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Par šo bukletu

Iekšējo ūdensceļu transports (IŪT) tiek uzskatīts par drošu, 
energoefektīvu un videi relatīvi nekaitīgu transporta veidu. ES jau 
kādu laiku ir atzinusi IŪT lielo potenciālu un apzinās tā svarīgo 
lomu visā transporta sistēmā.

Iekšējo ūdensceļu attīstības un pārvaldības nozare tāpat kā 
pārējie upju izmantotāji darbojas saskaņā ar ES vides tiesību 
aktiem, kas ietver Putnu direktīvu un Dzīvotņu direktīvu 
(tā sauktās “Dabas aizsardzības direktīvas”), kā arī Ūdens 
pamatdirektīvu (ŪPD). Šajā bukletā sniegts kopsavilkums 
vadlīnijām par iekšējo ūdensceļu transportu un divu dabas 
aizsardzības direktīvu īstenošanu, kuras 2012. gadā kopīgi 
izstrādāja Eiropas Komisijas vides aizsardzības un transporta 
dienesti. 

Vadlīnijas ir izstrādātas, lai sniegtu norādījumus par to, kā vislabāk 
nodrošināt, lai darbības, kas saistītas ar iekšējo ūdensceļu 
attīstību un pārvaldību, būtu saderīgas ar ES vides politiku 
kopumā un jo īpaši ar dabas aizsardzības tiesību aktiem. Tās 
var noderēt kompetentajām iestādēm un attīstītājiem, kā arī 
ietekmes novērtēšanas konsultantiem un Natura 2000 teritoriju 
apsaimniekotājiem. Pilns vadlīniju teksts ir pieejams Eiropas 
Komisijas Vides ģenerāldirektorāta tīmekļa vietnē.

https://europa.eu/european-union/contact_lv
https://europa.eu/european-union/contact_lv
https://europa.eu/european-union/index_lv
https://publications.europa.eu/lv/publications
https://europa.eu/european-union/contact_lv
https://europa.eu/european-union/contact_lv
http://data.europa.eu/euodp/lv
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ES politikas satvars

Iekšzemes ūdensceļiem ir svarīga nozīme preču pārvadāšanā 
daudz kur Eiropā. Katru gadu šādi pārvadā vairāk nekā 500 
miljonus tonnu komerckravu. Izmantojot kuģojamu tīklu ar vairāk 
nekā 40000 kilometriem ūdensceļu, iekšējie ūdensceļi savieno 
industriālos mezglus un tirdzniecības centrus un nodrošina 
būtisku piekļuvi jūrai.

Galvenais ES transporta politikas pīlārs ir Eiropas transporta 
tīkls (TEN-T), kas izveidots, lai nodrošinātu vienotu multimodālu 
tīklu, kas integrē sauszemes (tostarp iekšzemes ūdensceļus), jūras 
un gaisa transporta tīklus visā Kopienā. Eiropas infrastruktūras 
savienošanas instruments (EISI) ir TEN-T regulas finansējuma 
avots, kas transporta nozarei nodrošina budžetu 32 miljardu eiro 
apmērā.

TEN-T vadlīniju 8. pantā noteikts, ka, izstrādājot un īstenojot 
projektus, to ietekme uz vidi jānosaka, izmantojot vides 
novērtējumus vai pienācīgos novērtējumus saskaņā ar Putnu 
direktīvu un Dzīvotņu direktīvu. 

Abu ES dabas aizsardzības direktīvu vispārējais mērķis ir saglabāt 
Eiropas visvērtīgākās un apdraudētākās dzīvotnes un dzīvo 
dabu, tostarp to, kas ir atkarīga no upēm. Abu dabas aizsardzības 
direktīvu galvenais elements ir Natura 2000 tīkls, kas aizsargā 
pielikumos uzskaitīto sugu un dzīvotņu veidu pamatteritorijas. 
No otras puses, ŪPD mērķis ir sasniegt labu ES ūdeņu ekoloģisko 
stāvokli biocenozes kvalitātes, hidroloģisko un ķīmisko īpašību 
ziņā. Šī tiesību akta mērķis nav novērst jaunus plānus vai 
projektus, bet tajā ir paredzēts, ka jebkura jauna attīstība tiek 
veikta tādā veidā, lai aizsargātu ES bioloģisko daudzveidību un 
ūdens resursus.

