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Rekomendacinis dokumentas
Neenergetinių išteklių 
gavyba ir “Natura 2000” 
Santrauka

Aplinka



Apie šį lankstinuką

Neenergetinių išteklių gavybos pramonė (NIGP) aprūpina 
Europos gamybos ir statybų sektorius daugeliu svarbiausių 
žaliavų. Tačiau kai kurie NIGP planai ar projektai gali neatitikti 
gamtos apsaugos ir ypač ES Buveinių ir Paukščių direktyvų 
nuostatų.

Šis lankstinukas yra rekomendacinio dokumento “Neenergetinių 
naudingųjų iškasenų gavyba ir “Natura 2000”, skirto paaiškinti, 
kaip geriausiai užtikrinti, kad NIGP projektai atitiktų dviejų ES 
direktyvų nuostatas, santrauka. Jame labiausiai pabrėžiamos 
pagal Buveinių direktyvos 6 straipsnį privalomos procedūros 
ir pateikiami paaiškinimai apie tam tikrus pagrindinius šio 
patvirtinimo proceso aspektus, visų pirma atsižvelgiant į NIGP 
veiklą. 

Rekomendacinis dokumentas skirtas kompetentingoms valdžios 
institucijoms ir projektų rengėjams, taip pat konsultantams, 
“Natura 2000” teritorijų valdytojams ir kitiems praktikams, 
dalyvaujantiems planuojant, rengiant, įgyvendinant ar 
patvirtinant naudingųjų iškasenų planus ar NIGP projektus. Jis 
gali būti naudingas ir NVO, tarptautinėms organizacijoms bei 
plačiajai visuomenei.

Visoje Europos Sąjungoje veikia šimtai „Europe Direct“ 
informacinių centrų. Artimiausio centro adresą galite rasti 
čia: https://europa.eu/european-union/contact_lt

Nemokamas tel. 00 800 67 89 10 11 (kai kurie operatoriai 
gali imti mokestį už šiuos skambučius)

El. p. https://europa.eu/european-union/contact_lt

Informacija apie Europos Sąjungą visomis oficialiosiomis 
ES kalbomis pateikiama Europos svetainėje  
https://europa.eu/european-union/index_lt

Galite nemokamai atsisiųsti ar užsisakyti ES leidinių 
apsilankę https://publications.europa.eu/lt/publications

Nemokamų leidinių kopijų galite gauti susisiekę su 
„Europe Direct“ arba vietos informaciniame centre (žr. 
https://europa.eu/european-union/contact_lt).

ES atvirasis duomenų portalas (http://data.europa.eu/
euodp/lt/home) suteikia prieigą prie ES duomenų rinkinių. 
Duomenis galima atsisiųsti ir naudoti nemokamai tiek 
komerciniais, tiek nekomerciniais tikslais.
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Žaliavų iniciatyvą, kuria nustatytos priemonės siekiant užtikrinti ir 
pagerinti prieigą prie žaliavų ES.

Žaliavų iniciatyva pagrįsta trimis ramsčiais: užtikrinti 
galimybę gauti žaliavų iš tarptautinių rinkų tokiomis pačiomis 
sąlygomis, kaip ir kitiems pramonės konkurentams, visoje ES 
nustatyti teisingas pagrindines sąlygas, kad būtų skatinamas 
nenutrūkstamas žaliavų iš Europos išteklių tiekimas ir padidinti 
bendrą išteklių naudojimo efektyvumą bei atliekų perdirbimą ir 
taip sumažinti jų naudojimą ES.

Antrasis ramstis atspindi tikrą iššūkį, nes pramonė gali veikti tik 
ten, kur yra naudingųjų iškasenų, ir todėl ji negali siekti veikti 
tik ten, kur nebūtų prieštaravimų dėl žemės naudojimo kitais 
tikslais, visuomenės interesų, saugomų teritorijų, kraštovaizdžio 
ar vizualinės svarbos.

Poreikis gauti konkrečius žemės sklypus reiškia, kad nors 
neenergetinių išteklių gavybai reikiamas žemės kiekis yra 
santykinai mažas absoliučia išraiška (mažiau kaip 1 proc. 
ES teritorijos), vis dėlto individualūs plėtros projektai gali 
prieštarauti žemės naudojimui kitiems konkuruojantiems 
tikslams ar platesniems visuomenės interesams, arba jie gali 
turėti nepriimtiną poveikį aplinkai.

