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1. ĮVADAS 

 
 
 

1.1. Rekomendacinio dokumento pagrindas 

Vidaus vandenų keliai yra svarbus prekių vežimo būdas visoje Europoje. Kiekvienais metais 
jais vežama virš 500 milijonų tonų komercinių prekių. Vidaus vandenų keliai sujungia 
pramonės ir prekybos centrus ilgesniu kaip 40,000 km ilgio vandens kelių laivybos tinklu ir 
suteikia gyvybiškai svarbų išėjimą į jūrą, taigi ir į visą pasaulį. 

Vidaus vandenų kelių transportas (VVKT) vertinamas kaip saugus, efektyviai energiją 
naudojantis ir aplinką tausojantis transporto būdas. ES jau seniai pripažintas didelis VVKT 
potencialas ir vertinamas jo svarbus vaidmuo visoje transporto sistemoje. 

Komisijos Baltojoje knygoje1 "Bendros Europos transporto erdvės kūrimo planas. 
Konkurencingos efektyviu išteklių naudojimu grindžiamos transporto sistemos kūrimas" 
teigiama, kad vidaus vandenų kelių transportas, geležinkeliai ir artimojo susisiekimo laivyba 
yra Europos transporto sistemų tvarumo pagrindas atsižvelgiant į jų privalumus aplinkai. 
Bendrai siekiama, kad iki 2030 metų 30 proc. krovinių, vežamų keliais, kurių ilgis didesnis 
kaip 300 km, turėtų būti gabenama kitų rūšių transportu - geležinkelių arba vandens 
tranportu, o iki 2050 m. šis skaičius turėtų viršyti 50 proc. Atsižvelgiant į poreikį mažinti 
anglies dioksido išmetimą visame transporto sektoriuje, kuriame suvartojama 57 proc. 
Europos naftos, Komisija siekia, kad būtų galima lengviau panaudoti vidaus vandenų kelių 
transporto potencialą ir skatina geresnę jo integraciją į intermodalinio transporto grandinę. 

Norint pasiekti šiuos tikslus, reikia pagerinti vidaus vandenų kelių infrastruktūrą ekologiškai 
tvariu būdu. Upių sistemos yra neatsiejama dalis funkcinių ekosistemų, kurios turi savo 
dinamiką ir kurias labai veikia įvairi pačioje upėje ir aplinkinėse ekosistemose vykstanti 
veikla. Dėl to naujos vidaus vandenų kelių infrastruktūros plėtros planavimas yra 
kompleksiška problema. Integruotas daugiadisciplininis požiūris ir įvairių suinteresuotųjų 
subjektų įtraukimas yra esminiai tokios plėtros reikalavimai ir todėl jie turėtų būti įgyvendinti 
anksti. Reikėtų remtis tokiais gerosios patirties pavyzdžiais, kurie abipusiškai naudingi 
vidaus vandenų kelių ir ekologiniams tikslams. 

Upių naudojimas ir vidaus vandenų kelių plėtra bei valdymas vyksta atsižvelgiant į ES 
aplinkos apsaugos teisės aktus, įskaitant Paukščių ir Buveinių direktyvas (taip vadinamas 
"gamtos apsaugos direktyvas"), taip pat Vandens pagrindų direktyvą (VPD). Bendrasis ES 
gamtos apsaugos direktyvų tikslas yra apsaugoti laukinę gamtą ir pačias vertingiausias ir 
nykstančias Europos buveines, įskaitant tas, kurios yra priklausomos nuo upių. Abiejų 
direktyvų pagrindinis tikslas yra sukurti "Natura 2000" tinklą, kuriame būtų apsaugotos 
kertinės teritorijos prieduose išvardytoms rūšims ir atitinkamų tipų buveinėms. 

„Natura 2000“ teritorijos nėra tokios zonos, į kurias draudžiama įžengti, ir nėra neįmanoma 
jose pradėti naujos plėtros, tačiau plėtra jose turi būti vykdoma taip, kad būtų apsaugotos 
retos ir nykstančios rūšys ir tų tipų buveinės, kurių apsaugai ta teritorija skirta.  

                                                           
1 White Paper 2011: Roadmap to a Single European Transport Area - Towards a competitive and resource 
efficient transport system.  28 March 2011, COM (2011) 144 final. 



 
7  

1.2. Rekomendacinio dokumento tikslas 

Atsižvelgus į tai, kas pasakyta pirmiau, šis dokumentas buvo patobulintas, kad padėtų 
suprasti, kaip geriausiai užtikrinti, kad su vidaus vandenų kelių plėtra ir valdymu susijusi 
veikla atitiktų bendrą ES aplinkos apsaugos politiką ir ypač gamtos srities teisės aktus. 

