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1.1. Buveinių direktyvos 92/43/EEB 6 straipsnio 4 dalies tekstas 

„Netgi jei poveikis teritorijai įvertinamas neigiamai, o alternatyvių sprendimų nėra, tačiau 
planas ar projektas vis tiek turi būti įgyvendintas dėl ypatingų svarbesnio visuomenės 
intereso priežasčių, įskaitant socialines ir ekonomines priežastis, valstybė narė imasi visų 
kompensacinių priemonių, būtinų bendram Natura 2000 vientisumui apsaugoti.  Apie 
patvirtintas kompensacines priemones ji praneša Komisijai.  
 
Kai atitinkamoje teritorijoje yra prioritetinis natūralių buveinių tipas ir (arba) prioritetinė 
rūšis, vieninteliai argumentai, kuriuos galima pateikti, yra argumentai, susiję su žmonių 
sveikata ar sauga, su labai svarbiomis aplinkai palankiomis pasekmėmis arba kitomis, 
Komisijos nuomone, ypatingomis svarbesnio visuomenės intereso priežastimis“. 

1.2. Taikymo sritis  

1.2.1. Pagrindinė taikymo sritis 

Ši nuostata yra kompetentingų nacionalinių valdžios institucijų atliekamos planų ir projektų, 
galinčių turėti įtakos specialioms saugomoms teritorijoms (SST), specialioms apsaugos 
teritorijoms (SAT) ar Bendrijos svarbos teritorijoms (BST), įvertinimo ir leidimo juos vykdyti 
išdavimo procedūros dalis1. Reikėtų atsižvelgti į dvi esmines aplinkybes:  
 
• Viena vertus, ši nuostata yra skirta išimtims, susijusioms su bendrąja 6 straipsnio 3 dalies 

taisykle, pagal kurią leidimai gali būti išduodami tik tiems planams ar projektams, kurie 
neigiamai nepaveiks susijusios (-ių) teritorijos (-ų) vientisumo.  

• Kita vertus, jis turi būti taikomas imantis įvairių direktyvoje numatytų priemonių ir 
laikantis joje nustatytos nuoseklios tvarkos 2 .  

6 straipsnio 3 dalyje numatytas preliminarus plano ar projekto poveikio teritorijai vertinimas 
leidžia kompetentingoms nacionalinėms institucijoms daryti išvadas dėl numatytos 
iniciatyvos poveikio susijusios teritorijos vientisumui. Jei tos išvados yra teigiamos, t. y. jei 
moksliškai patvirtinama, kad nebus daromas poveikis teritorijai, kompetentingos institucijos 
gali patvirtinti planą ar projektą. Jei kyla abejonių arba išvados yra neigiamos, turėtų būti 
taikomi atsargumo ir prevencinis principai ir laikomasi 6 straipsnio 4 dalyje numatytų 
procedūrų. Be to, atsižvelgiant į atsargumo principą ir laikantis prevencinio požiūrio, taip pat 
gali būti nuspręsta plano ar projekto nevykdyti.  
 

                                                 
1 6 straipsnio 2, 3 ir 4 dalys taikomos tik toms teritorijoms, kurios yra įtrauktos į Bendrijos svarbos teritorijų 
(BST) sąrašą. Todėl šios nuostatos netaikomos teritorijoms, kurios yra įtrauktos į nacionalinius teritorijų, 
siūlomų priskirti prie Bendrijos svarbos teritorijų, sąrašus (sBST), pateiktus Komisijai svarstyti. Tokių teritorijų 
apsaugos tvarka apibrėžta byloje C-117/03 (2005 m. sausio 13 d. Teisingumo Teismo sprendimas Dragaggi 
byloje), taip pat byloje C-244/05 (2006 m. rugsėjo 14 d. Teisingumo Teismo sprendimas Bund Naturschutz 
byloje). 

2 Byloje C-239/04 pateiktoje nuomonėje generalinis advokatas (44–46 punktai) atkreipia dėmesį į tai, kad 
alternatyvių sprendimų ir ypatingų svarbesnio visuomenės intereso priežasčių nagrinėjimas nėra atliekamas 
nuosekliai.  
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Šiuo atžvilgiu byloje C-127/02 Waddenvereniging and Vogelbeschermingsvereniging3 
Teisingumo Teismas nustatė, o byloje C-6/04 Commission v United Kingdom of Great Britain 
and Northern Ireland4 ir patvirtino, kad Buveinių direktyvos 6 straipsnio 3 dalyje nustatytas 
reikalavimas tinkamai įvertinti planą ar projektą priklauso nuo to, ar yra galimybė ar rizika, 
kad susijusiai teritorijai bus daromas reikšmingas poveikis. Pagal atsargumo principą rizika 
yra, jei remiantis objektyvia informacija negalima atmesti galimybės, kad planas ar projektas 
darys reikšmingą poveikį susijusiai teritorijai.  
 
Anksčiau minėtas požiūris išreiškiamas 2006 m. spalio 26 d. Teisingumo Teismo sprendime 
byloje C-239/045 , kurioje buvo nagrinėjamas greitkelio tiesimas Portugalijoje. Šioje byloje 
teigiama, kad prieš tvirtinant projektą būtina moksliškai patvirtinti, kad nebus daromas 
poveikis teritorijos vientisumui. 
 
Sprendimas vykdyti planą ar projektą turi atitikti 6 straipsnio 4 dalies reikalavimus. Visų 
pirma dokumentais turi būti patvirtinta, kad: 

1 Teikiamas tvirtinti alternatyvus sprendimas  nepaisant ekonominių aplinkybių yra 
mažiausiai kenksmingas buveinėms, rūšims bei Natura 2000 teritorijų vientisumui 
ir nėra kito galimo alternatyvaus sprendimo, kuris neturėtų poveikio teritorijos 
vientisumui.  

 
2 Yra ypatingų svarbesnio visuomenės intereso priežasčių, „tarp jų ir socialinio ar 

ekonominio pobūdžio“.  
 

Ši nuostata, kuri yra 6 straipsnio 3 dalies išimtis, gali būti taikoma tik tais atvejais, kai visos 
direktyvoje numatytos sąlygos yra visiškai įvykdytos. Todėl, norint pasinaudoti šia išimtimi, 
būtina įrodyti, kad anksčiau minėtos sąlygos iš tikrųjų egzistuoja kiekvienu konkrečiu atveju.  

 
3 Įsitikinus ir dokumentais patvirtinus, kad trūksta tinkamų alternatyvių sprendimų ir 

reikia atsižvelgti į ypatingas svarbesnio visuomenės intereso priežastis, būtina 
imtis visų kompensacinių priemonių, reikalingų Natura 2000 tinklo vientisumo 
apsaugai užtikrinti. Todėl kompensacinių priemonių taikymas turėtų būti 
svarstomas tik tais atvejais, kai kitų apsaugos priemonių (pvz., poveikio mažinimo 
priemonių) nepakanka. Apie patvirtintas kompensacines priemones visada būtina 
pranešti Komisijai. 

 
6 straipsnio 4 dalies nuostatos taikomos, kai 6 straipsnio 3 dalyje numatyto 
preliminaraus vertinimo rezultatai yra neigiami arba neaiškūs. Tai yra, kai:  
1. planas ar projektas neigiamai paveiks teritorijos vientisumą; 
2. abejojama, kad atitinkamas planas ar projektas neturės neigiamo poveikio jame 
minimos teritorijos vientisumui. 
„Turi būti laikomasi direktyvoje nustatytos nuoseklios tvarkos.“  

 

                                                 
3 2004 m. rugsėjo 7 d. Teisingumo Teismo sprendimas byloje C-127/02, 57 ir 61 punktai. 

4 2005 m. spalio 20 d. Teisingumo Teismo sprendimas byloje C-6/04, 54 punktas. 

5 2006 m. spalio 26 d. Teisingumo Teismo sprendimas byloje Komisija / Portugalija (C-239/04, 24 punktas). 
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1.2.2. Laikina taikymo sritis 

Teisingumo Teismo paskelbtame sprendime byloje C-209/04 įvardijami laikino Buveinių 
direktyvos 6 straipsnio 3 dalies ir 6 straipsnio 4 dalies taikymo principai. Siekdamas nustatyti, 
ar projektui turi būti taikoma 6 straipsnio 3 dalyje numatyta poveikio aplinkai vertinimo 
procedūra, Teisingumo Teismas taiko oficialų kriterijų – paraiškos dėl leidimo įgyvendinti 
projektą pateikimo datą. Todėl jei paraiška leidimui gauti buvo oficialiai pateikta 
nepasibaigus direktyvos perkėlimo laikotarpiui ar prieš įstojant į ES, projektui nėra taikomi 6 
straipsnio 3 ir 4 dalyse numatyti reikalavimai. Tačiau jei paraiška leidimui gauti buvo 
oficialiai pateikta pasibaigus direktyvos perkėlimo laikotarpiui arba įstojus į ES, 6 straipsnio 3 
ir 4 dalyse numatyti reikalavimai projektui yra taikomi. 
 
 

1.3. Bendrosios aplinkybės  

Tinkamo įvertinimo pagal 6 straipsnio 3 dalį kokybės užtikrinimas 

Prieš tvirtinant planą ar projektą turi būti tinkamai įvertinamas galimas poveikis susijusiai 
teritorijai. Atliekant vertinimą būtina atsižvelgti į tai, kokį poveikį teritorijos apsaugos 
tikslams gali daryti tas planas ar projektas kartu su kitais planais arba projektais. Tai reiškia, 
kad visi plano ar projekto, galinčio reikšmingai paveikti tuos tikslus atskirai arba kartu su 
kitais planais arba projektais, aspektai turi būti nustatyti atsižvelgiant į patikimiausias šios 
srities mokslo žinias. 

Planų ir projektų, galinčių paveikti Natura 2000 teritorijas, vertinimo procedūros turėtų 
garantuoti, kad bus teikiama didelė reikšmė visiems teritorijos vientisumą lemiantiems 
aspektams ir bendram tinklo vientisumui – tiek nustatant pradinės padėties sąlygas, tiek ir 
įvardijant galimą poveikį, poveikio mažinimo priemones ir liekamąjį poveikį. Tai padeda 
nustatyti, kas turi būti tiek kokybiškai, tiek kiekybiškai kompensuojama. 