Neenergetinių išteklių gavybos pramonė ES

Europos NIGP sektorius dažnai skirstomas į tris pagrindinius 
subsektorius atsižvelgiant į atitinkamas fizines ir chemines 
naudingųjų iškasenų charakteristikas ir ypač į jų paskirtį bei kitas 
įmones, kurias šie sektoriai aprūpina:
•	 “statybinėmis” naudingosiomis iškasenomis, paprastai tai yra 
smulkiųjų dalelių iškasenos, kaip antai smėlis, žvirgždas ir įvairių 
rūšių skaldyta uoliena (pvz., kreida, kalkakmenis, smiltainis), 
gamtinės uolienos (marmuras ir granitas), taip pat įvairių rūšių 
molis, gipsas ir skalūnai
•	 “pramoninėmis” naudingosiomis iškasenomis, įskaitant 
fizines naudingąsias iškasenas (pvz., bentonitas, boratai, kalcio 
karbonatai, diatomitas) arba chemines naudingąsias iškasenas 
(pvz., druska, potašas, siera) ir
•	 “rūda“, įskaitant daug įvairių rūdų, kurias perdirbus gaunami 
metalai arba metalo medžiagos, kaip antai aliuminis, chromas, 
varis, auksas, litis ir manganas.

Statyboms naudojamų naudingųjų iškasenų ir užpildų 
gavyba pagal vertę ir kiekį yra svarbiausias ir didžiausias NIGP 
subsektorius ES.

Patikimos ir neiškreiptos galimybės gauti žaliavų užtikrinimas 
tampa vis svarbesniu ES konkurencingumo veiksniu. Tai 
pripažindama Europos Komisija 2008 m. lapkričio mėn. priėmė 
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ES politikos pagrindas

Kaip ir naudojant žemę visais kitais tikslais, neenergetinių 
naudingųjų iškasenų gavybos pramonė turi veikti pagal ES 
aplinkos apsaugos, įskaitant Buveinių ir Paukščių direktyvas, 
teisės aktus. ES Buveinių ir Paukščių direktyvos yra kertiniai ES 
biologinės įvairovės politikos pagrindai. Jų dėka visos valstybės 
narės gali dirbti kartu, kad apsaugotų greičiausiai nykstančias ir 
labiausiai pažeidžiamas Europos rūšis ir tam tikrų tipų buveines ir 
užtikrintų jų išlikimą. 

Yra du pagrindiniai direktyvų tikslai: 
•	 jomis rūšys yra tiesiogiai saugomos visoje ES (taikant rūšių 
apsaugos nuostatas); 
•	 jomis apsaugomos tam tikros retos ir nykstančios buveinės 
arba kertinės tam tikrų retų ir nykstančių rūšių buveinės, kad 
būtų užtikrintas nenutrūkstantis jų išgyvenamumas (taikant 
teritorijų apsaugos nuostatas, pagal kurias sukuriamas “Natura 
2000” tinklas).

Šiuo metu “Natura 2000” tinklą sudaro virš 27,500 teritorijų, 
užimančių apie 18 proc. ES teritorijos ir virš 9 proc. jūrų teritorijos 
aplink ją. Tai nėra griežtos apsaugos draustinių sistema, 
kur draudžiama bet kokia žmonių veikla. Gamtos apsaugos 
direktyvos suteikia bendrą įstatyminį pagrindą visoms ES šalims, 
kurios užtikrina, kad žmonių veikla, įskaitant NIGP veiklą, būtų 
vykdoma taip, kad nedarytų neigiamo poveikio “Natura 2000” 
teritorijų vientisumui.

Buveinių direktyvos 6 straipsnyje yra nustatyta procedūra, kurios 
reikia laikytis išduodant leidimus planams arba projektams, 
galintiems turėti reikšmingą neigiamą poveikį “Natura 2000” 
teritorijai. Iš esmės jame reikalaujama, kad planui arba projektui, 
galinčiam turėti reikšmingą poveikį “Natura 200” teritorijoms, 
būtina atlikti “Tinkamą vertinimą” (TV), kad šis poveikis būtų 
išsamiai ištirtas ir būtų nustatyta, kaip jis susijęs su teritorijos 
apsaugos tikslais.
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NIGP planams ir projektams taip pat gali būti taikomos 
Strateginio poveikio aplinkai vertinimo (SPAV) ir Poveikio aplinkai 
vertinimo (PAV) direktyvų nuostatos.

SPAV direktyva užtikrinama, kad tam tikrų planų ir programų 
padariniai aplinkai būtų nustatyti, įvertinti ir apsvarstyti jų 
rengimo metu ir prieš juos patvirtinant. Jei tai atliekama, 
paprastai galima teisingiau parinkti vietas, tinkamas plėtrai 
ateityje ir taip išvengti galimo konflikto su gamtos apsauga. 

PAV direktyva veikia individualių viešųjų ir privačiųjų projektų 
lygmeniu. Leidimas vykdyti plėtros projektus, galinčius turėti 
reikšmingą poveikį aplinkai, turėtų būti suteikiamas tik atlikus 
PAV ir įvertinus jo rezultatus.