Eiropas upes: svarīgs resurss  

ES ir aptuveni 50 galvenās upes, no kurām 20 ir sateces baseini, 
kas ir lielāki par 50000 km². Katrs no tiem atbalsta arī nozīmīgu 
pieteku tīklu. Upes ir svarīgs, daudzfunkcionāls Eiropas 
ekonomikas un sociālās labklājības resurss, kas apkalpo daudzas 
dažādas nozares.

Pilnvērtīgas upju ekosistēmas nodrošina daudzas svarīgas preces 
un pakalpojumus. Tās nodrošina svarīgus saldūdens resursus 
un darbojas kā attīrīšanas centri, atdalot liekās barības vielas un 
piesārņotājus no ūdensteces un apkārtējā sateces baseina. Tās 
novērš eroziju un saglabā augsni, barības vielas un nogulsnes, un 
ir svarīga dabas bufersistēma pret plūdiem. Pilnvērtīgas dabiskās 
upes un ar tām saistītās palienes uztur ļoti bagātu bioloģisko 
daudzveidību, nodrošinot nozīmīgas dzīvotnes ievērojamam 
skaitam Eiropas savvaļas faunas un floras sugu, tostarp īpaši 
apdraudētām sugām, kas uzskaitītas Putnu un Dzīvotņu 
direktīvās. 

Kopumā ezeru un upju ekosistēmas aizņem aptuveni 4% no 
Natura 2000 teritoriju sauszemes virsmas (EVA, 2010). Tās ir 
noteiktas kā Natura 2000 teritorijas vairākiem saldūdens dzīvotņu 
veidiem un sugām, kas uzskaitītas divās dabas aizsardzības 
direktīvās. To vidū ir plaši zināmas sugas, piemēram, Atlantijas 
lasis (Salmo salar), ūdrs (Lutra lutra) vai zivju dzenītis (Alcedo 
atthis), kā arī mazāk pazīstamas sugas, piemēram, baltspīļu 
vēzis (Austropotamobius pallipes), biezā perlamutrene (Unio 
crassus) vai Eiropas purvu bruņurupucis (Emys orbicularis). Tajās 
ietilpst arī vairāki apdraudēti ūdensteču veidi un ar tiem saistītas 
dzīvotnes, piemēram, piekrastes un aluviālie meži, mitrās pļavas 
un dumbrāji.

Daudzu Eiropas upju dažādie izmantošanas veidi pēdējo 150 
gadu laikā ir radījuši milzīgu spiedienu uz šo vērtīgo resursu, kā 
rezultātā tikai ļoti nedaudzas zemieņu upes patlaban ir dabiskā 
stāvoklī vai tuvu tam. Ūdenstilpju hidromorfoloģisko stāvokli 
visvairāk ietekmē pilsētu attīstība, aizsardzība pret plūdiem, 
elektroenerģijas (tostarp hidroenerģijas) ražošana, iekšējo 
ūdeņu navigācija, upju iztaisnošana un zemes nosusināšana 
lauksaimniecības vajadzībām. Jaunākajā Eiropas upju stāvokļa 
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novērtējumā secināts, ka aptuveni 40% no visām ES ūdenstilpēm 
ir noplicinātas. 

Upes saskaras arī ar jaunām problēmām, piemēram, klimata 
pārmaiņām un invazīvām svešzemju sugām. Ir arvien vairāk 
pierādījumu tam, ka klimata izraisītas izmaiņas ledus segas 
periodos, upju noteces režīmi, termiskā stratifikācija, barības vielu 
pieejamība un veģetācijas periodu ilgums ietekmēs sugu sastāvu 
un barības ķēžu struktūras upju ekosistēmās. Tas varētu arī izraisīt 
lielas izmaiņas upju ūdens plūsmas režīmā.