Neatsižvelgiant į tai, ar 6 straipsnio 3 dalies nuostatos suformuluotos remiantis esamomis 
poveikio aplinkai vertinimo procedūromis ar kitais konkrečiais metodais, būtina užtikrinti, 
kad: 

− 6 straipsnio 3 dalyje numatyto vertinimo rezultatai suteiktų pagal juos priimtų 
sprendimų, įskaitant alternatyvius sprendimus ir bet kokių ypatingų svarbesnio 
visuomenės intereso priežasčių pasirinkimą, visiško atsekamumo galimybę; 

− vertinime būtų atsižvelgiama į visus teritorijos vientisumą lemiančius aspektus ir į viso 
tinklo vientisumą (kaip numatoma teritorijos apsaugos uždaviniuose ir standartinėje 
duomenų formoje), taip pat ir į patikimiausias šios srities mokslo žinias. Reikalinga 
informacija turėtų būti atnaujinama ir galėtų apimti tokius klausimus: 

 
 Teritorijos struktūra ir funkcija, taip pat jos ekologinių išteklių reikšmė. 
 Teritorija, tipiškumas ir teritorijoje esančių prioritetinių ir kitų buveinių 

apsaugos būklė. 
 Teritorijoje esančių rūšių, išvardytų Buveinių direktyvos II priede ar 

Paukščių direktyvos I priede, populiacijos dydis, izoliacijos laipsnis, 
ekotipas, genetinis fondas, amžiaus klasių struktūra ir apsaugos būklė. 

 Teritorijos reikšmė biogeografiniam regionui ir Natura 2000 tinklo 
vientisumui. 

 Kiti teritorijoje aptinkami ekologiniai ištekliai ir funkcijos. 
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− Vertinimas turėtų išsamiai apibūdinti visus galimus plano ar projekto poveikio 
teritorijai būdus atsižvelgiant į tai, kokį poveikį teritorijos apsaugos tikslams gali 
daryti tas planas ar projektas kartu su kitais planais arba projektais. 

− 6 straipsnio 3 dalyje numatytas vertinimas atliekamas naudojant geriausias technikas ir 
metodus, įgalinančius apskaičiuoti plano ar projekto poveikio teritorijos biologiniam 
vientisumui, kuris gali būti pažeistas, mastą. 

− Vertinime numatoma į atitinkamą planą ar projektą įtraukti daugelį veiksmingų 
poveikio mažinimo priemonių siekiant išvengti neigiamo poveikio teritorijai, jį 
sumažinti ar netgi panaikinti. 

− Biologinio vientisumo apibūdinimas ir poveikio vertinimas turėtų būti atliekami 
atsižvelgiant į geriausius Natura 2000 tinklo išteklių rodiklius. Šie rodikliai taip pat 
būtų naudingi stebint plano ar projekto įgyvendinimą.  

 
Siekiant įvykdyti 6 straipsnio 3 dalyje numatyto vertinimo reikalavimus tinkamiausia būtų, jei 
už Natura 2000 atsakingos institucijos nustatytų specialius oficialius informacijos pobūdžio ir 
kriterijų reikalavimus, kuriais vadovaujantis turėtų būti atliekamas vertinimas. Primygtinai 
rekomenduojama platinti informaciją ir rengti mokymus susijusioms šalims (pvz., skirtingo 
lygio vyriausybinėms institucijoms, konsultantams ir plano ar projekto rengėjams).  
 

1.3.1. Alternatyvių sprendimų nagrinėjimas 

Atsižvelgiant į būtinybę apsaugoti Natura 2000 tinklą nuo nepageidaujamos žalos, nustačius 
reikšmingas neigiamas pasekmes teritorijos vientisumui reikėtų nuodugniai patikrinti ir (arba) 
atšaukti siūlomą planą ar projektą. Numatytos tvarkos ypač turėtų būti laikomasi poveikio 
prioritetinėms buveinėms ir (arba) rūšims, saugomoms pagal Buveinių direktyvą, ar 
pasauliniu mastu nykstančioms paukščių rūšims, išvardytoms Paukščių direktyvos I priede, 
atveju. Kompetentingos institucijos visų pirma turi išanalizuoti ir pagrįsti atitinkamo plano ar 
projekto būtinybę. Todėl galimybė to plano ar projekto iš viso nevykdyti turėtų būti svarstoma 
šiame etape.  
 
Vėliau kompetentingos institucijos turėtų išnagrinėti galimybę ieškoti alternatyvių sprendimų, 
labiau užtikrinančių atitinkamos teritorijos vientisumą6. Būtina išanalizuoti visus galimus 
alternatyvius sprendimus, ypač jų veiksmingumą Natura 2000 teritorijų apsaugos tikslų, 
teritorijos vientisumo ir jo įtakos viso Natura 2000 tinklo vientisumui atžvilgiu. Tokie 
sprendimai paprastai turėtų būti įvardyti dar pirminio vertinimo, numatyto 6 straipsnio 3 
dalyje, metu. Juose galėtų būti svarstomos alternatyvių vietovių ar kelių parinkimo, skirtingų 
plėtros mastų ar modelių arba alternatyvių procesų galimybės.  
 
Pagal subsidiarumo principą minėtų alternatyvių sprendimų poveikio susijusiai teritorijai 
įvertinimo užduotis tenka kompetentingoms nacionalinėms institucijoms. Reikėtų pabrėžti, 
kad tokių palyginimų referenciniai parametrai yra susiję su teritorijos vientisumo ir jos 
ekologinių funkcijų apsaugos ir išsaugojimo aspektais. Todėl šiame etape kiti vertinimo 
kriterijai, pavyzdžiui, ekonominiai kriterijai neturi pirmenybės ekologinių kriterijų atžvilgiu.  
 

                                                 
6 Byloje C-239/04 pateiktoje nuomonėje generalinis advokatas (44 punktas) mano, kad numatytų alternatyvių 
sprendimų „pasirinkimą nebūtinai turi lemti tai, kuris alternatyvus sprendimas turės mažiausią neigiamą poveikį 
susijusiai teritorijai. Vietoj to, alternatyvius sprendimus reikėtų rinktis atsižvelgiant į neigiamo poveikio SAT 
vientisumui ir susijusių ypatingų svarbesnių visuomenės intereso priežasčių pusiausvyrą“. 
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Alternatyvių sprendimų vertinimas yra kompetentingų nacionalinių institucijų užduotis. 
Vertinimas turėtų būti atliekamas atsižvelgiant į teritorijos apsaugos tikslus.  

 
1.3.2. Ypatingų svarbesnio visuomenės intereso priežasčių 

nagrinėjimas 

Jei alternatyvių sprendimų nėra (arba jei galimi sprendimai turėtų tik dar didesnį neigiamą 
poveikį atitinkamai teritorijai anksčiau paminėtų direktyvos apsaugos tikslų atžvilgiu) 
kompetentingos institucijos turėtų išsiaiškinti, ar nėra ypatingų svarbesnio visuomenės 
intereso priežasčių, įskaitant socialines ar ekonomines priežastis, dėl kurių turi būti 
įgyvendinamas atitinkamas planas ar projektas  
 
Sąvoka „ypatingos svarbesnio visuomenės intereso priežastys“ nėra apibrėžta direktyvoje. 
Tačiau 6 straipsnio 4 dalies antroje pastraipoje žmonių sveikata, žmonių sauga ir labai 
svarbios aplinkai palankios pasekmės yra pateikiamos kaip ypatingų svarbesnio visuomenės 
intereso priežasčių pavyzdžiai. „Kitų ypatingų svarbesnio visuomenės intereso priežasčių“, 
įskaitant socialines ir ekonomines priežastis, atžvilgiu, formuluotė aiškiai teigia, kad tik 
visuomenės interesai, nesvarbu, ar juos remtų viešosios ar privačios institucijos, gali būti 
argumentas nevykdyti direktyvoje numatytų apsaugos tikslų. Todėl privačių institucijų 
parengti projektai gali būti svarstomi tik tais atvejais, kai pagrindžiama, kad jie tarnauja 
visuomenės interesams. 
 
Iki šiol Europos Teisingumo Teismas dar nepateikė aiškaus apibrėžimo, kuris padėtų 
išaiškinti šios sąvokos specifiką. Todėl būtų naudinga remtis kitomis Bendrijos teisės sritimis, 
kuriose vartojamos panašios sąvokos.  
 
Teisingumo Teisme sąvoka „ypatingas reikalavimas“ buvo išaiškinta kaip laisvo prekių 
judėjimo principo išimtis. Teisingumo Teismas nusprendė, kad žmonių sveikata ir aplinkos 
apsauga, taip pat ir teisėtų ekonominės ir socialinės politikos tikslų siekimas yra tie ypatingi 
reikalavimai, kuriais remiantis galima riboti judėjimo laisvę.  
 
Be to, Bendrijos teisėje taip pat vartojama sąvoka „bendros ekonominės svarbos paslauga“, 
suformuluota Sutarties 86 straipsnio 2 dalyje (ex 90 straipsnio 2 dalis). Ši sąvoka vartojama 
konkurencijos taisyklių išimčių, kurios taikomos įmonėms, teikiančioms bendros ekonominės 
svarbos paslaugas, atveju. Komunikate dėl bendro intereso paslaugų Europoje7 Komisija, 
atsižvelgdama į šios srities teismų praktiką, pateikė tokį bendro ekonominio intereso paslaugų 
apibrėžimą: „jos apibūdina komercines paslaugas, kurių paskirtis yra tarnauti bendrajam 
interesui, ir todėl valstybės narės teikia jas atsižvelgdamos į konkrečias viešųjų paslaugų 
prievoles8. Dažniausiai ši sąvoka vartojama transporto, energetikos, ryšio tinklų srityse.“ 
 
Atsižvelgiant į nuostatos struktūrą kai kuriais atvejais kompetentingos nacionalinės 
institucijos turi patvirtinti atitinkamus planus ar projektus, tik jei anksčiau minėtos ypatingos 

                                                 
7  COM (96) 443, 1996 9 11. 
8
 Viešųjų paslaugų prievolės apibūdinamos atsižvelgiant į keletą jų poveikio principų, pavyzdžiui, tęstinumą, 

vienodas naudojimosi galimybes, universalumą ir skaidrumą, tačiau skirtingose valstybėse narėse jos gali būti 
suprantamos skirtingai, atsižvelgiant į aplinkybes, pavyzdžiui, į geografinius ar techninius apribojimus, politinę 
ir administracinę sąrangą, istoriją ir tradicijas. 
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svarbesnio visuomenės intereso priežastys nusveria teritorijų, kurias gali paveikti minėtos 
iniciatyvos, apsaugos tikslų atžvilgiu. Tai turėtų būti nustatoma atsižvelgiant į tokius dalykus: 
 
a) visuomenės interesas turi būti svarbesnis, todėl yra aišku, kad ne kiekvienas socialinio ar 

ekonominio pobūdžio visuomenės interesas yra pakankamai reikšmingas, ypač kai jis 
vertinamas atsižvelgiant į direktyvoje numatytus interesus (žr., pvz., konstatuojamosios 
dalies 4 punktą, apibūdinantį „Bendrijos gamtos paveldą“) (žr. I priedo 10 punktą); 

b) šiuo atveju, atrodo, galima daryti prielaidą, kad visuomenės interesas gali būti svarbesnis 
tik tada, kai jis yra ilgalaikis; o trumpalaikiai ekonominiai interesai ar kiti interesai, kurie 
turėtų tik trumpalaikę naudą visuomenei, neturėtų būti laikomi pakankamai reikšmingais, 
kad nusvertų ilgalaikius direktyvoje numatytus gamtos apsaugos interesus. 