Specialus dėmesys skiriamas paaiškinimui, kaip parengti tokius integruotus projektus, 
kuriuose atsižvelgiama į ekologinius upių procesus pačioje projektavimo proceso pradžioje, 
ir kaip ieškomi sprendimai, kurie būtų naudingi ir vidaus vandenų kelių transportui, ir 
bioįvairovei, kai įmanoma.  

Šiame rekomendaciniame dokumente taip pat nurodomos procedūros, kurių būtina laikytis 
atliekant tinkamą vertinimą pagal Buveinių direktyvos 6 straipsnį. Paaiškinami kai kurie 
pagrindiniai šio patvirtinimo proceso aspektai, ypač vidaus vandenų kelių plėtros srityje. 
Patirtis rodo, kad patvirtinimo procesai labai dažnai vėluoja dėl prastos tinkamų įvertinimų 
kokybės, neleidžiančios kompetentingoms valdžios institucijoms priimti aiškių sprendimų 
patvirtinti ar nepatvirtinti pasiūlytą planą ar projektą. 

Šis rekomendacinis dokumentas skirtas visų pirma kompetentingoms valdžios institucijoms ir 
plėtros planuotojams, atsakingiems už vidaus vandenų kelių infrastruktūros plėtrą, taip pat 
konsultantams dėl poveikio vertinimo, "Natura 2000" teritorijų valdytojams ir kitiems 
praktikams, kurie dalyvauja planuojant, projektuojant, įgyvendinant ar patvirtinant vidaus 
vandenų kelių planus ir projektus. Tačiau tikimasi, kad rekomendacijos sudomins ir kitas 
organizacijas, pavyzdžiui, apsaugos srityje veikiančias nevyriausybines ir tarptautines 
organizacijas, norinčias geriau suprasti būtinybę tinkamai administruoti ir plėtoti vidaus 
vandenų kelius. 

Šis dokumentas parengtas konsultuojantis su Europos Komisijos upių darbo grupės nariais, 
kurie suteikė vertingų atsiliepimų dėl įvairių rengiamų šio rekomendacinio dokumento 
projektų. Darbo grupei bendrai pirmininkavo Europos Komisijos aplinkos ir transporto 
generaliniai direktoratai ir ją sudarė valstybių narių atstovai iš įvairių VVKT pramonės 
sektorių, valstybės ir mokslo institucijų, asociacijų bei aplinkosaugos srityje veikiančių 
nevyriausybinių organizacijų. Ši darbo grupė tapo forumu aptarti svarbiausius klausimus ir 
keistis patirtimi dėl vidaus vandenų kelių plėtros atsižvelgiant į ES gamtos apsaugos 
direktyvas.2 

1.3. Taikymo sritis 

Rekomendaciniame dokumente pagrindinis dėmesys skirtas infrastruktūros statybos, 
priežiūros ir atnaujinimo projektams, susijusiems su komerciniu vidaus vandenų kelių 
transportu.  

Rekomendaciniame dokumente aptariama veikla, vykdoma vidaus vandenų keliuose, bet 
neaptariama plėtra, vykdoma upių žiotyse ar pakrantės zonose. 2010 m. šia tema Komisija 
išleido atskirą rekomendacinį dokumentą "Paukščių ir Buveinių direktyvų įgyvendinimas upių 
žiotyse ir pakrantės zonose, ypatingą dėmesį skiriant uostų plėtrai ir jų dugno gilinimui".3 

Dokumente taip pat skiriamas konkretus dėmesys Vidaus vandenų kelių transporto 
infrastruktūros plėtrai, taip pat ir upių apsaugai atsižvelgiant į Europos retų rūšių ir buveinių 
apsaugą pagal ES Paukščių ir Buveinių direktyvas ir į platesnį Vandens pagrindų direktyvos 
kontekstą.  

                                                           
2 http://circa.europa.eu/Members/irc/env/river_working_group/library 
3 Available http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/guidance_doc.pdf  

http://circa.europa.eu/Members/irc/env/river_working_group/library
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/guidance_doc.pdf
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Kiti aktualūs ES aplinkos apsaugos teisės aktai, susiję, pavyzdžiui, su vandens ar oro tarša 
arba su klimato kaita, nors taipogi aktualūs vidaus vandenų keliams, šiame dokumente 
nenagrinėti, tik paminėti papildant pateiktą informaciją. 

1.4. Struktūra ir turinys 

Šiame dokumente yra penki skyriai: 

 1 skyriuje paaiškinama šio rekomendacinio dokumento istorija ir tikslas. 