Saskaņā ar 2015. gada ziņojumu “Par dabas stāvokli Eiropas 
Savienībā” saldūdens zivis un dzīvotnes rada īpašas bažas, jo 
aptuveni 75% saldūdens dzīvotņu ir nelabvēlīgā un neatbilstošā 
aizsardzības stāvoklī un daudzas sugas, kas saistītas ar saldūdens 
dzīvotnēm, piemēram, migrējošo zivju skaits, sarūk satraucošā 
apjomā. Lai novērstu šīs tendences, ir jāsamazina ievērojamais 
spiediens, ko rada pārmaiņas lauksaimniecībā un tālākās 
izmaiņas hidroloģiskajos apstākļos.

Iespējamās negatīvās ietekmes veidi, kāda iekšzemes ūdensceļu 
attīstības projektam var būt uz dzīvotnēm un sugām, kas 
aizsargātas saskaņā ar ES dabas aizsardzības direktīvām, ir šādi:
•	 Dzīvotņu izzušana, degradācija un sadrumstalošanās: 
piemēram, dzīvotņu tieša fiziska iznīcināšana, dabisko 

hidromorfoloģisko procesu traucējumi, nogulumu bilance un 
barības vielu cikls, ūdens līmeņa svārstību novēršana, sezonāla 
applūšana un ūdensteču iztaisnošana.
•	 Sugu traucējumi un pārvietošanās: troksnis, ūdens 
duļķainums, piesārņojums, cilvēku klātbūtne, nogulsnēšanās 
vai regulāras kustības (piemēram, viļņu darbība un dzenskrūvju 
izraisīta vilkme). 
•	 Šķēršļi migrācijai un izkliedei: piemēram, aizsprosti un 
nosprostotas teritorijas, kas rada fiziskus šķēršļus zivju migrācijai, 
vai mākslīgie kanāli, kas var būt šķērslis, traucējot sugu 
pārvietošanos un sadrumstalojot sauszemes dzīvotnes.
•	 Piesārņojums: piemēram, no kuģu atkritumiem, atsūknēšanas 
ūdens vai no piesārņojuma izplūdēm (ļoti reti).

Tomēr pieredze rāda, ka mūsdienīgām iekšzemes ūdensceļu 
attīstības metodēm var būt svarīga nozīme ne tikai jauno 
attīstības tendenču iespējamo negatīvo seku mazināšanā, bet arī, 
lai palīdzētu aktīvi uzlabot šādu regulētu upju ekoloģisko stāvokli 
un dabiskās funkcijas veidā, kas dod labumu gan upei, gan upju 
izmantotājiem, tostarp iekšzemes ūdensceļu transportam. Šo 
jauno metožu kontekstā var izstrādāt jaunus projektus, lai ņemtu 
vērā upju sistēmu galvenās dabiskās funkcijas un, kur iespējams, 
saglabātu vai atjaunotu to galvenās funkcijas. 
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Integrētās plānošanas nozīme

Atzīstot nepieciešamību pēc visaptverošas un integrētas 
pieejas projektu plānošanā, ar kuru tiek samierinātas dažkārt 
konfliktējošas intereses, arvien vairāk infrastruktūras plānotāju 
patlaban izmanto jaunu pieeju projektu plānošanai un izstrādei. 
Tā jau sākotnējā projekta izstrādē ņem vērā gan infrastruktūru, 
gan ekoloģiskās vajadzības, kā arī citus upes zemes izmantošanas 
veidus. Tā arī veicina interaktīvāku un pārredzamāku plānošanas 
procesu un jau no paša sākuma mudina ekologus un citas 
ieinteresētās personas aktīvi sniegt atbalstu un ieguldījumu.

Lai gan ir taisnība, ka šāda integrēta plānošanas procesa 
sagatavošanai un izpildei var būt nepieciešami lielāki sākotnējie 
ieguldījumi, arvien vairāk pierādījumu liecina, ka šāda veida 
pieeja gandrīz vienmēr sniedz būtiskus ieguvumus, kas 
ievērojami pārsniedz sākotnējos papildu ieguldījumus.