Reikėtų atsižvelgti į tai, kad ypatingos svarbesnio visuomenės intereso priežastys, tarp 
jų ir socialinio ar ekonominio pobūdžio yra susijusios su tokia padėtimi, kai įrodyta, kad 
numatyti planai ar projektai yra būtini:  
– dėl veiksmų ar planų, kurių tikslas yra apginti pamatines piliečių gyvenimo vertybes 
(sveikatą, saugumą, aplinką); 
– dėl pagrindinių valstybės ir visuomenės politikos programų; 
– dėl ekonominės ar socialinės veiklos ir viešųjų paslaugų prievolių vykdymo. 
 

 

Siekiant pateikti skaitytojui tikslesnių nuorodų apie tai, kas teisiniu požiūriu gali būti laikoma 
ypatingomis svarbesnio visuomenės intereso priežastimis, pateikiama keletas pavyzdžių iš 
Komisijos pateiktų nuomonių dėl 6 straipsnio 4 dalies, kurie yra susiję ir su valstybių narių 
pateiktais argumentais. 

Penė slėniu (Vokietija) planuojamas tiesti A20 greitkelis (Vokietija) 
A20 greitkelis yra transeuropinio kelių tinklo dalis. Reikia nutiesti rytus ir vakarus jungsiantį kelią 
Meklenburgo–Priešakinės Pomeranijos srityje siekiant sujungti ją su centriniais Bendrijos regionais. 
Meklenburgo–Priešakinės Pomeranijos srityje ypač aukštas nedarbo lygis. Jau keletą metų nedarbo 
lygis šioje srityje yra beveik dvigubai aukštesnis nei senosiose žemėse. Gyventojams tenkanti bendrojo 
nacionalinio produkto dalis Meklenburgo–Priešakinės Pomeranijos srityje yra gerokai mažesnė nei 
bendrojo nacionalinio produkto vidurkis. 
 
 
 
 
 
Projekto „Roterdamo uostas“ plėtros planas (Nyderlandai) 
Uostų ir pramonės veikla Roterdamo srityje yra vienas iš pagrindinių Olandijos ekonomikos ramsčių. 
Roterdamo uostas yra svarbi daugiarūšė transeuropinio transporto tinklo (TEN-T) kryžkelė ir dėl to 
yra Bendrijos svarbos objektas. Tikėtina pasaulinė konteinerių tvarkymo ir chemijos pramonės veiklos 
plėtra pareikalaus daugiau erdvės. Siekiant išlaikyti Roterdamo uosto konkurencingumą Hamburgo–
Havro uostų atžvilgiu neabejotinai reikės jį plėsti. 
Roterdamo uosto plėtra taip pat skatina svarstyti perėjimo prie kitų transporto rūšių  galimybes, ypač 
krovinių gabenimo srityje. Krovinių gabenimo keliais pakeitimas į gabenimą vandeniu neabejotinai 
turės  naudos – sumažės šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimas, atmosferos tarša ir transporto 
grūstys. Tokia  nauda turėtų būti įvertinta visuomenės intereso atžvilgiu. 
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„Daimler-Chrysler Aerospace Airbus Gmbh“ gamyklos, esančios Hamburge, Finkenverdene 
(Vokietija), teritorijos išplėtimas 
Didžiulė reikšmė Hamburgo regionui ir Šiaurės Vokietijai, taip pat ir visai Europos erdvėlaivių 
pramonei. Šis projektas skatins technologinę pažangą ir Europos šalių bendradarbiavimą aviacijos 
verslo srityje. Teigiamas poveikis kaimyninių regionų ekonominei ir socialinei raidai, taip pat 
Europos aviacijos pramonės konkurencingumui. Gerokai padaugės darbo vietų aukštos kvalifikacijos 
darbuotojams. Tai kompensuos darbo vietų mažėjimą regiono pramonės sektoriuje. 
 
Greitasis geležinkelis (Rytų TGV) (Prancūzija) 
Trūksta galimybių sujungti veikiančias geležinkelio linijas. Europos greitojo geležinkelio Rytų TGV 
projektas 1990 m. sulaukė pritarimo Europos Bendrijų Ministrų Taryboje, o 1994 m. Europos Vadovų 
Taryba paskelbė šį projektą prioritetiniu. Teigiamą poveikį greitojo geležinkelio Rytų TGV projektui 
padarė ir Europos Sąjungos sprendimai, susiję su prioritetinių infrastruktūros projektų įgyvendinimu. 
 
Prosper Haniel akmens anglių kasyklos (Vokietija) pagrindinis eksploatavimo planas 
(„Rahmenbetriebsplan“) 
Prosper Haniel akmens anglių kasykla dėl savo geologinių ir infrastruktūros savybių, taip pat dėl 
kasybos tęsimo prisideda prie Vokietijos ilgalaikės energetikos politikos pagrindinių tikslų siekimo 
federacijos ir regiono mastu, o ypač prie siekio užtikrinti išteklių saugumą ir išlaikyti pirmaujančias 
pozicijas Europos kasybos ir akmens anglių energetikos technologijų srityje. Prosper Haniel kasyklos 
uždarymas turėtų nepriimtinų tiesioginių ir netiesioginių ekonominių ir socialinių pasekmių regiono 
mastu – sumažėtų darbo vietų akmens anglių kasybos ir tiekėjų pramonės šakose, taip pat vartojimo 
paslaugų srityje.  
 
La Brenja II užtvankos projektas (Ispanija) 
Siekiama užtikrinti pakankamą vandens tiekimą žmonėms, pramonės ir žemės ūkio reikmėms, nes 
esant dabartinei Gvadalkivyro upės baseino padėčiai to padaryti neįmanoma. 
 
Daugiau pavyzdžių ir informacijos, susijusios su Komisijos pateiktomis nuomonėmis, 
ieškokite 
http://ec.europa.eu/environment/nature/nature_conservation/eu_nature_legislation/specific_art
icles/art6/index_en.htm 
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1.4. Kompensacinių priemonių taikymas  

1.4.1. Ką reiškia „kompensacinės priemonės“ ir kada jos taikomos? 

Atsižvelgiant į Buveinių direktyvos 6 straipsnį poveikio mažinimo priemonės turi būti aiškiai 
atskirtos nuo kompensacinių priemonių. 

Buveinių direktyva nepateikia termino „kompensacinės priemonės“ apibrėžimo. Iš patirties 
būtų galima teigti, kad pagrindinis šių priemonių skirtumas yra toks:  

• poveikio mažinimo priemonės plačiąja prasme yra tokios priemonės, kuriomis siekiama 
mažinti ar netgi panaikinti neigiamą poveikį, kurį greičiausiai teritorijai turės plano arba 
projekto įgyvendinimas. Šios priemonės yra neatskiriama plano ar projekto reikalavimų 
dalis (žr. lankstinuko „Natura 2000 teritorijų tvarkymas. Buveinių direktyvos 6 straipsnio 
nuostatos“), o  

• kompensacinės priemonės sensu stricto nėra projekto dalis (įskaitant bet kurias susijusias 
poveikio mažinimo priemones). Jos skirtos kompensuoti plano ar projekto neigiamą 
poveikį siekiant išlaikyti ekologinį Natura 2000 tinklo vientisumą. 

Pavyzdžiui, akmens anglių kasyklų išplėtimas į teritorijas, kurios dar nebuvo 
eksploatuojamos, lems didelį grunto nusėdimą, kuris sukels potvynius ir gruntinių vandenų 
lygio kilimą, o tai turės didžiulį poveikį visoms toje teritorijoje esančioms ekosistemoms. 
Siekiant kompensuoti neigiamą projekto poveikį pagal ekologinius kriterijus bus atrenkama 
žemė, kurioje apsodinant ar keičiant (gerinant) esamus miškus bus formuojami neprioritetinių 
buveinių tipai (bukų miškai ir ąžuolynai). Taip pat manoma, kad aliuvinių miškų sodinimas ir 
jų būklės gerinimas, taip pat upės vagų atkūrimas ar tobulinimas gali kompensuoti žalą, 
padarytą prioritetinių buveinių tipams (likutiniams aliuviniams miškams (Alnion glutinoso-
incanae)) ir neprioritetinių buveinių tipams (lygumų ir kalnuotų vietovių upių pakrantėms su 
plūduriuojančia augalija). Šiomis priemonėmis taip pat bus galima kompensuoti neigiamą 
projekto poveikį tokioms rūšims kaip Lampetra planeri (mažoji nėgė). 

Kompensacinės priemonės turėtų būti taikomos kaip papildomos priemonės imantis įprastų 
veiksmų, numatytų Buveinių ir Paukščių direktyvose, arba vykdant EB teisėje nustatytus 
įsipareigojimus. Pavyzdžiui, vadybos plano įgyvendinimas arba naujos teritorijos, jau 
priskirtos prie Bendrijos svarbos teritorijų, siūlymas (įsteigimas) yra tos įprastos priemonės, 
kurias taiko valstybės narės. Todėl kompensacinės priemonės turi būti platesnio pobūdžio nei 
įprastos (standartinės) priemonės, reikalingos saugoti ir tvarkyti Natura 2000 teritorijas. 
 
Kitas kompensavimo pavyzdys gali būti iš uosto plėtros atvejo. Plečiantis uostui bus 
sunaikintos paukščių dienojimo vietos, taip pat sumažintos negausiai užliejamos dumblingos 
lygumos ir nendrėmis apsodintos pakrantės. Neigiamą projekto poveikį turėtų kompensuoti 
potvynio nepasiekiamų paukščių dienojimo vietų ir seklių jūros pakrančių, susisiekiančių su 
dumblingomis lygumomis, atkūrimas, taip pat buveinių atkūrimas nendrėmis apsodintose 
pakrantėse ir šlapiose pievose vykdant hidrotechninius darbus, aplinkos apsaugos priemonių 
taikymas žemės ūkio reikmėms naudojant nendrėmis apsodintas pakrantes ir pievas, o taip pat 
medžioklės intensyvumo reguliavimas. 
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Taigi kompensacinės priemonės nesuteikia galimybės įgyvendinti planus ar projektus 
nepaisant įsipareigojimų, numatytų 6 straipsnyje. Šios priemonės turėtų būti svarstomos tik 
tada, kai nustatomas neigiamas poveikis Natura 2000 teritorijos vientisumui. Visų pirma 
vertinimo proceso loginis pagrindas reikalauja, kad jei kyla įtarimų dėl neigiamo poveikio, 
turėtų būti įvertinamos alternatyvios priemonės, taip pat įvertinama plano ar projekto nauda 
teritorijos gamtai. Kai nusprendžiama vykdyti planą ar projektą, reikėtų apsvarstyti 
kompensacines priemones. Toks metodas patvirtintas ir generalinio advokato pateiktoje 
nuomonėje byloje C 239-/04 (35 punktas).  
 