Tarp SPAV, PAV ir Tinkamo vertinimo procedūrų yra daug 
panašumų ir todėl rekomenduojama jas taikyti racionaliai. Bet 
yra ir svarbių skirtumų, taigi SPAV ir (arba) PAV negali pakeisti TV, 
nes nė viena procedūra nėra viršesnė už kitą. Vienas iš svarbiausių 
skirtumų, be to, kad ‘Natura 2000” teritorijų apsaugos tikslai yra 
svarbiausia TV vertinimo funkcija, yra tai, kiek įpareigojanti yra 
TV išvada. Priešingai nuo SPAV ir PAV, jeigu Tinkamu vertinimu 

negalima nustatyti, kad planas arba projektas (įskaitant visas 
poveikio mažinimo priemones) neturės neigiamo poveikio 
“Natura 2000” teritorijos vientisumui, valdžios institucija negali 
jo patvirtinti (nebent galioja specialios sąlygos, t.y. nėra mažiau 
žalingų alternatyvių sprendimų, atšauktos įpareigojančios 
viršesnio viešojo intereso priežastys ir nustatytos kompensacinės 
priemonės). Kita vertus, SPAV arba PAV vertinimai skirti 
visapusiškai informuoti planavimo institucijas apie siūlomo plano 
arba projekto poveikį aplinkai, kad į jį būtų atsižvelgta priimant 
galutinį sprendimą.

Kiti ES aplinkos apsaugos srities teisės aktai ir politikos nuostatos, 
svarbūs NIGP veiklai, yra:
•	 Kasybos pramonės atliekų tvarkymo direktyva (2006/21/EB).
•	 Atsakomybės už aplinkos apsaugą direktyva (2004/35/EB).
•	 Vandens pagrindų direktyva (2000/60/EB) ir Požeminio 
vandens direktyva (2006/118/EB).
•	 Jūrų strategijos pagrindų direktyva (2008/56/EB).
•	 ES tausaus gamtinių išteklių naudojimo strategija.
•	 Atsargumo principas.
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Poveikio aplinkai tipas ir laipsnis įvairiose vietose labai skiriasi 
priklausomai nuo daugelio veiksnių. Todėl jis turi būti nustatytas 
kiekvienu atveju atskirai. 

Taip pat reikia atsižvelgti į kaupiamąjį poveikį, kuris gali atsirasti 
dėl to, kad vienoje teritorijoje yra keli gavybos objektai, arba dėl 
gavybos veiklos ir kitų rūšių plėtros bendro poveikio rezultato 
(pvz., dėl kitos infrastruktūros ar pramoninės veiklos). Taigi netgi 
jei manoma, kad individualus gavybos projektas neturi neigiamo 
poveikio “Natura 2000” teritorijai, vis dėlto projekto rengėjai turi 
atsižvelgti į galimą kaupiamąjį tokio projekto poveikį kartu su 
kitais planais arba projektais toje teritorijoje.

Yra galimas šis gavybos veiklos poveikis Bendrijos svarbos rūšims 
ir tam tikrų tipų buveinėms:
•	 buveinių nykimas ir blogėjimas: pagrindinį NIGP poveikį 
bioįvairovei dažnai lemia žemės nukasimas ir paviršiaus 
charakteristikų sunaikinimas naudingųjų iškasenų gavybos metu 
arba tokios susijusios infrastruktūros, kaip privažiavimo keliai, 
sąvartynai ir atliekų tvenkiniai, statyba. Tokie procesai gali pakeisti, 

Galimas NIGP poveikis gamtai 

Naudingųjų iškasenų gavyba savo pobūdžiu neišvengiamai turi 
poveikį, dažnai neigiamą, žemei, kurioje ji vykdoma. Bet atsiranda 
vis daugiau pavyzdžių, kai pasibaigus visam gavybos vietų 
eksploatacijos ciklui jų bendra nauda biologinei įvairovei yra 
didesnė nei žala. Taip yra todėl, kad vis daugiau karjerų, šachtų 
ir kasyklų pasibaigus jų eksploatacijai yra atkuriami atsižvelgiant 
į biologinę įvairovę. Kai tai įvyksta jau nuskurdintoje natūralioje 
aplinkoje, tokios atkurtos teritorijos gali reikšmingai teigiamai 
prisidėti prie bioįvairovės sukuriant naujas buveines laukiniams 
gyvūnams ir paukščiams.

Vertinant galimą gavybos veiklos poveikį gamtai ir laukiniams 
gyvūnams bei paukščiams, svarbu turėti omenyje, kad šis 
poveikis gali būti susijęs ne tik su pačia gavybos vieta, bet ir su 
visa infrastruktūra, kaip antai privažiavimo keliai, konvejerių 
juostos, skaldytuvai, sandėliai, iškasos, baseinai, atliekų tvenkiniai 
ir t.t. Jis taip pat gali būti susijęs su visais plėtros pasiūlymo 
etapais - nuo pradinių teritorijos žvalgymų ir faktinės veiklos 
(įskaitant vietos pakeitimą/išplėtimą) iki galutinio uždarymo ir 
atkūrimo.
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Strateginio planavimo svarba  

Strateginio lygmens teritorinis planavimas yra priemonė, kurią 
naudoja viešosios institucijos, kad galėtų lengviau parengti 
nuoseklią ir tvarią savo teritorijos plėtros politiką. Tai yra 
viena efektyviausių priemonių nustatyti galimus konfliktus ir 
sumažinti poveikį gamtai ir laukiniams gyvūnams bei paukščiams 
ankstyvame planavimo etape. Taip ne tik sukuriamas labiau 
integruotas, skaidresnis ir stabilesnis plėtros pagrindas pramonei, 
bet ir sumažinama individualių projektų sunkumų ir vėlavimų 
rizika.