Integrēta plānošana ilgtermiņā var būt rentablāka, var radīt 
visaptverošus risinājumus, kas vienlaikus var kalpot dažādu 
nozaru interesēm un vajadzībām, kā arī uzlabot starpnozaru 
saziņu un veicināt jaunu, radošu un inovatīvu risinājumu izstrādi, 
kas, visticamāk, nav pētīti saskaņā ar klasiskāku nozaru pieeju 
projektu plānošanā, un veicināt labāku projekta un atbildīgo 
institūciju sabiedrisko tēlu.

Šo iemeslu dēļ Eiropas Komisija stingri iesaka izmantot integrēto 
pieeju iekšējo ūdensceļu projektu plānošanai, jo īpaši, piesakoties 
uz (līdz)finansējumu saskaņā ar ES programmām, piemēram, 
TEN-T, struktūrfondiem vai kohēzijas fondiem, un, sākot ar 2014. 
gadu, Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu. 

Labas prakses piemērs: dzīvā Reina

Reina ir gan lielākais iekšējais ūdensceļš Eiropā, gan izcila 
upes dzīvotne, kas savieno upes un mitrzemes starp Alpiem 
un Ziemeļjūru. Gar upi ir aptuveni divsimt Natura 2000 
teritoriju. Liela mēroga dabisko hidromorfoloģisko struktūru 
un dinamikas zudumi kalpoja par pamatu diviem secīgiem 
NVO vadītiem projektiem (2003.—2010. gads) degradēto upju 
teritoriju atdzīvināšanai gar Reinas ūdensceļu. Tie tika uzsākti 
ar nosaukumu “Dzīvā Reina – tūkstoš salu upe”, ko vadīja Vācijas 
NVO — Vācijas dabas aizsardzības biedrība (BirdLife) —, un 
tika izstrādāti soli pa solim, veidojot uzticēšanos un uzsākot 
intensīvu sadarbību starp vides un transporta interešu grupām 
(tostarp izveidojot kopīgas konsultatīvas padomes, ko veido NVO, 
ūdensceļu un valdības eksperti).

Visā projekta darbības laikā tika plānoti 15 vietējie projekti, un 
līdz šim 7 no tiem ir īstenoti. Finansējums ir saņemts no dažādiem 
publiskiem un privātiem fondiem, uzņēmumiem, kā arī ES LIFE 
un Interreg IIIb fondiem. Tos finansēja un īstenoja federālās un 
vietējās pārvaldes iestādes, kā arī NVO. Projekti ietver, piemēram, 
dažādu uzbērumu nojaukšanu un viļņlaužu un blakuskanālu 
atjaunošanu. Uzraudzības programma, lai pārbaudītu 
atjaunošanas pasākumu ietekmi, un komunikācijas stratēģija arī 
palīdzēja nodrošināt plašu sabiedrības informētību un politisko 
atbalstu šai iniciatīvai.

Vairāk informācijas:  
www.lebendiger-rhein.de 

www.lebendiger-rhein.de
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Pienācīgā novērtējuma veikšana

Stratēģiskā plānošana un integrētas pārvaldības pieejas, 
kuru pamatā ir jēdziens “darbs ar dabu”, var palīdzēt rast 
savstarpēji izdevīgus risinājumus dažādu sabiedrības vajadzību 
saskaņošanai. Tām būtu arī jāatvieglo ietekmes uz vidi atļaujas 
saņemšanas procedūra attiecībā uz iekšējo ūdensceļu transporta 
attīstības plānu vai projektu, kam varētu būt būtiska (negatīva) 
ietekme uz Natura 2000 teritoriju.