 2 skyriuje apžvelgiamos ES vidaus vandenų kelių transporto politinės aplinkybės 
akcentuojant prioritetą paskatinti Transeuropinių transporto tinklų politiką ir vidaus 
vandenų laivybą (NAIADES) bei Europos upių apsaugą konkrečiai atsižvelgiant į 
Paukščių ir Buveinių direktyvas ir Vandens pagrindų direktyvą. 

 3 skyriuje: aprašomas daugiafunkcis Europos upių pobūdis ir naudojimas ir aptariamas 
jų vaidmuo vidaus vandenų kelių transportui. Taip pat analizuojama vidaus vandenų 
kelių aplinkosaugos būklė visoje ES ir jų įtraukimas į "Natura 2000" tinklą. Aptariamas 
teigiamas ir neigiamas vidaus vandenų kelių plėtros poveikis upių atkarpoms, įskaitant 
tas, kurios įtrauktos į "Natura 2000" teritorijas. 

 4 skyriuje aprašoma nauda, gaunama naudojant labiau integruotą požiūrį į vidaus 
vandenų kelių plėtrą ir valdymo planavimą bei projektavimą, taip pat daugiasektorinio 
dialogo, kaip tvaraus Europos upių naudojimo skatinimo priemonės, privalumai. 
Analizuojama, kaip skatinti abipusiškai naudingą ar mažiausiai nuostolingą 
bendradarbiavimą tarp vidaus vandenų kelių plėtros ir valdymo bei biologinės įvairovės 
apsaugos, remiantis, kai įmanoma, gerosios patirties pavyzdžiais. 

 5 skyriuje patariama, kaip nuosekliai (žingsnis po žingsnio) atlikti tinkamą planų ar 
projektų, galinčių paveikti "Natura 2000" teritorijas, vertinimą pagal Buveinių direktyvos 6 
straipsnį. Nurodomi etapai, privalomi norint užtikrinti, kad tinkamas vertinimas būtų 
atliktas teisingai ir pagal tinkamą standartą. Taip pat paaiškinama, kaip projektai, kuriuos 
įgyvendinti būtina dėl įpareigojančių viršesnio viešojo interesų priežasčių, bet kuriems 
kitų alternatyvų nėra, gali būti patvirtinti net ir tais atvejais, kai jie turi neigiamą poveikį 
"Natura 2000" teritorijai. 

 6 skyriuje analizuojamas ryšys tarp Paukščių ir Buveinių direktyvos, Vandens direktyvos 
ir PAV/SPAV direktyvų bei VVKT veiklos įgyvendinimo.  

1.5. Rekomendacinio dokumento apribojimai 

Galiausiai reikėtų paminėti ir šio rekomendacinio dokumento apribojimus. Jis yra parengtas 
atsižvelgiant į Paukščių ir Buveinių direktyvų tekstą, prisitaikant prie jo ir platesnių ES 
aplinkos apsaugos ir vidaus vandenų kelių transporto politiką pagrindžiančių principų. Jis 
neprivalomas, jame nenustatytos naujos taisyklės, tik išsamiau paaiškintas jau galiojančių 
dokumentų taikymas. 

 

Jame išreikšta tik Komisijos tarnybų nuomonė ir jis nėra teisiškai privalomas. Jis yra 
saugomas Europos Teisingumo Teisme, kur jis galės būti panaudotas, jei reikėtų galutinio 
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ES direktyvų išaiškinimo. Kai tinka, į šį dokumentą įtraukta turima Europos teismų jau 
anksčiau taikyta aiški praktika. 

Taip pat šis dokumentas nepakeičia bendrųjų aiškinamųjų ir metodinių gairių dokumentų, 
kuriuos Komisija yra jau parengusi dėl Buveinių direktyvos 6 straipsnio nuostatų taikymo. 
Šiuo dokumentu veikiau siekiama išaiškinti konkrečius šių nuostatų taikymo aspektus ir 
pritaikyti juos vidaus vandenų kelių plėtros ir ypač valdymo situacijoms. Todėl šias 
rekomendacijas geriausia skaityti kartu su galiojančiomis bendrosiomis gairėmis ir abejomis 
direktyvomis4.  

Rekomendacijose pripažįstama, kad abi gamtos apsaugos direktyvos yra pagrįstos 
subsidiarumo principu ir kad valstybės narės turi pačios nuspręsti, kaip įvykdyti pagal šias 
direktyvas keliamus procedūrinius reikalavimus. Todėl nesiekiama, kad šiame dokumente 
aprašytos gerąja patirtimi grįstos procedūros ir pasiūlytos metodikos būtų privalomos; vietoj 
to norima pasiūlyti naudingų patarimų ir idėjų, pagrįstų išsamiomis diskusijomis su VVKT 
sektoriaus, NVO atstovais ir kitais suinteresuotaisiais subjektais atsižvelgiant į Komisijos 
upių darbo grupės rekomendacijas. 