Geriausia, jei tai atliekama konsultuojantis su visomis 
suinteresuotosiomis šalimis ir interesų grupėmis, kad būtų 
išanalizuotos visos galimos alternatyvos.

NIGP atveju iš esmės svarbu turėti detalius naudingųjų 
iškasenų žemėlapius, kad būtų galima nustatyti, kur ir kokios 
rūšies naudingosios iškasenos aptiktos ir ar jas verta ar 
neverta eksploatuoti komerciniams tikslams. Šių naudingųjų 
iškasenų žemėlapių palyginimas su “Natura 2000” žemėlapiais, 
parodančiais “Natura 2000” teritorijų vietą ir ribas, gali padėti 
greitai nustatyti teritorijas, kuriose galimų konfliktų rizikos nėra 
arba ji yra maža, ir kuriose iš jų rizika yra didesnė. Išsamią galimų 
konfliktų teritorijų analizę, kaip savo pažangios strategijos 
dalį, gali atlikti pati įmonė arba ši analizė galėtų būti įtraukta į 
valstybės institucijų naudingųjų iškasenų planą arba teritorinės 
plėtros ar žemės naudojimo planus. Tolesnė analizė gali būti 
atlikta SPAV, PAV ir TV metu.

pažeisti ir išskaidyti esančias buveines arba pakeisti jų vietą.
•	 rūšių trikdymas ir išstūmimas: NIGP gavybos procesas 
taip pat gali reikšmingai trikdyti tam tikrus augalus arba 
gyvūnus. Poveikis gali būti laikinas arba pastovus, tiesioginis 
arba netiesioginis, teritorijoje ar už jos ribų ir jis gali pasireikšti 
skirtinguose projekto ciklo etapuose. Gyvūnus gali trikdyti 
daug tokių įvairių veiksnių kaip triukšmas, dulkės, tarša, žmonių 
buvimas, reguliarus judėjimas (pvz., prekių vežimas ir pan.). 
Tai gali paveikti rūšių gebėjimą veistis, maitintis, ilsėtis, plisti ar 
migruoti.

Gavybos veiklos poveikį biologinei įvairovei gali lemti daug 
įvairių veiksnių, kaip antai:
•	 žemės pašalinimas: dažnai žemė yra pašalinama siekiant 
prieiti prie naudingųjų iškasenų ir sukurti vietos visai susijusiai 
infrastruktūrai, įskaitant atsargų sandėliavimo ar sąvartynų vietas, 
atliekų tvenkinius ir tokias fizines struktūras kaip konvejerių 
juostos, perdirbimo įmonės ir pan.
•	 hidraulinis sutrikdymas (hidrologinių ar hidrogeologinių 
sąlygų pakeitimas): jei iš rūdos telkinio reikia pašalinti vandenį 
arba reikia kurios nors kitos gavybos vietos, gavybos veikla 
gali pakeisti hidrologines sąlygas gavybos vietose ir šalia jų bei 
lemti vėlesnius drenažo tinklo pokyčius, kuriuos sukelia laikinas 
paviršinio nuotėkio ir infiltracijos disbalansas. Tokiais atvejais 
tai gali lemti tiek kiekybinį, tiek kokybinį poveikį arti ar toli 
esančioms versmėms ir šlapynėms
•	 vandens kokybės pokyčiai: kai kurie naudingųjų iškasenų 
gavybos ir gamybos procesai gali lemti taršą ir kitus vandens 
kokybės pokyčius, dėl kurių gali atsirasti tiesioginis poveikis 
teritorijoje esančioms vandens buveinėms ir rūšims, ir 
(arba) netiesioginis poveikis kitoms teritorijoms, kurios yra 
pažeidžiamos dėl tokio pobūdžio pasikeitimo
•	 buveinių pokyčiai, kurie gali paskatinti invazinių rūšių 
kolonizaciją: ekologiniai pokyčiai, kuriuos sukelia kasyklos ir 
karjerai, gali būti palankūs pionierinių rūšių kolonizacijai ir kai 
kurios iš jų gali tapti invazinėmis
•	 kiti veiksniai, įskaitant triukšmą ir vibraciją, su judėjimu susijusį 
trikdymą ir dulkes.
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•	 užtikrinti, kad veiktų planų arba projektų patvirtinimo 
išskirtinėmis aplinkybėmis mechanizmas, kai neįmanoma 
nustatyti, kad jie neturės neigiamo poveikio “Natura 2000” 
teritorijai netgi panaudojus poveikio mažinimo priemones, ir 
kai nusprendžiama, kad nesant alternatyviems sprendimams šie 
planai arba projektai turi viršesnį viešąjį interesą.