Kompensacinės priemonės yra specialiosios projekto ar plano priemonės, taikomos kaip 
papildoma priemonė įgyvendinant „Gamtos“ direktyvas. Jų tikslas yra kompensuoti 
neigiamą projekto poveikį, taip pat konkrečią žalą atitinkamoms rūšims ir buveinėms. 
Kompensacinės priemonės yra „paskutinė išeitis“. Jos taikomos tik tada, kai kitos 
direktyvoje numatytos apsaugos priemonės yra neveiksmingos ir kai nepaisant to 
priimamas sprendimas svarstyti planą ar projektą, kuris daro neigiamą poveikį Natura 
2000 teritorijai.  

1.4.2. Natura 2000 tinklo „vientisumas“ 

Sąvoka „vientisumas“ pateikiama 6 straipsnio 4 dalyje, kur nustatyta, kad planą ar projektą 
leidžiama įgyvendinti dėl ypatingų svarbesnio visuomenės intereso priežasčių, o valstybė narė 
turi imtis priemonių žalai kompensuoti.  

3 straipsnio 1 dalyje taip pat teigiama, kad Natura 2000 yra „vieningas specialių saugomų 
teritorijų Europos ekologinis tinklas, kuris sudaro galimybę palaikyti, o kur reikia ir atstatyti 
iki geros apsaugos būklės natūralių buveinių tipus ir rūšių buveines jų natūraliame paplitimo 
areale“. Taigi atsižvelgiama į du kriterijus: pirma, į tam tikras rūšis ir buveines kiekybės ir 
kokybės atžvilgiu, antra, į teritorijos reikšmę siekiant užtikrinti tinkamą geografinį 
pasiskirstymą paplitimo arealo atžvilgiu.  

3 straipsnio 3 dalyje numatoma, kad „jei valstybės narės mano esant reikalinga, jos stengiasi 
pagerinti Natura 2000 tinklo ekologinį vientisumą palaikydamos, o kur reikia — sukurdamos 
kraštovaizdžio elementus, kurie yra labai svarbūs laukinei faunai ir florai, kaip nurodyta 10 
straipsnyje“. 

10 straipsnyje, kuriame bendrai aptariami žemėnaudos planų bei plėtros politikos klausimai, 
teigiama, kad: 

„Valstybės narės stengiasi, kur mano tai esant būtina, savo žemėnaudos planuose bei 
plėtros politikoje, ir ypač siekdamos pagerinti Natura 2000  tinklo ekologinį vientisumą, 
skatinti laukinei faunai ir florai svarbių kraštovaizdžio elementų tvarkymą. 

Šiems elementams priskiriami tie, kurie dėl savo linijinės ar tęstinės struktūros (upės su 
savo krantais ar tradicinės laukų ribų žymėjimo sistemos) ar dėl savo jungiamosios 
funkcijos (kūdros ar maži miškeliai) yra būtini laukinių rūšių migracijai, plitimui ir 
genetiniams mainams.“ 

Žodis „ekologinis“ vartojamas ir 3, ir 10 straipsniuose siekiant paryškinti vientisumo sąvokos 
ypatumą. Akivaizdu, kad 6 straipsnio 4 dalyje sąvoka „vientisumas“ vartojama ta pačia 
reikšme. 
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Dabar tampa aišku, kad teritorijos svarbą tinklo vientisumui lemia teritorijos apsaugos tikslų 
funkcionavimas, teritorijoje aptinkamų buveinių ir rūšių skaičius ir būklė, taip pat teritorijos 
reikšmė siekiant užtikrinti tinkamą rūšių ir tų rūšių buveinių geografinį pasiskirstymą.  

6 straipsnio 4 dalyje reikalaujama „apsaugoti“ Natura 2000 tinklo vientisumą. Todėl galima 
teigti, kad direktyvoje daroma prielaida, jog „pradinis“ tinklas – vientisas. Jei daromos 
išimtys, būtina pakeisti padėtį taip, kad vientisumas būtų atkurtas.  

Plano ar projekto atžvilgiu kompensacinės priemonės, skirtos Natura 2000 tinklo vientisumui 
apsaugoti, turės būti skiriamos pagal anksčiau minėtus kriterijus. Tai reikštų, kad 
kompensacinės priemonės turėtų būti orientuotos į teritorijos apsaugos tikslus, taip pat į 
buveines ir rūšis, kurios panašiu santykiu buvo neigiamai paveiktos skaičiaus ir būklės 
atžvilgiu. Kartu būtina kompensuoti atitinkamos teritorijos reikšmę biogeografinio 
pasiskirstymo atžvilgiu. 

Šiame etape būtų naudinga prisiminti, kad pagal Buveinių direktyvą teritorijos Natura 2000 
tinklui priskiriamos atsižvelgiant į šiuos dalykus:  

• buveinę (-es) ir rūšis pagal kiekybinius kriterijus (plotą, populiaciją), numatytus 
standartinėje duomenų formoje;  

• teritorijos reikšmę jos biogeografiniam regionui;  

• atrankos kriterijus, kuriuos nustatė Buveinių komitetas ir taiko Biologinės įvairovės 
problemų Europos centras, siekdamas patarti Komisijai, kurias teritorijas įtraukti į 
Bendrijos svarbos teritorijų sąrašą.  

Kompetentingos institucijos turėtų atsižvelgti į šiuos dalykus rengdamos kompensacines 
projekto priemones ir turėtų užtikrinti, kad jomis sukuriamos savybės ir funkcijos atitiktų tas, 
dėl kurių buvo pasirinkta tam tikra teritorija.  
 
Paukščių direktyvoje nėra numatoma nei biogeografinių regionų, nei teritorijų atrankos 
Bendrijos lygmeniu nuostatų. Tačiau analogiškai galima manyti, kad tinklo vientisumas yra 
užtikrinamas, jei:  

• kompensacinės priemonės taikomos siekiant įgyvendinti tuos pačius tikslus, kurie lėmė 
teritorijos priskyrimą prie saugomų teritorijų atsižvelgiant į Paukščių direktyvos 4 
straipsnio 1 dalį ir į 4 straipsnio 2 dalį; 

• kompensacinės priemonės atlieka tą pačią funkciją tame pačiame migracijos kelyje; 

• paukščiams, aptinkamiems projekto paveiktoje teritorijoje, užtikrinama galimybė 
patekti į kompensacinių priemonių teritoriją (-as).  

 

Pavyzdžiui, jei projektas neigiamai paveikia SAT, kurios funkcija yra teikti į šiaurę 
migruojančių paukščių rūšims tarpinius poilsio plotus, taikomos kompensacinės priemonės 
turėtų būti orientuotos į šią specifinę saugomos teritorijos funkciją. Taigi kompensacinės 
priemonės, kurios sukurtų būtinas minėtųjų rūšių  poilsio sąlygas plote, kuris nepatenka į 
migracijos kelią arba patenka į migracijos kelią, bet yra per toli, nebūtų pakankamos tinklo 
vientisumui užtikrinti. Šiuo atveju kompensacinės priemonės turėtų numatyti tinkamus minėtų 
rūšių poilsio plotus, kurie būtų įkurti migracijos kelyje tam, kad paukščiai, kurie būtų 
naudojęsi pirmine projekto paveikta teritorija, realiai galėtų į juos patekti.  
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Siekiant užtikrinti Natura 2000  tinklo vientisumą projekte numatytos kompensacinės 
priemonės turėtų: a) būti panašiu santykiu orientuotos į neigiamai paveiktas buveines ir 
rūšis; b) užtikrinti  funkcijas, atitinkančias tas, dėl kurių buvo pasirinkta tam tikra 
teritorija, ypač tinkamą geografinį pasiskirstymą. Taigi nepakaktų, jei kompensacinės 
priemonės būtų vien susijusios su tuo pačiu biogeografiniu regionu toje pačioje 
valstybėje narėje.  

Atstumas tarp pirminės teritorijos ir vietos, kurioje taikomos kompensacinės priemonės, 
nebūtinai yra laikoma kliūtimi, jei tik tai nepaveikia teritorijos funkcijų, jos reikšmės 
geografiniam pasiskirstymui ir priežasčių, dėl kurių ji buvo pasirinkta.  

 
1.4.3. Kompensacinių priemonių tikslas ir pobūdis 

Kompensacinės priemonės sensu stricto turi užtikrinti teritorijos reikšmės natūralių buveinių 
ir rūšių buveinių geros būklės apsaugai „susijusiame biogeografiniame regione“ išsaugojimą. 
Trumpai tariant, užtikrinti Natura 2000 tinklo vientisumo išsaugojimą. Šie teiginiai 
grindžiami tuo, kad:  

• paprastai negrįžtamam projekto poveikiui teritorijai negalima leisti pasireikšti, kol 
nepradedamos taikyti kompensacinės priemonės. Tačiau gali būti atvejų, kai šios sąlygos 
neįmanoma įvykdyti. Pavyzdžiui, miško buveinėms atkurti prireiktų daugybės metų, 
siekiant užtikrinti, kad jos atliktų tokias pačias funkcijas kaip ir projekto neigiamai 
paveikta pirminė teritorija. Todėl turėtų būti stengiamasi užtikrinti, kad kompensacinės 
priemonės būtų taikomos iš anksto, o jei nėra galimybių, kompetentingos institucijos turėtų 
svarstyti papildomų kompensacinių priemonių taikymo galimybę laikinai žalai, kuri bus 
padaryta tuo metu, atitaisyti. 

• kompensacinės priemonės turi būti taikomos kaip papildoma priemonė, susijusi su Natura 
2000 tinklu, prie kurio valstybės narės turėtų būti prisijungusios pagal direktyvas.  

Valstybės narės turėtų atkreipti ypatingą dėmesį į tuos atvejus, kai plano ar projekto 
neigiamas poveikis yra daromas retiems natūralių buveinių tipams ar natūralioms buveinėms, 
kurių ekologinėms funkcijoms atkurti reikia daug laiko. Šiomis aplinkybėmis turėtų būti 
svarstoma galimybė plano ar projekto iš viso nevykdyti. 

Nors naujai įsteigtos Natura 2000 teritorijos gali būti 6 straipsnio 4 dalyje numatytų 
kompensacinių priemonių paketo dalis, teritorijų steigimas be papildančių priemonių taikymo 
nėra veiksmingas.  