Taip pat Komisija dėkoja visiems darbo grupės dalyviams už jų vertingą įnašą ir diskusijas. 
Rengiant šį rekomendacinį dokumentą tai buvo svarbiausia. 

                                                           
4 Managing Natura 2000 sites. The provisions of Article 6 of the Habitats Directive 92/43/EEC; Assessments of 
plans and projects significantly affecting Natura 2000 sites - methodological guidance on the provisions of 
Article 6(3) and (4) of the Habitats Directive 92/43/EEC; Guidance document on Article 6(4) of the Habitats 
Directive 92/43/EEC; http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm  

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm
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2. ES POLITIKOS PAGRINDAS 

 
 

2.1. Įvadas 

Šiame skyriuje aptariamas bendras ES politikos pagrindas, susijęs su Vidaus vandenų kelių 
transportu ir biologinės įvairovės išsaugojimu. Čia apžvelgiami pagrindiniai kiekvienam 
sektoriui aktualūs politikos dokumentai ir teisės aktai bei apibrėžiami pagrindiniai tikslai ir 
nuostatos. Šio skyriaus tikslas - paskatinti abipusišką supratimą, kokie ES reikalavimai ir 
sąlygos taikomi kiekvienam sektoriui. 

Politikos kontekstą pagrindžia 2010 m. kovo mėn. priimta strategija "Europa 2020". Šioje 
strategijoje nustatyta Europos socialinės rinkos ekonomikos vizija ateinančiam dešimtmečiui, 
ji pagrįsta trimis tarpusavyje susijusiomis ir viena kitą papildančiomis sritimis: išmanusis 
augimas - ekonomikos vystymas žinių ir inovacijų pagrindu; tvarus augimas - mažai anglies 
dioksido išskiriančios, tausios ir konkurencingos ekonomikos skatinimas; ir įtraukusis 
augimas - dideliu užimtumu grįstos ekonomikos stiprinimas įgyvendinant socialinę ir 
teritorinę sanglaudą. 

2.2. ES transporto politika vidaus vandenų kelių 
transportui remti 

ES transporto politika yra kertinis Europos vidaus rinkos ir integracijos pagrindas. Ji 
neatsiejama nuo laisvo prekių ir žmonių judėjimo, ja skatinama prekyba ir siekiama sukurti 
teisingas konkurencijos sąlygas individualioms ir įvairioms transporto rūšims bei paskatinti 
paslaugų laisvę, taip pat ir transporto rinkų atvėrimą. 

Dėl nepaliaujamo transporto apimčių augimo per paskutinį dešimtmetį tapo būtina 
apsvarstyti ir integruoti socialines ir ekologines transporto pasekmes. Būtent šiuo laikotarpiu 
tvaraus judumo modelis tapo svarbus. Šis modelis apima integruotą požiūrį, kad būtų 
optimizuotas transporto sistemos efektyvumas, transporto organizavimas ir saugumas, taip 
pat sumažintas energijos suvartojimas ir poveikis gamtai. Juo siekiama pagerinti aplinką 
tausojančių transporto rūšių konkurencingumą ir sukurti integruotus transporto tinklus, 
kuriais naudotųsi viena arba dvi transporto rūšys. Vidaus vandenų kelių transportas šiomis 
aplinkybėmis yra vertinamas kaip akivaizdus pasirinkimas, nes užtikrina tokią transporto rūšį, 
kuri yra saugi, be spūsčių, išskiria mažai anglies dvideginio ir yra ekonomiška. 

Todėl VVKT užima svarbią vietą 2011 m. kovo mėn. Komisijos priimtoje naujoje Baltojoje 
knygoje "Bendros Europos transporto erdvės planas. Konkurencingos efektyviu išteklių 
naudojimu grįstos transporto sistemos sukūrimas"5  

Šioje Baltojoje knygoje Komisija patvirtino 40 konkrečių iniciatyvų planą kitą dešimtmetį 
sukurti konkurencingą transporto sistemą, kuri padidins judumą, pašalins didžiausius 
trukdžius svarbiausiose srityse, skatins augimą ir užimtumą. Kartu Komisijos pasiūlymai 
turėtų padėti reikšmingai sumažinti Europos priklausomybę nuo importuojamos naftos ir 60 
proc. sumažinti anglies dvideginio išskyrimą transporto sektoriuje iki 2050 m. 