Kompetentingų nacionalinių institucijų užduotis yra 
patvirtinti planą arba projektą atsižvelgiant į TV išvadas. Kai 
yra pagrįstų mokslinių abejonių dėl nagrinėjamo plano arba 
projekto neigiamo poveikio teritorijos vientisumui nebuvimo, 
kompetentinga valdžios institucija turi atsisakyti išduoti leidimą 
ir (arba) reikalauti įtraukti tokias tolesnes poveikio mažinimo 
priemones, kurios pašalintų pagrįstas mokslines abejones. 

Tinkamo vertinimo atlikimas

Tiek planams (pvz., naudingųjų iškasenų planams), tiek 
individualiems projektams gali būti taikomas Tinkamas 
vertinimas pagal Buveinių direktyvos 6 straipsnio 3 dalį.

TV metu turėtų būti atsižvelgta į naudingųjų iškasenų ar gavybos 
projekto poveikį “Natura 2000” teritorijų vientisumui individualiai 
arba kartu kitais planais arba projektais. Ši procedūra skirta:
•	 įvertinti visapusišką planų arba projektų, galinčių reikšmingai 
paveikti “Natura 2000” teritoriją, poveikį;
•	 nustatyti, ar galima išvengti neigiamo poveikio teritorijos 
vientisumui. Jeigu tai neįmanoma, planą arba projektą galima 
patvirtinti tik jeigu galima panaudoti tokias poveikio sumažinimo 
priemones arba planavimo sąlygas, kuriomis neigiamas poveikis 
teritorijai yra pašalinamas arba sumažinamas;
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Bioįvairovės atkūrimo priemonės

NIGP deda dideles pastangas ne tik sumažinti savo poveikį, bet 
ir prisidėti prie bioįvairovės išsaugojimo, ypač atkuriant gavybos 
teritorijas ir įgyvendinant kompensacines priemones bioįvairovės 
atžvilgiu.

Atkūrimas - tai procesas, kai apleista žemė paverčiama 
naudojama žeme, įskaitant inžinierinius ir ekologinius 
sprendimus. Atkūrimo planas paprastai yra neatsiejama NIGP 
projekto dalis ir viena iš sąlygų gauti leidimą; jei tinkamai 
suplanuotas ir įgyvendintas, jis gali prisidėti prie poveikio 
sumažinimo kompensuojant neigiamą poveikį.

Pagrindinis atkūrimo kriterijus įvykdyti poveikio mažinimo 
priemonių reikalavimus pagal 6 straipsnio 3 dalį yra būtinybė 
įrodyti, kad yra išsaugotas teritorijos vientisumas. Ypač svarbu, 
kad:
•	 atkūrimo priemonės būtų skirtos neigiamai paveiktoms 
buveinėms ir (arba) rūšims (t.y. tokio paties tipo buveinės arba 
rūšių atkūrimui);
•	 atkūrimo priemonės būtų skirtos paveiktai teritorijai;
•	 atkūrimo priemonės turi reikšmingai sumažinti neigiamus 
padarinius, jų trukmę, mastą ir intensyvumą; toks sumažinimas 
turi būti pasiektas per trumpą laiką gavybos metu.

Bioįvairovės kompensacinės priemonės  - tai priemonės, kurias 
NIGP dažnai naudoja, kad kompensuotų poveikį, neišvengiamą 
dėl savo veiklos. Gali būti sukurta, atkurta ar pagerinta buveinė 
arba nupirkta buveinę atitinkanti teritorija ilgesnio laikotarpio 
apsaugai. Tam tikrais atvejais gali reikėti perkelti rūšis arba 
augalų bendrijas. Kompensacinės priemonės galėtų būti tam 
tikra galimybė kompensuoti poveikį pagal Buveinės direktyvos 6 
straipsnio 4 dalį, kai įvykdomos visos tame straipsnyje nustatytos 
sąlygos.

Jeigu Tinkamu vertinimu neįmanoma nustatyti, kad planas 
arba projektas neigiamai nepaveiks nagrinėjamos teritorijos 
vientisumo, bet kokiems vėlesniems sprendimams leisti tęsti 
projektą tokį, koks jis buvo pasiūlytas, ir nustatyti sąlygas, 
privalomas, kad kompetentinga valdžios institucija jį patvirtintų, 
taikomos Buveinių direktyvos 6 straipsnio 4 punkto nuostatos. 
Norint pasinaudoti 6 straipsnio 4 punktu, būtina įrodyti, kad 
įvykdytos toliau nurodytos sąlygos:
•	 alternatyva, kurią siūloma patvirtinti, yra mažiausiai kenkianti 
“Natura 2000” teritorijos vientisumui atsižvelgiant į pripažintą 
jos svarbą, ir nėra jokios kitos perspektyvios alternatyvos, kuri 
neigiamai nepaveiktų kurios nors “Natura 2000” teritorijos 
vientisumo;
•	 yra įpareigojančių viršesnio viešojo intereso priežasčių, 
susijusių su žmonių sveikata, visuomenės sauga ir labai svarbiu 
naudingu poveikiu aplinkai, arba jei dėl kitų įpareigojančių 
priežasčių prieš patvirtinant tokį planą arba projektą Komisija 
pateikia savo nuomonę;
•	 imtasi visų kompensacinių priemonių, būtinų bendram “Natura 
2000” vientisumui apsaugoti. 