Atsižvelgiant į Paukščių direktyvą kaip kompensacinę priemonę galima būtų vykdyti veiklą, 
skirtą pagerinti biologinę teritorijos, kuri yra priskirta ar bus priskirta prie saugomų teritorijų, 
vertę taip, kad gebėjimas atsinaujinti ar galimybės rasti maisto kiekybiškai padidėtų, palyginti 
su žala, padaryta projekto paveiktai teritorijai. A fortiori buveinės, tinkamos tam tikroms 
paukščių rūšims, atkūrimas yra priimtinas, jei sukurta teritorija galima naudotis, kai paveikta 
teritorija netenka savo gamtinės vertės.  
 
Atsižvelgiant į Buveinių direktyvą kompensacines priemones galėtų sudaryti panašios 
buveinės atkūrimas ar žemesnio statuso buveinių, esančių saugomoje teritorijoje, biologinės 
būklės gerinimas arba netgi naujos teritorijos, kuri savo kokybe panaši į pirminę teritoriją, 
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priskyrimas prie Natura 2000 tinklo. Pastaruoju atveju gali kilti ginčų, kad dėl bendro 
projekto poveikio valstybėje narėje bus prarastas toks buveinės tipas. Tačiau Bendrijos 
lygmeniu naujai teritorijai bus naudinga apsauga, numatyta 6 straipsnyje. taigi bus 
įgyvendinami direktyvos tikslai.  
 
Kompensacinės priemonės, tinkančios ar būtinos tam, kad būtų galima kompensuoti poveikį 
Natura 2000  teritorijai, gali būti tokios: 

− Esančių teritorijų atkūrimas ar gerinimas: buveinės atkūrimas siekiant išsaugoti jos 
vertę ir užtikrinti suderinamumą su teritorijos apsaugos tikslais arba likusios buveinės 
būklės gerinimas atsižvelgiant į plano ar projekto padarytą žalą Natura 2000  
teritorijai. 

− Buveinių atkūrimas: buveinės atkūrimas naujoje ar išplėstoje teritorijoje, kuri bus 
priskirta prie Natura 2000 tinklo. 

− Kaip buvo aprašyta anksčiau, taip pat atsižvelgiant į kitus darbus, naujos teritorijos 
siūlymas pagal Buveinių ir Paukščių direktyvas. 

 
Taikant Buveinių direktyvą kompensacinės priemonės pagal dabartinę ES praktiką apima 
tokią veiklą: 

 
• Rūšių reintrodukciją: 
• Rūšių atkūrimą ir stiprinimą, įskaitant grobio rūšių stiprinimą. 
• Žemės įsigijimą. 
• Teisių įgijimą. 
• Draustinių kūrimą (įskaitant griežtus žemės naudojimo apribojimus). 
• Tam tikros ekonominės veiklos, stiprinančios pagrindines ekologines funkcijas, 

skatinimą. 
• Kitų grėsmių rūšims mažinimą imantis veiksmų, nukreiptų į vieną šaltinį, arba 

koordinuotų veiksmų, nukreiptų į visus grėsmės veiksnius (pvz., atsirandančius dėl per 
didelio tankumo mažoje erdvėje). 

 

Paprastai kompensacinių priemonių taikymo rezultatai turi būti pastebimi jau tada, 
kai atitinkamai teritorijai pradedama daryti žala. Esant tam tikroms aplinkybėms, 
kai tai negali būti įgyvendinta, turėtų būti reikalaujama taikyti papildomas 
kompensacines priemones laikinai žalai padengti. 

 

 Vadinamųjų buveinių bankų sistemos kūrimo galimybė, kaip kompensacinė priemonė 
numatyta 6 straipsnio 4 dalyje, yra labai ribota dėl griežtų kriterijų, susijusių su 
kompensacijos būtinybe siekiant užtikrinti tinklo vientisumo apsaugą (1.4.2 dalis).  

Nepaisant to, vadinamųjų buveinių bankų sistemos sąvoka gali būti vartojama laikantis 
griežtos 6 straipsnio 1 dalyje numatytos tvarkos. Pavyzdžiui, numatomos plėtros atveju 
galima būtų svarstyti ir į teritorijos vadybos planą ar į kitus plėtros planus integruotą 
vadybos planą įtraukti kompensacines priemonės, kurios būtų reikalingos vykdant tokią 
plėtrą ir kurių reikėtų imtis prieš kompetentingoms institucijoms priimant bet kokį 
sprendimą. 
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1.4.4. Kas turėtų būti įtraukta į kompensacinių priemonių programą? 

Pagal 6 straipsnio 4 dalį kompensacinės priemonės turi būti orientuotos į visus techninius 
ir (arba) teisinius ar finansinius klausimus, kurie yra reikalingi plano ar projekto neigiamo 
poveikio kompensavimo tikslams pasiekti ir Natura 2000 tinklo vientisumui užtikrinti. 
Toliau pateikiami galimi kompensacinių priemonių programos aspektai: 

 
− Griežtos koordinavimo procedūros ir glaudus Natura 2000  tinklo institucijų, vertinimą 

atliekančių institucijų ir kompensacinę programą siūlančių institucijų (būtent plano ar 
projekto rengėjų ir nepriklausomų konsultantų) bendradarbiavimas. 

− Aiškūs tikslai ir plano reikšmės nustatymas atsižvelgiant į teritorijos apsaugos tikslus. 
− Priemonių taikymo techninių galimybių analizė atsižvelgiant į jų apsaugos tikslus. 
− Priemonių taikymo teisinių ir (arba) finansinių galimybių analizė atsižvelgiant į 

numatytą laikotarpį. 
− Laikotarpio, per kurį turėtų būti pasiekti apsaugos tikslai, aiškinimas. 
− Įgyvendinimo terminų nustatymas ir koordinavimas, taip pat plano ar projekto 

įgyvendinimo tvarkaraščio sudarymas. 
− Viešojo informavimo ir (arba) konsultacijų etapai. 
− Konkretūs patikrinimo ir ataskaitų ruošimo tvarkaraščiai, paremti progreso rodikliais 

atsižvelgiant į apsaugos tikslus. 
− Tinkamos biudžeto programos patvirtinimas per tam tikrą laikotarpį siekiant garantuoti 

sėkmingą priemonių taikymą. 
 
 

1.5. Kompensacinių priemonių rengimo kriterijai 

1.5.1. Tikslinės kompensacinės priemonės 

Kompensacinės priemonės, numatytos Buveinių direktyvoje, turi būti parengtos atsižvelgiant į 
etalonines sąlygas, nustatytas įvertinus teritorijos biologinį vientisumą, kuris gali išnykti arba 
jam gali būti pakenkta, taip pat atsižvelgiant į galimas neigiamas pasekmes, kurių nepavyks 
pašalinti taikant poveikio mažinimo priemones. Biologinį vientisumą galima apibrėžti taip: tai 
visi veiksniai, kurie lemia ekosistemos išsaugojimą, įskaitant struktūrinius ir funkcinius 
išteklius. Pagal Buveinių direktyvą biologinis teritorijos vientisumas yra susijęs su apsaugos 
tikslais, dėl kurių tam tikra teritorija buvo priskirta prie Natura 2000 tinklo.  
 
Tikslinių kompensacinių priemonių rengimo procedūra reikalauja tinkamai atlikti 6 straipsnio 
3 dalyje numatytą vertinimą, atitinkantį ankstesniame skyriuje pateiktas nuostatas. 
 
Nustačius biologinio vientisumo pažeidimo galimybę ir faktinį tokio pažeidimo mastą 
kompensacinėje programoje numatomos priemonės turi būti orientuotos kaip tik į tas 
pasekmes tam, kad būtų užtikrinta vientisumo elementų, lemiančių ir viso Natura 2000 tinklo 
vientisumą, ilgalaikė apsauga. Todėl šios priemonės turėtų būti tinkamiausios numatomo 
poveikio atžvilgiu. Jomis taip pat turėtų būti siekiama tikslų, susijusių su žalos Natura 2000  
elementams kompensavimu. Šiuo atveju reikia užtikrinti, kad kompensacinės priemonės būtų 
nukreiptos į struktūrinius ir funkcinius teritorijos vientisumo aspektus, taip pat į neigiamai 
paveiktus buveinių tipus ir rūšių populiacijas. 
 
Tai reiškia, kad kompensacinė programa būtinai turi apimti ir ekologines priemones, 
pavyzdžiui, buveinių atkūrimą ar gerinimą, populiacijos stiprinimą ir (arba) kitą tokiam tikslui 
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skirtą veiklą. Todėl pagal Buveinių direktyvą išmokos narėms arba įmokos į specializuotus 
fondus, nepaisant to, kad jie yra skirti gamtos apsaugos projektams finansuoti, nėra tikslingos. 
Be to, bet kokios antrinės ar netiesioginės priemonės, kuriomis siekiama padidinti pagrindinių 
priemonių veiksmingumą ar pagerinti kompensacinės programos rezultatus, turi būti aiškiai 
susijusios su kompensacinės programos tikslais. 
 
Pavyzdžiui, kompensacinės priemonės turi būti parengtos atsižvelgiant į tokius konkrečius 
tikslus:  
 

• nustatyti bendrą neigiamai paveiktų rūšių skaičių; 
• nustatyti pagrindines neigiamai paveiktas rūšis ir, apytiksliai kokią dalį jos sudaro 

visoje (-se) populiacijoje (-se); 
• nustatyti pagrindinę (-es) buveinės, kuriai bus padarytas neigiamas poveikis, 

funkciją (-as), nuo kurios (-ių) rūšys yra priklausomos, pvz., maitinimosi, 
dienojimo ir kt. funkcijos; 

• nustatyti galimas rūšių populiacijas ir buveinių funkcijas, kurios greičiausiai yra 
geros būklės; 

• nustatyti priemones, būtinas buveinių funkcijoms ir rūšims padarytai žalai 
kompensuoti. Šios priemonės turėtų padėti atkurti tokią buveinių ir rūšių būklę, 
kuri atitiktų gerą neigiamai paveikto ploto apsaugos būklę. 

 
Jei kiltų abejonių dėl tikslaus neigiamo poveikio pobūdžio ir (arba) masto, jie turėtų būti 
nuodugniai patikrinti. Jei reikia, turėtų būti laikomasi atsargumo principo, o neigiamo 
poveikio vertinimas turėtų būti atliekamas pagal blogesnės prielaidos scenarijų. 
 

1.5.2. Veiksmingos kompensacinės priemonės 

Kompensacinių priemonių pritaikomumas ir veiksmingumas turi didelę reikšmę Buveinių 
direktyvos 6 straipsnio 4 dalies nuostatų administravimui remiantis atsargumo principu ir gera 
praktika. Siekiant užtikrinti kompensacinių priemonių veiksmingumą, jų techninės taikymo 
galimybės turi būti tinkamo masto, savalaikės ir suderintos su paskirties vietove.  
 