                                                           
5 COM(2011) 144 final. 
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Pagrindiniai gairių tikslai, susiję su VVKT: iki 2030 m. 30 proc. daugiau kaip 300 km keliais 
vežamų krovinių turėtų būti gabenama kitų rūšių transportu - geležinkeliu arba vandens 
transportu, o iki 2050 m. šis skaičius turėtų viršyti 50 proc. 

 iki 2030 m. pakeisti 30 proc. tolimųjų reisų krovinių vežimą keliais į vežimą geležinkeliais 
ir vandens transportu, o iki 2050 m. šis skaičius turėtų pasiekti 50 proc.; 

 iki 2030 sukurti visiškai funkcionuojantį ir ES masto daugiarūšį transeuropinį transporto 
tinklą su geru susisiekimu tarp pagrindinių jūrų uostų ir geležinkelių bei vidaus laivyba; 

 pašalinti pagrindinius trukdžius, kad būtų galima užbaigti TEN-T tinklą; 

 internalizuoti visas visų transporto rūšių išorės sąnaudas; 

 siekti visiško principų "naudotojas moka" ir "teršėjas moka" įgyvendinimo . 

Šiomis aplinkybėmis Komisija sukurs tinkamą sistemą, kad optimizuotų vidaus vandenų kelių 
transporto vidaus rinką ir pašalintų trukdžius plačiau naudoti VVKT, kad užtikrintų, jog būtų 
toliau įgyvendinamos priemonės pagal ES NAIADES veiksmų programą ir būtų sprendžiami 
nauji iššūkiai. 

2.2.1. ES NAIADES veiksmų programa 

Integruotą Europos vidaus vandenų kelių transporto veiksmų programą NAIADES6, kurią  
Komisija priėmė 2006 m., siekiama sustiprinti vidaus vandenų kelių transporto pranašumus ir 
pašalinti keletą kliūčių, kurios galėtų trukdyti išnaudoti visą jo potencialą. 

ES veiksmų programoje akcentuojamos penkios strateginės tarpusavyje susijusios sritys ir 
pateikiamos rekomendacijos dėl Europos Bendrijos, valstybių narių ir kitų suinteresuotųjų 
subjektų veiksmų 2006-2013 metais: 

1. Rinkos: veiksmai apima naujų rinkų pritraukimą, verslui palankaus klimato sukūrimą ir 
administracinės bei reguliavimo sistemos patobulinimą. 

2. Laivynai: veiksmuose didžiausias dėmesys skiriamas pagerinti VVKT logistikos 
efektyvumą, taip pat aplinkos apsaugą ir saugumą. 

3. Darbos vietos ir įgūdžiai: veiksmai apima naujos darbo jėgos pritraukimą pagerinant 
darbo ir socialines sąlygas sektoriuje ir investuojant į žmogiškuosius išteklius, pvz., 
suderinant švietimo ir mokymo sistemas. 

4. Įvaizdis: veiksmai apima vidaus laivybos, kaip sėkmingo verslo parnerio, įvaizdžio 
gerinimą, Europos VVKT skatinimo ir plėtros tinklo įkūrimą ir išplėtimą bei tendencijų ir 
pokyčių VVKT rinkoje stebėseną. 

5. Infrastruktūra: veiksmai apima vandens kelių sąlygų pagerinimą, daugiarūšių tinklų 
pagerinimą ir Upių informacijos paslaugų (RIS) įgyvendinimą. 

Be to, veiksmų programoje numatytos priemonės modernizuoti organizacinę VVKT struktūrą, 
kad būtų įveiktas dabartinis išteklių ir pastangų susiskaidymas įvairiais lygmenimis. 

Siekdama paremti NAIADES programos įgyvendinimą, 2008 m. Komisija įsteigė vidaus 
vandenų kelių suinteresuotųjų subjektų, valstybių narių, upių komisijų ir pramonės sektorių 
atstovų platformą pavadinimu PLATINA7 (platforma NAIADES programos įgyvendinimui). 
PLATINA yra Vidaus vandenų kelių transporto derinimo priemonė, apjungianti 23 partnerius 

                                                           
6 Communication from the Commission on the promotion of inland waterway transport - “NAIADES” - An Integrated 
European Action Programme for Inland Waterway Transport, COM(2006)6. http://www.naiades.info/  
7 http://www.naiades.info/platina/page.php?id=1 

http://www.naiades.info/
http://www.naiades.info/platina/page.php?id=1
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9 Europos valstybėse. Ji yra finansuojama iš 7-osios bendrosios mokslinių tyrimų ir 
technologijų vystymo programos (2007-2013) ir suteikia Europos Komisijai veiksmingą 
paramą penkiose NAIADES programos politikos srityse. PLATINA, be kita ko, parengė 
Darnaus vandenų kelių planavimo gerosios praktikos vadovą, kuriame pateiktos gairės 
planuoti vandens kelių plėtros projektus, atitinkančius aplinkos apsaugos reikalavimus (žr. 4 
skyrių).  