Kompensacinėmis priemonėmis turėtų būti:
•	 padedama išsaugoti Bendrijos svarbos natūralias buveines ir 
rūšis atitinkamame biogeografiniame regione arba tame pačiame 
areale, ties tuo pačiu migracijos maršrutu ar toje pačioje paukščių 
rūšies žiemojimo teritorijoje (jeigu teritorijos paskirtos pagal 
Paukščių direktyvą) atitinkamoje valstybėje narėje;
•	 bent panašiomis proporcijomis kompensuojamas neigiamas 
poveikis Bendrijos svarbos buveinėms ir rūšims;
•	 užtikrinamos funkcijos, panašios į tas, dėl kurių buvo pagrįstai 
pasirinkta pradinė teritorija, ypač skiriant dėmesio tinkamam 
geografiniam paplitimui.
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NIGP “Natura 2000” jūrų teritorijose

Iškasenų gavyba jūrų teritorijose tampa vis svarbesnė. Didžiausią 
naudingųjų iškasenų iš jūros dalį sudaro smėlis ir žvyras, bet yra ir 
kitų iškasenų, kaip kalkakmenis ir rūdos.

Jūrų teritorijų planavimas yra pagrindinė jūrų erdvės naudojimo 
optimizavimo priemonė, naudinga ekonominei plėtrai ir jūrinei 
aplinkai. Zonavimo požiūrio taikymas gali suteikti galimybę 
diegti iškasenų gavybos iš jūros strategiją atsisakant daugkartinio 
aplinkos naudojimo ir nustatant teritorijas, kuriose tikėtina, kad 
kasyba yra labiau tinkama ar priimtina.

Iškasenų gavyba gali paveikti jūrinę aplinką, pavyzdžiui, 
sunaikinti bentosą, padidinti vandens drumstumą, sukelti 
nuosėdų sudėties ir transportavimo bei hidrodinamikos pokyčius 
ir t.t. Poveikio reikšmė ir mastas priklausys nuo įvairių veiksnių, 
pavyzdžiui, gavybos teritorijos vietos, paviršiaus ir nuosėdų 
pagrindo ypatybių, priekrantės procesų, gavybos schemos, 
metodo, greičio, kiekio ir intensyvumo bei “Natura 2000” 
teritorijoje aptinkamų buveinių ir rūšių jautrumo.

Didžiausias neigiamas kasybos poveikis yra jūros dugno lygių 
sumažinimas ir jūros dugno nuosėdų pašalinimas, sukeliantys 
laikinus jūros dugno topografijos pokyčius, nuosėdų sudėties 
ir struktūros pokyčius, kurie savo ruožtu naikina bentinę biotą. 

Tyrimai atskleidė, kad rūšių bioįvairovė, populiacijos tankis 
ir bentinių bestuburių biomasė kasybos vietose sumažėjo 
30-80 proc., ir nuostolių dydis priklauso nuo bendro kasybos 
intensyvumo teritorijoje. Šie nuostoliai neapsiriboja vien kasybos 
teritorija, nes kasybos darbų sukeliami teršalų kamuoliai gali 
pasklisti labai toli nuo tos vietos, kur vykdomi darbai. Todėl 
gavybos operacijos už “Natura 2000” jūros teritorijų ribų gali 
turėti šioms teritorijoms netiesioginį poveikį.

Tam tikros rūšys gali būti ypač pažeidžiamos, jei iškasenų gavyba 
vykdoma tose vietose, kur jos veisiasi ar neršia. Didžiausia teršalų 
nuosėdų rizika yra tokių žuvų, kaip silkė ir smėlinis ungurys, 
kiaušinėlių uždusinimas jų nerštavietėse. Bentoso bendrijų 
nykimo pasekmes taip pat reikia įvertinti ir maisto grandinių 
atžvilgiu, nes jos yra gyvybiškai svarbios saugomoms rūšims. 
Pavyzdžiui, smėliniai unguriai yra pagrindinė jūrinio maisto 
tinklo dalis ir jie yra itin svarbūs jūriniams paukščiams ir jūrų 
žinduoliams.
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Jūros iškasenų gavyba -poveikio 
mažinimo priemonių pavyzdžiai 
Kasybos intensyvumo laikas apribojamas iki konkretaus 
valandų skaičiaus paviršiaus vienetui (ha).

Siekiant apsaugoti trikdymui jautrias paukščių rūšis, kasybos 
darbai tam tikrais metų mėnesiais nevykdomi.