Kompensacinės priemonės turi teikti galimybę atkurti ekologines sąlygas (t. y. pažeistą 
ekologinę struktūrą ir funkcijas, taip pat susijusias buveines ir rūšis), būtinas Natura 2000 
tinklo vientisumui užtikrinti. Apskaičiuotas laikotarpis ir bet kokia priežiūros veikla, 
reikalinga veiksmingumui didinti, turėtų būti žinoma ir (arba) numatoma vos tik pradėjus 
taikyti priemones. Tai turi būti pagrįsta patikimiausiomis šios srities mokslo žiniomis ir 
specialiais tyrimais siekiant nustatyti tikslią kompensacinių priemonių taikymo vietą. 
Atsižvelgiant į 6 straipsnio 4 dalį priemonės, kurių sėkmingas taikymas nėra užtikrintas, 
neturėtų būti svarstomos, o kompensacinės programos sėkmingo įgyvendinimo tikimybė 
turėtų lemti plano ar projekto galutinį patvirtinimą laikantis prevencinio principo.  
 
Be to, kai reikia apsispręsti, kuris iš keleto kompensavimo būdų yra tinkamiausias, būtina 
išrinkti veiksmingiausius variantus, kurių sėkmingo įgyvendinimo galimybės yra didžiausios. 
 
Siekiant užtikrinti ilgalaikį kompensacinių priemonių programos veiksmingumą turi būti 
atliekama išsami įgyvendinimo procedūros stebėsena. Atsižvelgiant į tai, kad ši stebėsena  yra 
susijusi su Natura 2000 tinklu, ji turėtų būti derinama su Buveinių direktyvos 11 straipsnyje 
numatyta stebėsena ir laipsniškai į ją integruojama. 
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Jei kompensacinės priemonės nėra pakankamai veiksmingos įgyvendinant numatytus tikslus, 
jos turėtų būti atitinkamai keičiamos. 
 

1.5.3. Techninės įgyvendinimo galimybės  

Remiantis naujausiomis žiniomis mažai tikėtina, kad galima atkurti tokią ekologinės 
struktūros ir funkcijų, taip pat susijusių buveinių ir rūšių populiacijų būklę, kuri atitiktų 
pirminę plano ar projekto nepaveiktą būklę. Siekiant išvengti pagrindinių sėkmingo 
ekologinių sąlygų atkūrimo kliūčių, kompensacinės priemonės turi būti rengiamos 
atsižvelgiant į: 
 

− mokslinius kriterijus ir vertinimą pagal patikimiausias mokslo žinias, 
 

− konkrečias ekologinėms savybėms, kurios turi būti atkurtos, būtinas sąlygas (pvz., 
dirva, drėgmė, poveikis, genetinis fondas, esamos grėsmės ir kitos sąlygos, būtinos 
sėkmingam atkūrimui). 

 
Techninių įgyvendinimo galimybių vertinimas atsižvelgiant į svarbiausius aspektus leis 
įvertinti kompensacinių priemonių taikymo tam tikroje vietoje tinkamumą (pritaikomumą 
vietos atžvilgiu), terminų tinkamumą ir būtiną kompensacinių priemonių mastą.  
 
Be to, pasirenkant ar rengiant tam tikras priemones būtina atsižvelgti į esamas 
rekomendacijas, susijusias su atskirais tam tikros veiklos atvejais, buveinių kūrimu, buveinių 
atkūrimu, populiacijos stiprinimu, rūšių atkūrimu ar su kitomis priemonėmis, numatytomis 
kompensacinėje programoje.  
 

1.5.4. Kompensacinių priemonių mastas 

Kompensacinių priemonių mastas, užtikrinantis jų veiksmingumą, yra tiesiogiai susijęs su  
vientisumo, kuris gali būti pažeistas, elementų kiekybiniais ir kokybiniais aspektais (įskaitant 
struktūrą ir funkcionalumą, jų reikšmę viso Natura 2000 tinklo vientisumui), tai pat su 
apskaičiuotu priemonių veiksmingumu.  
 
Taigi geriausia kompensacinių priemonių proporcijas nustatyti kiekvienu atveju atskirai. Taip 
pat iš pradžių tas kompensacines priemones būtina įvertinti atsižvelgiant į informaciją, gautą 
atlikus 6 straipsnio 3 dalyje numatytą vertinimą, ir užtikrinti, kad jos atitiktų minimalius 
ekologinio funkcionalumo reikalavimus. Tuomet proporcijos gali būti nustatytos iš naujo, 
atsižvelgiant į veiksmingumo stebėsenos rezultatus, o galutinis sprendimas dėl kompensavimo 
proporcijų turi būti pagrįstas.  
 
Oficialiai pripažįstama, kad paprastai proporcijos turėtų būti gerokai didesnės nei 1:1. Todėl 
kompensacinės priemonės, kurių santykis yra 1:1 arba mažesnis, turėtų būti svarstomos tik 
tada, kai įrodoma, kad tokiu mastu taikomos priemonės bus 100 % veiksmingos atkuriant 
teritorijos struktūrą ir funkcionalumą per trumpą laikotarpį (pvz., netrikdant pagrindinių rūšių 
buveinių ar populiacijų, kurias gali paveikti planas ar projektas, apsaugos).  
 

1.5.5. Kompensacinių priemonių taikymas atsižvelgiant į vietovę 

Kompensacinės priemonės tam tikrose teritorijose turėtų būti taikomos siekiant užtikrinti, kad 
Natura 2000 tinklo vientisumo išsaugojimas būtų kuo veiksmingesnis. Tokiu atveju 
kompensacinės priemonės rengiamos atsižvelgiant į tam tikras išankstines sąlygas:  
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− Kompensavimui parinkta teritorija tam tikroje valstybėje narėje turi būti tame pačiame 

biogeografiniame regione (taikoma teritorijoms, įsteigtoms pagal Buveinių direktyvą) 
arba tame pačiame paukščių rūšių paplitimo areale, migracijos kelyje ar žiemojimo 
teritorijoje (taikoma teritorijoms, įsteigtoms pagal Paukščių direktyvą). Be to, 
teritorijos turėtų atlikti funkcijas, panašias į tas, kurios lėmė pirminės teritorijos 
atrankos kriterijus, ypač susijusius su tinkamu geografiniu pasiskirstymu. 

− Kompensavimui pasirinkta teritorija turi turėti (arba turi gebėti išvystyti) specifines 
savybes, papildančias buveinėms ir rūšių populiacijoms būtiną ekologinę struktūrą ir 
funkcijas. Šie reikalavimai susiję su tokiais kokybiniais aspektais kaip pažeistų išteklių 
unikalumas ir įpareigoja išnagrinėti vietos ekologinę aplinką. 

− Kompensacinės priemonės neturi daryti žalos bet kurių kitų Natura 2000 tinklo 
vientisumui įtaką darančių teritorijų vientisumui. Kai kompensacinės priemonės 
taikomos esamoje (-ose) Natura 2000 teritorijose, jos turi atitikti teritorijos (-ų) 
apsaugos tikslus ir neturi būti suvokiamos kaip būdas visapusiškai tvarkyti teritoriją (-
as). 

 
Be to, ištirta, kad vietos sąlygos, būtinos itin svarbiems ekologiniams ištekliams atkurti, 
dažniausiai aptinkamos kuo arčiau teritorijos, kurią paveikė planas ar projektas. Todėl 
tinkamiausia būtų kompensacines priemones taikyti susijusioje Natura 2000 teritorijoje ar 
šalia jos, tokioje vietovėje, kurioje gali būti sudarytos tinkamos sąlygos tas priemones 
sėkmingai taikyti. Tačiau tai ne visada įmanoma. Kartais reikia nustatyti prioritetus, į kuriuos 
bus atsižvelgiama ieškant vietovės, atitinkančios Buveinių direktyvos reikalavimus:  
 

1) Kompensacinės priemonės taikomos Natura 2000 įsteigtoje teritorijoje, jei toje 
teritorijoje yra ekologinį vientisumą ir tinklo funkcionalumą užtikrinančių elementų.  

 
2) Kompensacinės priemonės taikomos už atitinkamos Natura 2000 teritorijos ribų, 

tačiau tame pačiame topografiniame ar kraštovaizdžio plote, su sąlyga, kad pasirinkta 
teritorija turės tokios pačios reikšmės ekologinei struktūrai ir (arba) tinklo funkcijai. 
Nauja vietovė gali būti kita Natura 2000 tinklo teritorija arba tinklui nepriklausanti 
teritorija. Pastaruoju atveju atitinkama teritorija turi būti įtraukta į Natura 2000  tinklą. 
Taip pat jai turi būti taikomi visi reikalavimai, numatyti „gamtos“ direktyvose. 

 
3) Kompensacinės priemonės taikomos už Natura 2000 teritorijos ribų, skirtingame 

topografiniame ar kraštovaizdžio plote. Nauja vietovė gali būti kita Natura 2000 tinklo 
teritorija. Jei kompensacinės priemonės taikomos vietovėje, kuri nėra tinklo dalis, ši 
teritorija turi būti įtraukta į Natura 2000 tinklą, jai turi būti taikomi visi reikalavimai, 
numatyti „gamtos“ direktyvose. 

 
Komisija turi būti informuojama apie naujų teritorijų kaip kompensacinių priemonių 
sudedamosios dalies įsteigimą prieš pradedant tas priemones taikyti ir prieš pradedant 
vykdyti projektą (bet jau jį patvirtinus). Galimybė naudotis informacija apie naujai 
paskirtas teritorijas Komisijai turi būti sudaryta kuriant specialius kanalus ir procedūras, 
panašiai kaip ir Bendrijos svarbos teritorijų sąrašų ir specialių apsaugos teritorijų įsteigimo 
patvirtinimo atveju, nesiimant jokių pakeitimų (angl. business as usual).  

 
Svarstant kompensacinių priemonių paskirstymo tarpvalstybiniu mastu klausimus valstybės 
narės turi užtikrinti geriausias bendradarbiavimo ir koordinavimo sąlygas. 
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1.5.6. Kompensacinių priemonių taikymo terminai 

Kompensacinių priemonių terminai kiekvienu atveju turėtų būti nustatomi atskirai, nes 
patvirtintas tvarkaraštis turi užtikrinti, kad ekologiniai procesai, kurie yra būtini Natura 2000 
tinklo vientisumą lemiančiai biologinei struktūrai ir funkcijoms išsaugoti, nenutrūks. Tokiu 
atveju būtina užtikrinti griežtą plano ar projekto įgyvendinimo ir priemonių taikymo derinimą. 
Tai priklauso nuo tokių veiksnių kaip laikotarpis, reikalingas buveinėms išvystyti ir (arba) 
rūšių populiacijoms atkurti ar įkurti tam tikroje teritorijoje. Be to, būtina atsižvelgti ir į kitus 
veiksnius ar procesus: 
 

− Teritorijai negali būti daromas negrįžtamas neigiamas poveikis, kol nepradedamos 
taikyti kompensacinės priemonės. 

