėnaudos 
poreikiai. Jis taip pat skatina interaktyvesnį ir skaidresnį 
planavimo procesą bei aktyvią ekologų ir kitų suinteresuotų 
dalyvių pagalbą ir indėlį nuo pat pradžios.

Žinoma, tokio integruoto planavimo proceso parengimas 
ir įgyvendinimas gali pareikalauti žymiai didesnių pradinių 
investicijų, tačiau daugėja įrodymų, kad tokios rūšies požiūris 
beveik visada duoda didelės naudos, smarkiai pranokstančios 
reikalingas pradines papildomas investicijas.

Žiūrint į ateitį, integruotas planavimas gali būti rentabilesnis, 
lemti holistiškesnius sprendimus, vienu ir tuo pačiu metus 
pasitarnaujančius įvairių sektorių interesams ir poreikiams, taip 
pat pagerinti ir tarpsektorinę komunikaciją bei skatinti rasti 
naujus, kūrybingus ir inovatyvius sprendimus, kurie, mažai 
tikėtina, būtų pasveriami taikant labiau klasikinį sektorinį požiūrį 
į projektų planavimą, ir kurie prisideda sukuriant geresnį projektų 
ir atsakingų institucijų įvaizdį visuomenės akyse. 

Būtent dėl šių priežasčių Europos Komisija tvirtai rekomenduoja 
naudoti integruotą požiūrį planuojant vidaus vandenų kelių 
projektus, ypač prašant finansuoti ar bendrai finansuoti vidaus 
vandenų kelių projektų planavimą pagal tokias ES programas, 
kaip TEN-T, struktūriniai ar sanglaudos fondai, įskaitant Europos 
infrastruktūros tinklų priemonę nuo 2014 m. 

Geroji praktika: Gyvasis Reinas

Reinas yra ir didžiausias Europos vidaus vandenų kelias, ir 
nepaprasta upinė buveinė, sujungianti upes ir šlapžemes 
tarp Alpių ir Šiaurės jūros. Upės baseine yra apie 200 Natura 
2000 teritorijų. Didelio masto natūralių hidromorfologinių 
struktūrų ir dinamikos praradimas lėmė dviejų nuoseklių NVO 
projektų įgyvendinimą (2003-2010 m.) siekiant atgaivinti 
degradavusias upių teritorijas išilgai Reino vandentakio. Projektus 
pavadinimu “Gyvasis Reinas – tūkstančio salų upė” inicijavo ir jų 
įgyvendinimui vadovavo Vokietijos NVO Gamtos ir bioįvairovės 
apsaugos sąjunga (NABU, BirdLife) laipsniško ir pasitikėjimu 
grįsto bendradarbiavimo tarp gamtos apsaugos ir transporto 
interesų grupių pagrindu (įsteigus bendras patariamąsias NVO, 
transporto ir vyriausybės ekspertų komisijas).

Per visą projekto laikotarpį buvo suplanuota 15 vietos projektų, 
iš jų 7 projektai jau įgyvendinti. Finansavimas gautas iš įvairių 
viešų ir privačių fondų, verslo, taip pat ir ES LIFE bei ES iniciatyvos 
InterregIIIb programų. Projektų finansavimą ir įgyvendinimą 
prižiūrėjo federalinė ir vietos administracijos bei nevyriausybinės 
organizacijos. Tarp projekto rezultatų buvo tokios veiklos, kaip 
įvairių kranto apsaugų pašalinimas, bangolaužių rekonstrukcija 
ir šoninių upių kanalų atstatymas. Monitoringo programa, 
patvirtinusi atstatymo priemonių ir komunikacijos strategijos 
poveikį, taip pat padėjo informuoti plačiąją visuomenę ir 
užsitikrinti politinę paramą šiai iniciatyvai.

Daugiau informacijos pateikta:  
www.lebendiger-rhein.de 

www.lebendiger-rhein.de
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Tinkamo įvertinimo atlikimas

Strateginio planavimo ir integruoto valdymo požiūriai, pagrįsti 
“darbo su gamta” koncepcija, gali būti labai naudingi padedant 
rasti visoms pusėms priimtinus sprendimus, suderinančius 
įvairius visuomeninius poreikius. Jie taip pat turėtų palengvinti 
VVVK planų ar projektų, galimai turinčių reikšmingą (neigiamą) 
poveikį Natura 2000 teritorijoms, patvirtinimo procedūras 
gamtos apsaugos požiūriu.