Kasybos darbai nevykdomi itin trikdymui jautrių jūrų 
žinduolių dauginimosi ir jauniklių augimo metu.

Aplink ypač jautrias teritorijas nustatomos apsauginės 
pakankamo dydžio zonos, kuriose darbai nevykdomi.

Siekiant sumažinti kasamo jūros dugno plotą ir poveikį 
aplinkai, darbo zonos yra santykinai mažos. Kiekvienoje 
paskirtoje teritorijoje leidžiama dirbti ne visose jos vietose. 
Tik užbaigus darbą vienoje vietoje, galima pradėti darbus 
kitoje vietoje. Kad būtų sukurta optimali aplinka natūraliai 
regeneracijai, grįžti į ankstesnes kasybos vietas neleidžiama.

Ribojamas nuosėdų kasimo gylys.

Siekiant sumažinti teršalų kamuolį, žemsiurbė nukreipia 
srautą po laivo dugnu į jūrą. 

Pagrindinės rekomendacijos
Remti bendrą efektyvų ir produktyvų NIGP veiklos įvertinimo 
ir įgyvendinimo procesą:

Parengti stebėjimo planą poveikio išvengimo, sumažinimo 
ir, jei reikia, kompensacinių priemonių veiksmingumui 
patikrinti.

Bendradarbiauti kompetentingoms valdžios institucijoms 
ir pasiūlymų teikėjams, kad būtų aptarti apribojimai ir rasti 
tinkamiausi sprendimai kiekvienu konkrečiu atveju.

Ankstyvos ir reguliarios konsultacijos tarp kompetentingų 
valdžios institucijų, projektų rengėjų ir suinteresuotųjų šalių.

Apsvarstyti rūšių apsaugos nuostatas, privalomas pagal 
Paukščių ir Buveinių direktyvas.
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Atvejų pavyzdžiai
Kasykloje įsteigiama paukščių apsaugai svarbi teritorija

Slovakijos Dubnickéštrkovisko paukščių apsaugai svarbi teritorija 
yra vietoje, kur anksčiau Vah upėje buvo kasamas pramoninis 
žvyras. Neplynos kasybos dėka (buvo paliktos nedidelės salelės) 
buvo sukurta gamtinė teritorija. Nutraukus kasybos veiklą, įvyko 
greita natūrali sukcesija ir atsirado aukštos kokybės teritorija 
laukiniams paukščiams. Ši Slovakijos teritorija (apie 60 ha dydžio) 
yra viena geriausių perėjimo buveinių į Paukščių direktyvą 
įtrauktai rūšiai Sterna hirundo, priklausomai nuo reguliaraus 
gamtos sukcesijos valdymo, kurį šiuo atveju vykdo ir valstybė, ir 
nevyriausybinės organizacijos. Teritorijoje aptinkamos dar šešios 
perinčios paukščių rūšys, įskaitant Ixobrychus minutus ir Porzana 
porzana.

Buvusia kasykla taip pat naudojasi migruojančios ir žiemojančios 
rūšys. Teritorija išsaugojo savo ekologinį charakterį nepaisant to, 
kad ji yra įteisintos kasybos ir labai žmogaus pakeistos teritorijos 
dalis arti miesto ir greitkelio.

Aplinkos apsaugos ministerija, Slovakija, 2008 m.

Geroji jūros iškasenų kasybos patirtis

Jūros iškasenos yra svarbios aukštos kokybės žaliavos tiek 
Jungtinės Karalystės statybų pramonei, tiek pakrančių 
apsaugai. Kasybos teritorijos yra licencijuojamos Karališkojoje 
nekilnojamojo turto tarnyboje įgyvendinus visapusišką Poveikio 
aplinkai vertinimą (PAV) ir konsultacijų procesą, kurį anksčiau 
reglamentavo Bendrijų ir vietos valdžios vyriausybė (CLG), 
Aplinkos apsaugos, maisto ir kaimo reikalų departamentas 
(Defra), o dabar - šio departamento vykdomoji institucija Jūrų ir 
žuvininkystės agentūra (MFA).

2002 m. Vyriausybė gavo papildomą finansavimo šaltinį 
nustačiusi mokesčius pirminėms iškasenoms tiek iš žemės, tiek 
iš jūros šaltinių. Šis Iškasenų rinkliavų tvarumo fondas (ALSF) turi 
keturis pagrindinius tikslus:
•	 Mažinti pirminių iškasenų poreikį
•	 Skatinti aplinkai palankią kasybą ir transportą
•	 Spręsti ankstesnės kasybos padarinius aplinkai
•	 Kompensuoti nuostolius, kuriuos vietos bendruomenės patiria 
dėl iškasenų kasybos.