− Tuo metu, kai atitinkamai teritorijai padaroma žala, kompensacinės priemonės jau 
turėtų duoti rezultatų. Esant tam tikroms aplinkybėms, kai tai negali būti įgyvendinta, 
reikėtų imtis papildomų kompensacinių priemonių laikinai žalai padengti. 

− Vėluoti leidžiama tik įsitikinus, kad tai nekliudys siekti Natura 2000  tinklo vientisumą 
užtikrinančio tikslo „jokios žalos tinklui“. 

− Vėluoti neleidžiama, jei, pavyzdžiui, tai gali daryti žalą rūšių, saugomų teritorijoje 
pagal Direktyvos 92/43/EEB II priedą ar Direktyvos 79/409/EEB I priedą, 
populiacijai. Ypatingas dėmesys tokiu atveju turi būti skiriamas teritorijoms, kuriose 
aptinkama prioritetinių rūšių. 

− Kompensacinių priemonių taikymo terminus galima sutrumpinti atsižvelgiant į 
laikotarpį (trumpą, vidutinį ar ilgą), per kurį gali pasireikšti žymus neigiamas poveikis.  

 
Patartina taikyti specialias priemones laikinai žalai, kuri gali būti padaryta, kol nebus pasiekti 
apsaugos tikslai, kompensuoti. Visos būtinos sąlygos (techninės, teisinės ar finansinės), 
reikalingos kompensacinėms priemonėms taikyti, turi būti įvykdytos prieš pradedant 
įgyvendinti planą ar projektą, siekiant išvengti bet kokio nenumatyto delsimo, kuris gali 
sumažinti priemonių veiksmingumą. 
 

1.5.7. Ilgalaikių tikslų įgyvendinimas 

Būtina sukurti tvirtą teisinį ir finansinį pagrindą, užtikrinantį ilgalaikį kompensacinių 
priemonių taikymą, taip pat jų apsaugą, stebėseną ir priežiūrą, siekiant išvengti neigiamo 
poveikio buveinėms ir (arba) rūšims. Šie veiksmai galėtų būti tokie: 
 

− Laikinų apsaugos priemonių veiksmingumo užtikrinimas, net jeigu Bendrijos svarbos 
teritorijos ar specialios apsaugos teritorijos statusas suteikiamas vėliau. 

 
− Sukurti įpareigojančias nacionalinio lygmens įgyvendinimo priemones, kurių tikslas 

būtų užtikrinti visapusišką kompensacinių priemonių taikymą ir veiksmingumą (pvz., 
susijusias su direktyvoje dėl poveikio aplinkai vertinimo numatytais įsipareigojimas, 
jei ji taikytina, arba su direktyva dėl poveikio aplinkai vertinimo, kai ji įsigalioja; 
plano ar projekto patvirtinimas priklauso nuo to, ar numatytos pakankamai 
veiksmingos nuostatos dėl kompensacinių priemonių taikymo). 

 
− Sukurti reikalingas teisines priemones tuo atveju, jei žemės ar nuosavybės teisių 

įsigijimas yra laikomas būtinu veiksmingam priemonių taikymui užtikrinti 
atsižvelgiant į geros praktikos pavyzdžius (pvz., tipiškas procedūras, skirtas 
privalomam saugomos žemės įsigijimui). 
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− Kurti stebėsenos programas, apimančias visą projektą, įskaitant tikslus, atsakingas 

institucijas ir išteklių poreikius, rodiklius, taip pat ataskaitų teikimo Komisijai tvarką. 
Šių programų kūrimas turėtų būti patikėtas nepriklausomoms institucijoms, kurios yra 
įkurtos specialiai šiam tikslui. Jos yra griežtai koordinuojamos Natura 2000  tinklo 
institucijų ir glaudžiai su jomis bendradarbiauja.  

 
1.6. Kas padengia kompensacinių priemonių išlaidas? 

Logiška, kad pagal principą „moka teršėjas“ kompensacinių priemonių taikymo išlaidas turi 
padengti projekto rengėjas. Šias išlaidas jis gali įtraukti į bendrą biudžetą, kuris pristatomas 
viešosioms institucijoms bendro finansavimo atveju. Tuomet iš Europos fondų galėtų būti 
bendrai finansuojamos, pavyzdžiui, kompensacinės priemonės, skirtos transeuropinio tinklo 
(TEN) transporto infrastruktūrai vystyti. Finansinę pagalbą kompensacinių priemonių 
išlaidoms padengti visų pirma gali teikti Europos regioninės plėtros fondas (ERPF), kai tos 
kompensacinės priemonės yra susijusios su šio fondo finansuojamais projektais, su sąlyga, 
kad projektas rengiamas atsižvelgiant į šio fondo tikslus, taisykles ir procedūras. 
 
Viešųjų institucijų subsidijos, finansuojančios priemones, skirtas Natura 2000 teritorijoms 
padarytai žalai kompensuoti, gali būti laikomos valstybės pagalba (kaip apibrėžta Sutarties 87 
straipsnyje (ex 92)). Tokios valstybinės subsidijos turėtų būti skirtos įmonėms, įsikūrusioms 
Natura 2000 teritorijoje, kuri buvo paskelbta saugoma Natura 2000 tinklo teritorija iki 
įmonės įkūrimo ar po jo. Tačiau jeigu įmonė veikia kaip viešosios institucijos rangovas 
infrastruktūros kūrimo darbams atlikti, tokios subsidijos, kol jos bus skiriamos už atliktus 
darbus, nebus laikomos valstybės pagalba.  
 

Valstybės narės tampa atsakingomis už kompensacines priemones nuo 6 straipsnio 
įsigaliojimo dienos. Šių priemonių finansavimas gali būti priskirtas jų kompetencijai.  

 
1.7. Komisijos informavimas apie kompensacines priemones 

Kompetentingos nacionalinės institucijos privalo informuoti Komisiją apie patvirtintas 
kompensacines priemones. Nagrinėjama nuostata neapibrėžia nei tokio informavimo formos, 
nei jo tikslo. Tačiau siekiant supaprastinti šį procesą Komisijos tarnybos paruošė standartinę 
formą9, kuri yra skirta teikti informaciją Komisijai pagal 6 straipsnio 4 dalį. Bet kuriuo atveju 
Komisija nėra įpareigota siūlyti kompensacines priemones arba moksliškai jas įvertinti. 
 
Informacija turi suteikti Komisijai galimybę įvertinti kiekvienu konkrečiu atveju naudojamus 
būdus atitinkamos teritorijos apsaugos tikslams įgyvendinti. Nors nacionalinės institucijos 
įpareigotos informuoti tik apie patvirtintas kompensacines priemones, gali prireikti informuoti 
ir apie tam tikrus elementus, susijusius su išnagrinėtais alternatyviais sprendimais ir 
ypatingomis svarbesnio visuomenės intereso priežastimis, dėl kurių reikėjo įgyvendinti planą 
ar projektą, jei tie elementai darė įtaką renkantis kompensacines priemones. 
 

                                                 
9  Forma pateikiamo šio dokumento IV priede. 
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Informacija apie kompensacines priemones turi suteikti Komisijai galimybę įvertinti 
kiekvienu skirtingu atveju naudojamus būdus atitinkamos teritorijos apsaugos tikslams 
įgyvendinti. Tačiau Komisija nėra įpareigota siūlyti kompensacines priemones. 

Kurioje planavimo proceso dalyje privaloma informuoti Komisiją apie kompensacines 
priemones ir kas atsakingas už šią informaciją? 

Siekiant suteikti Komisijai galimybę reikalauti papildomos informacijos apie taikomas 
priemones arba imtis veiksmų, tuo atveju, jei bus manoma, kad direktyvos teisiniai 
reikalavimai buvo taikomi neteisingai, Komisija turėtų būti informuota apie kompensacines 
priemones prieš pradedant jas taikyti ir netgi prieš plano ar projekto įgyvendinimą, bet po jo 
patvirtinimo. Todėl patariama pranešti Komisijai apie kompensacines priemones iš karto po to 
planavimo proceso etapo, per kurį jos patvirtinamos, tam, kad Komisijai, kaip Sutarties 
sergėtojai, būtų suteikta galimybė pagal kompetenciją įvertinti, ar teisingai taikomos 
direktyvos nuostatos. 
 
Kadangi institucijos, atsakingos už Natura 2000 tinklą kiekvienoje šalyje narėje yra 
atsakingos už viso Natura 2000 tinklo vientisumo išsaugojimą ir už informacijos apie jį 
atnaujinimą, jų vaidmuo minėtame procese turi būti itin reikšmingas, o informaciją, kaip ir 
teritorijų sąrašų patvirtinimo proceso atveju, nacionalinės institucijos turėtų pateikti per 
kiekvienos valstybės narės laikinąją atstovybę. 

 
1.8. Kaip tvarkomos teritorijos, kuriose aptinkama prioritetinių 

natūralių buveinių tipų ir (arba) prioritetinių rūšių?  

Antroje 6 straipsnio 4 dalies pastraipoje numatyta speciali tvarka, taikoma, kai planas ar 
projektas paliečia teritoriją, kurioje aptinkama prioritetinių buveinių ir (arba) rūšių, ir gali 
paveikti tas prioritetines buveines ir (arba) rūšis. Planų ar projektų, galinčių neigiamai 
paveikti tokias teritorijas, įgyvendinimas galėtų būti pateisinamas tik tokiu atveju, jei 
išryškėjusios ypatingos svarbesnio visuomenės intereso priežastys yra susijusios su žmonių 
sveikata ir sauga arba su labai svarbiomis aplinkai palankiomis pasekmėmis arba jeigu prieš 
suteikiant leidimą vykdyti planą ar projektą Komisija pareiškia nuomonę dėl numatytos 
iniciatyvos.  
 