ES dabas aizsardzības tiesību aktos noteikts, ka jebkuram plānam 
vai projektam, kam varētu būt būtiska negatīva ietekme uz 
vienu vai vairākām Natura 2000 teritorijām, saskaņā ar Dzīvotņu 
direktīvas 6. panta 3. punktu jāveic pienācīgs novērtējums (PN), 

lai novērtētu minētā plāna vai projekta ietekmi uz teritoriju(-ām).

Procedūra, kas noteikta 6. panta 3. un 4. punktā, jāveic secīgi. 
Katrs solis nosaka, vai ir nepieciešams nākamais procesa solis. 
Piemēram, ja pēc caurskatīšanas tiek secināts, ka Natura 2000 
teritorijai nebūs negatīvas ietekmes, plānu vai projektu var 
apstiprināt, neveicot turpmāku novērtējumu.

Soļi ir šādi:
•	 Pirmais solis: caurskatīšana – sākotnējā posmā nosaka, vai ir 
jāveic plāna vai projekta pienācīgs novērtējums. Ja tam varētu 
būt būtiska nelabvēlīga ietekme uz Natura 2000 teritoriju, 
pienācīgs novērtējums ir vajadzīgs.
•	 Otrais solis: pienācīgs novērtējums – tiklīdz ir nolemts, 
ka saskaņā ar 6. panta 3. punktu ir nepieciešams pienācīgais 
novērtējums, ir jāveic detalizēta analīze par plāna vai projekta 
ietekmi uz Natura 2000 teritorijas viengabalainību, ņemot vērā 
tā saglabāšanas mērķus, atsevišķi vai kopā ar citiem plāniem 
vai projektiem. Ja pienācīgajā novērtējumā tiek secināts, ka 
objektam ir nelabvēlīga ietekme uz teritorijas viengabalainību 
(neraugoties uz ietekmes mazināšanas pasākumu ieviešanu), 
kompetentajām iestādēm ir jāatsaka plāns vai projekts vai 
jāpiemēro 6. panta 4. punktā paredzētā atkāpes procedūra. 
•	 Trešais solis: izņēmuma gadījumi – 6. panta 4. punkts paredz 
atkāpes no 6. panta 3. punkta. Tādējādi, ja tiek secināts, ka 
plānam vai projektam būtu negatīva ietekme uz Natura 2000 
teritoriju, to var apstiprināt ārkārtas apstākļos, ja ir izpildīti 6. 
panta 4. punkta nosacījumi. 

6. panta 4. punktā noteikts, ka kompetentās iestādes nodrošina, 
ka pirms atkāpes piešķiršanas attiecībā uz plānu vai projektu tiek 
ievēroti šādi nosacījumi: 
•	 Apstiprinājumam izvirzītā alternatīva ir vismazāk kaitīga 
dzīvotnēm, sugām un Natura 2000 teritorijas viengabalainībai, 
un nav citas iespējamas alternatīvas, kas neietekmētu teritorijas 
viengabalainību.
•	 Pastāv sevišķi svarīgas sabiedrības intereses, kas ietver arī sociāla 
un ekonomiska rakstura intereses un pamato atļaujas piešķiršanu 
plānam vai projektam.
•	 Ir veikti visi nepieciešamie kompensācijas pasākumi, lai 
nodrošinātu Natura 2000 tīkla kopējās vienotības aizsardzību. 



7

Divi citi svarīgi ES vides aizsardzības tiesību akti ir tieši saistīti ar 
iekšzemes ūdensceļu transporta attīstību: 
•	 Direktīva 2001/42/EK par noteiktu plānu un programmu 
ietekmes uz vidi novērtējumu (parasti dēvēta par “SVN 
direktīvu”);
•	 Direktīva 85/337/EEK par dažu sabiedrisku un privātu projektu 
ietekmes uz vidi novērtējumu, kas grozīta 1997. gadā (97/11/EK) 
un 2003. gadā (2003/35/EK) – dēvēta par “IVN direktīvu”, kurā 
grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2009/31/EK.

Lai gan šos novērtējumus ļoti bieži veic kā integrētas procedūras 
daļu, katram novērtējumam ir atšķirīgs mērķis, un tas novērtē 
dažādu vides aspektu ietekmi. Tāpēc SVN vai IVN nevar aizstāt 
pienācīgo novērtējumu.