Jūrų iškasenų kasyba: pagalba apibrėžiant gerąją patirtį. 
Konferencijos medžiaga: 2006 m. rugsėjo mėn. Redaktoriai: Newell 
ir Garner.
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Iškasenų planavimo gairės Anglijoje

Naudingųjų iškasenų politikos gairėmis buvo nustatyta 
nacionalinė naudingųjų iškasenų planavimo politika Anglijoje. 
Konkretūs tikslai nustatyti įvairių rūšių medžiagoms (smėliui ir 
žvyrui, moliui, natūraliam statinių ir stogų akmeniui, naftai ir 
dujoms).

Jeigu iškasenų plėtra siūloma “Natura 2000” teritorijoje ar 
šalia jos arba ji gali turėti reikšmingą poveikį šiai teritorijai, 
reikia atsižvelgti į konkrečias Planavimo politikos gaires ir 
rekomendacijas. Jose nustatytos aiškios taisyklės ir sąlygos 
planuojamos veiklos plėtrai, taip pat planavimo institucijos, 
projekto rengėjo ir organizacijos “Natural England” vaidmuo ir 
atsakomybė.

Šiose gairėse pateiktas TV turinys, viešųjų konsultacijų galimybės, 
alternatyvių sprendimų ir įpareigojančių viršesnio viešojo 
intereso priežasčių vertinimas ir kompensacinių priemonių 
įgyvendinimo sąlygos.

Nacionaline planavimo politika nustatoma, kaip individualios 
iškasenų planavimo institucijos (IPI) turėtų įgyvendinti savo 
iškasenų planus. Kiekviena IPI parengia Iškasenų plėtros schemą 
(IPS), kurioje būtų:
•	 nurodyta vieta, kurioje yra bioįvairovei svarbios teritorijos, 
nurodant, kurios iš jų yra įsteigtos kaip tarptautinės, nacionalinės, 
regioninės ir vietos teritorijos; ir
•	 būtų nustatytos visos vietos ar teritorijos, kuriose bus 
atkuriamos ar sukuriamos naujo prioriteto buveinės, 
prisidedančios prie regioninių tikslų.

http://www.communities.gov.uk/publications/
planningandbuilding/mineralspolicystatement5

Poveikio voverėms skraiduolėms mažinimo priemonės 

Pietvakarių Suomijos teritorijoje buvo išduotas leidimas 
projektuoti tiek atvirą, tiek požeminę aukso kasyklą. Remiantis 
gamtiniu tyrimu, kuris buvo atliktas kartu su poveikio aplinkai 
vertinimu, nustatyta, kad toje teritorijoje gyvena 1-3 voverės 
skraiduolės, vieno svarbiausių pagal Buveinių direktyvą 
saugomų žinduolių, (Pteromys volans) patinėliai, ir trys jauniklius 
auginančios patelės. Kiekviena teritorija buvo išsamiai ištirta 
atsižvelgiant ir į galimą jų tarpusavio ryšį bei kitas voveres 
skraiduoles už kasyklos ribų. Artimiausia “Natura 2000” teritorija 
buvo už 5 km nuo kasyklos.

Pareiškėjas, pasikonsultavęs su regioninėmis gamtos apsaugos 
valdžios institucijomis, atsižvelgdamas į voverės skraiduolės 
apsaugą ir leidimo sąlygas papildė savo paraišką šiomis 
priemonėmis:
•	 Atviros duobės kraštas gali būti ne toliau kaip 40 m iki 
artimiausio medžio, kuriame yra lizdas. Tarp tokio medžio ir 
duobės medžių kirsti negalima, išskyrus 5 metrų plotą tarp 
duobės krašto ir medžių, kur kirtimai gali būti leidžiami dėl 
kasyklos saugumo. Taigi pirmoje teritorijoje tarp medžio su lizdu 
ir atviros duobės krašto būtų išsaugota 40 m pločio zona.
•	 Medžiai, kuriuose veisiasi ir jauniklius augina voverės 
skraiduolės, negali būti naikinami ir turi būti palikta pakankamai 
medienos jų prieglobsčiui šalia medžių, kuriuose jos veisiasi. Kirsti 
medžių kasybos teritorijoje, kur yra voverių skraiduolių maršrutai, 
negalima.

Euromines (Polar Mining Oy, Vammala, Suomija).



Daugiau informacijos
Šis leidinys yra EK rekomendacinio dokumento “Neenergetinių 
naudingųjų iškasenų gavyba ir tinklo “Natura 2000” reikalavimai”” 
santrauka”: http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/
management/guidance_en.htm 

Komisija išleido rekomendacinius dokumentus, kad padėtų 
žmonėms suprasti ir taikyti tinkamo vertinimo procedūrą. Jie yra 
pateikti Komisijos “Natura 2000” svetainėje: http://ec.europa.eu/
environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm

“Natura 2000” teritorijų valdymas: Buveinių direktyvos 92/43/EEB 
6 straipsnio nuostatos  
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/
management/docs/art6/Provisions_Art_6_nov_2018_lt.pdf

Buveinių direktyva: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/
TXT/?uri=CELEX:31992L0043

Paukščių direktyva: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/
TXT/?uri=CELEX:32009L0147

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

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

KH
-02-19-072-LT-N
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