2011 m. balandžio mėn. Komisija pateikė savo vidutinio laikotarpio pažangos ataskaitą dėl 
NAIADES8 įgyvendinimo. Joje parodyta didelė strateginė NAIADES programos reikšmė 
didinant VVKT vaidmenį Europos transporto sistemoje. Joje taip pat apibendrinti programos 
pasiekimai, taip pat ir problemos, kurios reikalauja tolesnių pastangų ir (arba) pakartotinio 
vertinimo, įskaitant finansinių išteklių skyrimo klausimą. 

Galiausiai, plačiai pripažįstama, kad tam skirtų išteklių stoka tapo programos įgyvendinimo 
trūkumu, kurį PLATINA gali kompensuoti tik labai ribotai. 2012 m. Komisija ketina pateikti 
komunikatą dėl to, kas pakeis dabartinę NAIADES veiksmų programą. Šiame komunikate 
bus nustatyta tinkama sistema optimizuoti vidaus vandenų kelių transporto sektoriaus vidaus 
rinką, parodyti kelius, kaip pašalinti kliūtis platesniam jo panaudojimui ir geriau integruoti 
vidaus vandenų kelių laivybą į daugiarūšę transporto sistemą. 

Šiame komunikate pagrindinis dėmesys bus skirtas priemonėms, reikalingoms padėti 
sektoriui vėl grįžti į tvirto augimo kelią ir užtikrinti, kad vidaus vandenų kelių transportas liktų 
patrauklus ir aplinkosauginiu požiūriu. Turėtų būti išspręsti tokie klausimai kaip integruotos 
infrastruktūros sukūrimas ir jos funkcionavimas, tokių išmaniųjų judumo sistemų kaip RIS 
panaudojimas ar tolesnis laivyno parko žalinimas. 

2.2.2. Transeuropinio transporto tinklo (TEN-T) politika 

Kitas pagrindinis ES transporto politikos ramstis yra Transeuropinis transporto tinklas9, 
skirtas sukurti bendrą daugiarūšį tinklą, integruojantį sausumos, vidaus vandenų kelių, jūrų ir 
oro transporto tinklus visoje Bendrijoje ir užtikrinantį tarptautinį susisiekimą. Atsižvelgiant į 
sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (TFEU) 170 straipsnį, TEN-T kartu su TEN-E 
prisideda siekiant užbaigti kurti bendrąją rinką telekomunikacijų ar energetikos srityse, taip 
pat ir bendrą Europos transporto erdvę. 

Investicijos, reikalingos visaverčiui transeuropiniui tinklui išsiplėtusioje Europoje užbaigti ir 
modernizuoti iki 2020 m., siekia apie 550 milijardus EUR, iš kurių 215 milijardų EUR skirta 
pagrindiniams trukdžiams pašalinti. Atsižvelgiant į reikalingas investicijas, nustatomi 
prioritetiniai projektai glaudžiai bendradarbiaujant su nacionalinėmis vyriausybėmis. 

Iki 2007 m. pagal tuomet galiojusias gaires10 buvo nustatyta 30 prioritetinių infrastruktūros 
projektų TEN-T tinkle. Pasirinktos visos transporto rūšys: geležinkeliai, keliai, oro uostai, 
vidaus vandenų keliai, trumpųjų nuotolių jūrų laivyba ir daugiarūšio transporto jungtys, o taip 
pat ir Galileo palydovinės navigacijos sistema. Vieni projektai skirti naujoms infrastruktūroms 
sukurti, kiti - jau esančioms infrastruktūroms atnaujinti ir galimybių tyrimams atlikti.  

Finansinė parama TEN-T projektams įgyvendinti gaunama iš kelių ES finansinių instrumentų 
(pvz., struktūrinių fondų, TEN-T biudžeto) ir Europos investicijų banko paskolų. 

Du iš dabartinių prioritetinių projektų konkrečiai skirti vidaus vandenų keliams:  

                                                           
8 Commission Staff Working Document Mid-term progress report on the implementation of the NAIADES Action 
Programme for the Promotion of inland waterway transport SEC(2011) 453 final. 
9 http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/index_en.htm 
10 Decision No. 1692/96:EC of the European Parliament and of the Council of 23 July 1996 on Community guidelines for the 
development of the trans-European transport network (OJ L 228, 9.9.1996, p. 1) as amended  

http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/index_en.htm
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 Projektas Nr.18 - Vandens kelio ašis Reinas/Masas-Mainas-Dunojus kerta Europą nuo 
Šiaurės jūros Roterdame iki Juodosios jūros Rumunijoje. Projektas apima kelis upių 
infrastruktūros projektus, šliuzų ir naujų tiltų statybą, o taip pat ir įvairias skirtingų 
vandens kelio atkarpų galimybių studijas. 