ES gamtos apsaugos teisės aktai reikalauja, kad bet kokiam 
planui ar projektui, galinčiam turėti reikšmingą neigiamą poveikį 
vienai ar daugiau Natura 2000 teritorijų, privalomas tinkamas 
įvertinimas (TĮ) pagal Buveinių direktyvos 6 straipsnio 3 punktą, 

kad būtų įvertintos šio plano ar projekto pasekmės teritorijai ar 
teritorijoms. 

6 straipsnio 3 ir 4 punktuose nustatytos procedūros privalo būti 
įgyvendintos nuoseklia tvarka. Kiekvienas žingsnis apsprendžia 
kito žingsnio reikalingumą procese. Pavyzdžiui, jei po patikrinimo 
nustatyta, kad neigiamų pasekmių Natura 2000 teritorijai nebus, 
planas ar projektas gali būti patvirtintas be tolesnio įvertinimo.

Žingsnių seka:
•	 Pirmas žingsnis: patikrinimas – pirmiausia nustatoma, ar 
planui arba projektui privalo/neprivalo būti taikomas tinkamas 
įvertinimas. Jei yra reikšmingo neigiamo poveikio Natura 2000 
teritorijai tikimybė, reikalingas tinkamas įvertinimas.
•	 Antras žingsnis: tinkamas įvertinimas – nusprendus, kad 
tinkamas įvertinimas yra reikalingas pagal 6 straipsnio 3 dalį, 
privalo būti atlikta detali plano ar projekto, vieno ar kartu su 
kitais planais ar projektais, pasekmių Natura 2000 teritorijos ar 
teritorijų vientisumui analizė atsižvelgiant į apsaugos tikslus. Jei 
tinkamu įvertinimu nustatoma, kad teritorijos vientisumui yra 
neigiamas poveikis (nepaisant poveikio sumažinimo priemonių 
pritaikymo), tuomet kompetentingos valdžios institucijos privalo 
atmesti planą ar projektą arba taikyti išimties procedūrą pagal 6 
straipsnio 4 dalį.
•	 Trečias žingsnis: išskirtiniai atvejai – 6 straipsnio 4 dalis 
numato išimtis 6 straipsnio 3 daliai. Taigi, jei nustatoma, kad 
planas ar projektas turės neigiamą poveikį Natura 2000 teritorijai, 
jis vis dar gali būti patvirtintas išskirtinėmis aplinkybėmis, jei 
atitinka 6 straipsnio 4 dalies sąlygas. 

6 straipsnio 4 dalis reikalauja, kad kompetentingos institucijos 
užtikrintų, jog prieš suteikiant planui ar projektui išimtį, būtų 
laikomasi šių sąlygų: 
•	 Patvirtinimui siūloma alternatyva yra mažiausiai kenkianti 
buveinėms, rūšims ir Natura 2000 teritorijos vientisumui, ir nėra nė 
vienos kitos galimos alternatyvos, kuri neturėtų poveikio teritorijos 
vientisumui.
•	 Yra plano ar projekto pavirtinimą pateisinančios įpareigojančios, 
tarp jų ir socialinio ar ekonominio pobūdžio, priežastys 
neatsižvelgti į visuomenės interesus.
•	 Imtasi visų kompensacinių priemonių, reikalingų bendram 
Natura 2000 tinklo vientisumui apsaugoti.
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Kiti du pagrindiniai ES aplinkos apsaugos srities teisės aktai yra 
tiesiogiai aktualūs VVVK veiklai: 
•	 Direktyva 2001/42/EB dėl tam tikrų planų ir programų 
pasekmių aplinkai vertinimo (įprastai vadinama “SPAV 
Direktyva”);
•	 Direktyva 85/337/EEB dėl tam tikrų valstybės ir privačių 
projektų poveikio aplinkai vertinimo, pakeista 1997 m. (97/11/
EB) ir 2003 m. (2003/35/EB) – įprastai vadinama “PAV direktyva”, 
pakeista 2009/31/EB direktyva.