Saistība starp attiecīgajām direktīvām  

Papildus Putnu un Dzīvotņu direktīvām pastāv arī vairāki citi 
ES tiesību akti vides aizsardzības jomā, kas attiecas uz iekšējo 
ūdensceļu transportu. Īpaši atzīmējama ir Ūdens pamatdirektīva 
(ŪPD), Stratēģiskā vides novērtējuma (SVN) direktīva, Ietekmes uz 
vidi novērtējuma (IVN) direktīva un Plūdu riska direktīva. 

ŪPD: ir skaidrs, ka pastāv cieša saikne starp Ūdens pamatdirektīvu 
un Putnu direktīvu un Dzīvotņu direktīvu. Tās vismaz daļēji 
darbojas vienā vidē, proti, ūdens ekosistēmās, sauszemes 
ekosistēmās un no tām tieši atkarīgajos mitrājos, un tām kopumā 
ir līdzīgi mērķi, lai nodrošinātu upes vides nenoplicināšanos un 
uzlabotu šo ūdens ekosistēmu ekoloģisko stāvokli.

ŪPD ir nepārprotamas atsauces uz Putnu direktīvu un Dzīvotņu 
direktīvu, kas starp tām nodrošina pilnīgu savstarpējo atbilstību 
(Ūdens pamatdirektīvas 4. panta 1. punkta c) apakšpunkts, 4. panta 
2., 8. un 9. punkts, 6. pants un IV pielikums, 8. pants un V pielikuma 
1.3.5. punkts, 11. panta 3. punkta a) apakšpunkts, kā arī VI un VII 
pielikums). 

6. pants aicina dalībvalstis izveidot visu to apgabalu reģistru, kuri 
atrodas katrā upes baseina apgabalā un kuriem saskaņā ar īpašiem 
Kopienas tiesību aktiem ir noteikta īpaša aizsardzība attiecībā uz 
to virszemes ūdeņu un gruntsūdeņu aizsardzību vai dzīvotņu un 
sugu, kas tieši atkarīgas no ūdens, saglabāšanu. Tas attiecas arī uz 
apgabaliem, kas noteikti kā Natura 2000 teritorijas. 

8. pantā noteikts, ka tiek attīstītas ūdens resursu stāvokļa 
monitoringa programmas, lai izveidotu saskaņotu un visaptverošu 
ūdens resursu stāvokļa pārskatu katrā upju baseinu apgabalā. 
Tādējādi pastāv liela iespēja koordinēt Natura 2000 monitoringa 
programmas, koncentrējoties uz sugu un dzīvotņu veidu stāvokli.

11. pantā, kurā izklāstīts pasākumu programmas saturs, ir arī 
noteikts, ka jāparedz pasākumi Putnu direktīvas un Dzīvotņu 
direktīvas īstenošanai, kas ir tieši atkarīgi no ūdens, ciktāl tie ir 
nepieciešami tām aizsargājamajām sugām un dzīvotnēm, uz ko 
attiecas abas direktīvas.



Papildinformācija
EK vadlīnijas “Iekšzemes ūdeņu transports un Natura 
2000”: http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/
management/guidance_en.htm

Baltā grāmata par transportu:  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/
ALL/?uri=celex%3A52011DC0144

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

Ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) direktīva: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/
TXT/?uri=CELEX:32014L0052

Direktīva 2001/42/EK par noteiktu plānu un programmu ietekmes 
uz vidi novērtējumu (SVN direktīva):  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/
TXT/?uri=CELEX:32001L0042

Pārskats par Ūdens pamatdirektīvas, Jūras vides stratēģiju 
direktīvas, Putnu un Dzīvotņu direktīvu un Plūdu direktīvas 
galvenajiem noteikumiem (angļu valodā): https://publications.
europa.eu/lv/publication-detail/-/publication/cce60733-c81e-11e6-
a6db-01aa75ed71a1

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