 Projektas Nr.30 - Vidaus vandenų kelio ašis Sena-
Šeldė: siekiama sujungti Prancūzijos vidaus vandenų kelių 
tinklą su Belgijos, 
Olandijos ir Vokietijos 
tinklu ir uostais, taip pat 
ir su pagrindiniais 
šiauriniais uostais 
(Havras, Ruanas, 
Diunkerkas, Zebriugė, 
Gentas, Antverpenas ir 
Roterdamas). Ją sudaro 
vandens kelio jungtis 
tarp  Kompjenės 
Prancūzijoje ir Gento 
Belgijoje ir ji bus  
tinkama didelės grimzlės 
baržoms. Numatyti tokie 
darbai kaip Senos-
Šiaurės kanalo 
Prancūzijos teritorijoje 
statyba, atnaujinimo 
darbai tarp Kompjenės 
Prancūzijoje ir Gento 
Belgijoje, daugiarūšio 

transporto logistikos centrų statyba, vandens 
apsaugos, tiekimo darbai ir klimato kaitos stebėsena. 

TEN-T gairių 8 straipsnyje nustatyta, kad rengiant ir 
vykdant projektus valstybės narės privalo atsižvelgti į aplinkos apsaugą atlikdamos projektų 
poveikio aplinkai vertinimus pagal Paukščių ir Buveinių direktyvas.  

Komisija11 neseniai pateikė pasiūlymą dėl naujų TEN-T gairių kartu su pasiūlymu priimti 
reglamentą, kad būtų įsteigta Europos infrastruktūros tinklų priemonė (EITP)12, kuria 
prisidedama prie infrastruktūros plėtros finansavimo skiriant 50 milijardų EUR transportui, 
telekomunikacijoms ir energetikai. Šiame biudžete transportui buvo skirta 32 milijardai EUR. 

Daugiarūšiai TEN-T Europos transporto koridoriai, kaip pasiūlė Komisija, apima pagrindinius 
ES vidaus vandenų kelių koridorius, taigi visi vidaus vandenų keliai nuo IV-os ir didesnės 
AGN klasės specifikacijos turėtų būti pagrindinio tinklo dalimi. EITP finansavimo 
instrumentas turėtų būti įgyvendintas tokiu būdu, kad užtikrintų, jog trukdžių, tarptautinio 
susisiekimo ir vidaus vandenų kelių transporto klausimai būtų prioritetiniai. Tačiau numatyta 
galimybė finansuoti ne tik fizinę "kietąją" infrastruktūrą, bet ir tokias priemones kaip 
išmaniosios valdymo sistemos ir alternatyvi kuro rūšių infrastruktūra, dėl kurių ji taptų 
efektyvesnė ir "žalesnė". 

 

                                                           
11 COM(2011) 650/2 http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/connecting/revision-t_en.htm  
12 COM(2011) 650/3 http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/connecting/connecting_en.htm  

http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/connecting/revision-t_en.htm
http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/connecting/connecting_en.htm
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2.3. ES Dunojaus strategija – naujoji ES makroregioninė strategija 

Vadovaudamasi savo naujuoju požiūriu į 
ES regioninę plėtrą, Komisija pradėjo 
keletą makroregioninių Europos 
iniciatyvų, skirtų tam, kad koordinavimas 
taptų efektyvesnis. Šis požiūris 
nereiškia, kad atsiras nauji teisės aktai 
ar institucijos, bet veikiau parodo, kad 
bus sustiprinti ryšiai tarp įvairių politikos 
krypčių ir tarp suinteresuotųjų regiono 
subjektų. Taikant šį požiūrį siekiama, 
kad naudą gautų visas regionas 
atsižvelgiant į jo įvairovę. 

Paskatinta Baltijos jūros strategijos 
sėkmės, 2010 m. gruodžio mėn. 
Komisija pateikė naują pasiūlymą dėl antro ES makroregiono. Šioje ES strategijoje 
didžiausias dėmesys skirtas Dunojaus regionui13. Šia iniciatyva siekiama sukurti milžinišką 
ekonominį potencialą ir pagerinti aplinkos sąlygas regione. 