Nors šie vertinimai dažnai yra atliekami kartu kaip integruotos 
procedūros dalis, kiekvienas vertinimas turi skirtingą tikslą ir yra 
vertinamas poveikis skirtingiems aplinkos aspektams. Todėl SPAV 
ar PAV negali pakeisti tinkamo įvertinimo ar būti jam lygiaverčiu.

Ryšys su aktualiomis direktyvomis 

Be Paukščių ir Buveinių direktyvų, vidaus vandenų kelių 
transportui yra aktualūs ir kiti ES aplinkos apsaugos srities teisės 
aktai. Ypač aktualios yra Vandens pagrindų direktyva (VPD), 
Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo direktyva (SPAV), Poveikio 
aplinkai vertinimo direktyva (PAV) ir Potvynių direktyva. 

VPD: yra aišku, kad tarp VPD ir Paukščių bei Buveinių direktyvų yra 
stiprūs ryšiai. Visos jos bent iš dalies veikia toje pačioje aplinkos 
apsaugos srityje – nuo jų tiesiogiai priklauso vandens ir sausumos 
ekosistemos bei šlapžemės – ir jos turi iš esmės tas pačias ambicijas 
siekti užtikrinti, kad upėms nebūtų pakenkta ir kad pagerėtų 
ekologinė šių vandens ekosistemų būklė.

VPD yra aiškios nuorodos į Paukščių ir Buveinių direktyvas, ir jos 
užtikrina visišką tarpusavio atitiktį (4  1(c), 4(2), 4(8), 4(9) straipsnis, 
6 straipsnis ir IV priedas, 8 straipsnis ir V priedas (1.3.5), 11(3)(a) 
straipsnis ir VPD VI ir VII priedai).

6 straipsnyje valstybės narės kviečiamos sudaryti registrą, kuriame 
būtų registruojamos visos teritorijos, esančios kiekviename upės 
baseino rajone, kurioms numatyta reikalinga speciali apsauga 
vadovaujantis Bendrijos teisės aktais dėl paviršinio ir požeminio 
vandens apsaugos ar dėl buveinių ir rūšių, tiesiogiai priklausomų 
nuo vandens, išsaugojimo. Į jį įtrauktos vietovės, įsteigtos kaip 
Natura 2000 teritorijos.

 8 straipsnyje reikalaujama parengti vandens būklės monitoringo 
programas, kad būtų įtvirtintas nuoseklus ir išsamus vandens 
būklės įvertinimas kiekviename upės baseino rajone. Taigi 
yra tvirta galimybė derinti veiklą su Natura 2000 monitoringo 
programomis skiriant dėmesį rūšių ir buveinių tipų būklei.

11 straipsnyje, kuriame apibrėžiamas priemonių programos 
turinys, taip pat reikalaujama, kad būtų įtrauktos Paukščių 
ir Buveinių direktyvų įgyvendinimo priemones tiek, kiek tai 
reikalinga šioms į abi direktyvas įtrauktoms saugomoms rūšims ir 
buveinėms, kurios yra tiesiogiai priklausomos nuo vandens. 



Daugiau informacijos
EB gairių dokumentas “Vežimas vidaus vandenų keliais ir Natura 
2000”: http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/
management/guidance_en.htm

Transporto politikos baltoji knyga:  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/
ALL/?uri=celex%3A52011DC0144

TEN-T reglamentas (ES) Nr. 1315/2013 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/
TXT/?uri=CELEX:32013R1315

Poveikio aplinkai vertinimo direktyva (PAV) 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/
TXT/?uri=CELEX:32014L0052

Direktyva 2001/42/EB dėl tam tikrų planų ir programų pasekmių 
aplinkai vertinimo (SPAV direktyva):  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/
TXT/?uri=CELEX:32001L0042

Vandens ir Jūrų strategijos pagrindų direktyvų, Paukščių, 
Buveinių ir Potvynių direktyvų pagrindinių nuostatų apžvalga:  
https://publications.europa.eu/lt/publication-detail/-/publication/
cce60733-c81e-11e6-a6db-01aa75ed71a1

Natura 2000 žiūryklė: http://natura2000.eea.europa.eu/
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