Kitaip tariant žala teritorijoms turėtų būti pateisinama nepaisant siekio įgyvendinti direktyvos 
tikslus tik tada, kai atsiranda konkrečios ypatingos priežastys, paminėtos anksčiau, arba  kai 
Komisija atlieka nepriklausomą papildomų procedūrinių apsaugos priemonių vertinimą.  
Ši nuostata kelia daugybę klausimų, susijusių su:  

• atitinkamų teritorijų nustatymu;  

• sąvokų „žmonių sveikata“, „žmonių sauga“ ir „labai svarbios aplinkai palankios 
pasekmės“ interpretavimu;  

• Komisijos nuomonės patvirtinimo procedūra ir su šios nuomonės nulemtomis pasekmėms.  
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1.8.1. Teritorijos, kurioms taikomos šios nuostatos 

6 straipsnio 4 dalies antra pastraipa taikoma, kai nustatoma, kad plano ar projekto 
įgyvendinimas gali paveikti teritoriją, kurioje aptinkama prioritetinių buveinių ir (arba) 
teritorijų. Atsižvelgiant į tai reikėtų laikytis nuostatos, kad planas arba projektas, kuris: 
 

a) nedaro jokio poveikio prioritetinėms buveinėms ar rūšims; arba 

b) daro poveikį buveinėms ar rūšims, į kurias nebuvo atsižvelgta pasirenkant teritoriją 
(„nesvarbi pozicija“ standartinėje duomenų formoje),  

neturėtų de facto lemti antroje pastraipoje numatyto poveikio tam tikrai teritorijai.  
 
Atsižvelgiant į tai, kad Paukščių direktyvoje neišskiriamos prioritetinės ir neprioritetinės 
rūšys, Komisijai nereikia pareikšti nuomonės dėl kompensacinių priemonių, skirtų specialiose 
apsaugos teritorijose aptinkamoms paukščių rūšims daromam poveikiui kompensuoti. 

6 straipsnio 4 dalies antra pastraipa gali būti suprasta kaip taikytina visoms 
teritorijoms, kuriose aptinkama prioritetinių buveinių ir (arba) rūšių, kai šioms 
buveinėms ir rūšims daromas neigiamas poveikis. 

 
 
 

1.8.2. Sąvokos „žmonių sveikata“, „žmonių sauga“ ir „labai svarbios 
aplinkai palankios pasekmės“ 

Žmonių sveikata, žmonių sauga ir labai svarbios aplinkai palankios pasekmės sudaro ypatingų 
svarbesnio visuomenės intereso priežasčių pagrindą. Tačiau, kaip ir sąvoka „ypatingos 
svarbesnio visuomenės intereso priežastys“, šios trys kategorijos nėra aiškiai apibrėžtos. 
 
Bendrijos teisė nurodo, kad žmonių sveikatos ir žmonių saugos priežastys yra tokios 
priežastys, kurios gali pateisinti įpareigojančių nacionalinių priemonių dėl laisvo prekių, 
darbuotojų, paslaugų judėjimo, taip pat dėl teisės įsikurti patvirtinimą. Be to, žmogaus 
sveikata yra vienas iš pagrindinių Bendrijos aplinkos politikos tikslų. Šiuo požiūriu labai 
svarbios aplinkai palankios pasekmės yra priskiriamos prie kategorijos, kuri turi būti įtraukta į 
anksčiau minėtus pagrindinius aplinkos politikos tikslus.  
 
Pagal subsidiarumo principą kompetentingoms nacionalinėms institucijoms tenka atsakomybė 
patikrinti, ar esama tokių situacijų. Žinoma, labai tikėtina, kad Komisija, pasinaudodama jai 
suteikta teise prižiūrėti, ar tinkamai taikoma Bendrijos teisė, gali imtis nagrinėti bet kokią 
tokio tipo situaciją.  
 
 
 
Dėl sąvokos „žmonių sauga“ naudinga atsižvelgti į 1991 m. vasario 28 d. Teisingumo Teismo 
sprendimą byloje Commission v Germany („Leibuchto pylimai“). Šis sprendimas buvo 
paskelbtas prieš priimant Direktyvą 92/43/EEB, taigi ir 6 straipsnį. Tačiau sprendimas yra 
aktualus, nes formuluojant 6 straipsnį buvo atsižvelgta į Teisingumo Teismo požiūrį. Byloje 
buvo svarstomi statybos darbai, atliekami ties Leibuchtu Šiaurės jūros pakrančių pylimams 
sutvirtinti. Dėl šių darbų buvo sumažinta specialios apsaugos teritorija. Pagal bendrą principą 
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Teisingumo Teismas teigė, kad pagrindas, galintis pagrįsti tokį sumažinimą, turi atitikti 
bendrą interesą, turintį viršenybę bendrojo intereso, kuriuo grindžiami direktyvos ekologiniai 
tikslai, atžvilgiu. Dėl šio konkretaus atvejo Teisingumo Teismas patvirtino, kad potvynio 
pavojus ir pakrantės apsaugos poreikis yra pakankamai rimtos priežastys vykdyti pylimų 
statymo darbus ir pakrantės konstrukcijų sutvirtinimą, jei tik šios priemonės taikomos kuo 
mažesniu mastu. 
 

Nacionalinės institucijos gali duoti leidimą įgyvendinti planą ar projektą tik jeigu 
įrodoma, kad egzistuoja anksčiau minėtos ypatingos svarbesnio visuomenės intereso 
priežastys ir tik tokiu mastu, kuris planui ar projektui realiai reikalingas paisant 
atitinkamo viešojo intereso.  

1.8.3. Komisijos nuomonės patvirtinimo pasekmės 

2006 m. rugsėjo 14 d. Teisingumo Teismo sprendimas byloje C-244/05 patvirtino, kad 
Komisija turi pateikti nuomonę pagal 6 straipsnio 4 dalį tik tada, kai nagrinėjamos teritorijos, 
kurios yra įrašytos į teritorijų, priskirtų prie Bendrijos svarbos teritorijų (BST), sąrašą.  
 
Išankstinė Komisijos nuomonė yra būtina, jei ypatingos svarbesnio visuomenės intereso 
priežastys yra kitos nei žmonių sveikata, sauga ir nauda aplinkai. 6 straipsnio 4 dalies antroje 
pastraipoje nėra numatyta tokios nuomonės teikimo procedūra ar konkretus turinys10. Todėl 
vėl būtina atsižvelgti į ekonomines priežastis ir į minėtoje nuostatoje numatytus tikslus. Taigi 
nuomonėje turi būti įvertinamos ekologinės vertybės, kurias gali paveikti planas ar projektas, 
ir ypatingos priežastys, o taip pat išlaikoma šių dviejų priešingų interesų pusiausvyra ir 
įvertinamos kompensacinės priemonės. Šis vertinimas apima tiek mokslinį, tiek ir ekonominį 
vertinimą, taip pat plano ar projekto įgyvendinimo būtinybės ir proporcingumo įvertinimą 
įvardytų ypatingų priežasčių atžvilgiu.  
 
Savo pobūdžiu nuomonė nėra teisinę galią turintis aktas. Nacionalinės institucijos gali jos 
nepaisyti ir nuspręsti vykdyti planą ar projektą, net jeigu nuomonė yra priešinga. Tačiau 
pastaruoju atveju, pagrįstai tikimasi, kad toks sprendimas priimtas apsvarsčius Komisijos 
argumentus ir turi būti paaiškinta, kodėl nebuvo laikomasi Komisijos nuomonės. Bet kuriuo 
atveju Komisija gali vertinti, ar plano arba projekto įgyvendinimas atitinka Bendrijos teisės 
reikalavimus, o jei mano esant reikalinga, gali inicijuoti atitinkamus teisinius veiksmus. Nors 
direktyva nenumato konkretaus Komisijos nuomonės patvirtinimo termino, Komisijos 
tarnybos imsis visų priemonių, kad kaip galima greičiau būtų atlikti visi reikalingi vertinimai 
ir padarytos tinkamos išvados. 
 
 
Komisija, teikdama savo nuomonę, turėtų patikrinti ekologinių vertybių, kurios buvo 
neigiamai paveiktos, ir įvardytų ypatingų priežasčių pusiausvyrą, taip pat įvertinti 
kompensacines priemones. Nuomonė nėra įpareigojanti, tačiau jei nesilaikoma 
Bendrijos teisės normų, gali būti imtasi teisinių veiksmų.  

                                                 
10 Atitinkamoje standartinėje formoje (IV priedas) taip pat numatoma galimybė prašyti Komisijos išreikšti 

nuomonę pagal 6 straipsnio 4 dalies 2 paragrafo nuostatas. 
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PRIEDAS 
 Europos Komisijai pagal 6 straipsnio 4 dalį teikiamos informacijos 

forma 

 
Valstybė narė:     Data: 
 
 

  
Europos Komisijai pagal Buveinių direktyvos 92/43/EEB  

6 straipsnio 4 dalį teikiama informacija 
 
 
 

 
Dokumentas siunčiamas šiuo tikslu:  

 teikti informaciją  gauti nuomonę  
(6 str. 4 dalies 1pastraipa)  (6 str. 4 dalies 2 pastraipa) 
 
 
Kompetentinga nacionalinė institucija: 
 
 
Adresas: 
 
 
 
Atstovas: 
 
 
 
Tel., faks., e. paštas: 
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Natura 2000 teritorijos, kuriai daromas poveikis, pavadinimas ir kodas. 
 
 
Ši teritorija yra: 
 

 Speciali apsaugos teritorija,   Bendrijos svarbos teritorija, siūloma  
įsteigta pagal Paukščių direktyvą steigti pagal Buveinių direktyvą 
 

 teritorija, kurioje aptinkama prioritetinių buveinių ar rūšių 
 
 
 
 
Plano ar projekto, darančio poveikį teritorijai, santrauka: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. PLANAS AR PROJEKTAS 
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Neigiamo poveikio įvertinimo santrauka: 
 
N.B.: šioje santraukoje pirmiausia turėtų būti kreipiamas dėmesys į neigiamą poveikį 
buveinėms ir rūšims, dėl kurių teritorija buvo įtraukta į Natura 2000 tinklą, taip pat reikėtų 
pridėti atitinkamus žemėlapius ir apibūdinti numatytas poveikio mažinimo priemones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. NEIGIAMAS POVEIKIS 
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Alternatyvių sprendimų, kuriuos nagrinėjo valstybė narė, santrauka: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Priežastys, dėl kurių kompetentingos nacionalinės institucijos padarė išvadą, kad alternatyvių 
sprendimų nėra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ALTERNATYVŪS SPRENDIMAI 
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Priežastys, dėl kurių nepaisant visko reikėtų vykdyti šį planą ar projektą: 
 
 

 Ypatingos svarbesnio visuomenės intereso priežastys, tarp jų ir socialinio ar 
ekonominio pobūdžio (jei neaptinkama prioritetinių buveinių ar rūšių) 

 
 žmonių sveikata 

 
 žmonių sauga 

 
 labai svarbios aplinkai palankios pasekmės 

 
 kitos ypatingos svarbesnio visuomenės intereso priežastys 

 
 
 
 
Trumpas priežasties aprašymas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. YPATINGOS PRIEŽASTYS 
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Numatomos kompensacinės priemonės ir tvarkaraštis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. KOMPENSACINĖS PRIEMONĖS 