Strategija padėjo pagrindus ilgalaikiam bendradarbiavimui sprendžiant įvairių rūšių 
problemas, ir siekiama, kad ji suvaidintų pagrindinį vaidmenį pagerinant tvarų transportą, 
sujungiant energijos sistemas, apsaugant gamtą, išsaugant vandens išteklius ir pagyvinant 
verslo klimatą. Nors naujų fondų šiai strategijai įgyvendinti nėra, Dunojaus valstybių priimtų 
programų efektyvesnis derinimas turėtų reikšti, kad dabartiniame finansiniame laikotarpyje 
regionui skirti pinigai padarys didesnį poveikį. 

Strategijoje yra išsamus veiklos planas, pagrįstas keturiais ramsčiais, du iš jų yra tiesiogiai 
svarbūs VVKT ir biologinės įvairovės apsaugai: 

(1) Susisiekimo užtikrinimas Dunojaus regione: 

 pagerinti judumą ir daugiarūšį transportą 

a) vidaus vandenų keliais; 

b) keliais, geležinkeliais ir oro linijomis; 

 skatinti tvaresnę energiją; 

 skatinti kultūrą ir turizmą, žmonių tarpusavio ryšius. 

(2) Aplinkos apsauga Dunojaus regione: 

 atkurti ir palaikyti vandenų kokybę; 

 valdyti aplinkos apsaugos rizikas; 

 išsaugoti bioįvairovę, kraštovaizdį ir oro bei žemės kokybę. 

Komunikatą lydinčiame veiklos plane buvo nustatyti ir vėliau priežiūros grupių patikslinti 
konkretūs kiekvieno tikslo uždaviniai kiekvienai prioritetinei sričiai14. Yra šios vidaus vandenų 
kelių ir biologinės įvairovės prioritetinės sritys:  

                                                           
13 COM(2010) 715 final. 
14 SEC(2010) 1489 final. 
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Prioritetinė sritis - pagerinti judumo ir vidaus vandenų kelių daugiarūšį transportą:  

 kad iki 2020 m. krovinių vežimas upėmis būtų 20 proc. didesnis negu 2010 m.; 

 išspręsti laivybos kliūtis atsižvelgiant į konkrečias kiekvienos Dunojaus upės atkarpos ir 
laivybai tinkamų intakų ypatybes ir sukurti efektyvų vandens kelių infrastruktūros 
valdymą iki 2015 m.; 

 pastatyti efektyvius daugiarūšius terminalus Dunojaus upės uostuose ir laivybai 
tinkamuose jos intakuose, kad vidaus vandenų keliai būtų sujungti su kelių transportu iki 
2020 m.; 

 įgyvendinti, pageidautina iki 2015 m., suderintas Upių informacijos paslaugas (RIS) 
Dunojaus upėje ir laivybai tinkamuose jos intakuose bei užtikrinti tarptautinį keitimąsi RIS 
duomenimis; 

 spręsti kvalifikuoto personalo trūkumą ir suderinti vidaus vandenų kelių navigacijos 
švietimo standartus Dunojaus upės regione iki 2020 m., atsižvelgiant į socialinį 
atitinkamų priemonių aspektą. 

Prioritetinė sritis - išsaugoti bioįvairovę, kraštovaizdžius ir oro bei žemės kokybę: 

 iki 2020 m. sustabdyti visų ES gamtos teisės aktais saugomų rūšių ir buveinių būklės 
blogėjimą ir pasiekti reikšmingą ir išmatuojamą jos pagerėjimą atsižvelgiant į specialius 
Dunojaus regiono poreikius; 

 iki 2020 m. apsaugoti gyvybingas Dunojaus eršketo rūšių ir kitų vietinių žuvų rūšių 
populiacijas; 

 užtikrinti, kad iki 2020 m. ekosistemos ir upių paslaugos būtų palaikomos ir stiprinamos 
sukuriant žaliąją infrastruktūrą ir atkuriant bent 15 proc. sunykusių ekosistemų; 

 užtikrinti, kad iki 2020 m. būtų nustatytos prioritetinės invazinės svetimos rūšys ir jų 
keliai, kontroliuojamos arba panaikinamos prioritetinės jų rūšys ir valdomi jų keliai, kad 
būtų užkirstas kelias naujų invazinių svetimų rūšių skvarbai ir įsitvirtinimui. 

2.4. ES biologinės įvairovės politika 

Kaip ir vidaus vandenų kelių transporto skatinimas, ES biologinės įvairovės apsauga 
politinėje programoje užima labai svarbią vietą. Ji yra vienas iš svarbiausių ES darnios 
plėtros strategijos (DPS) veiklos tikslų15 ir viena iš keturių tikslinės veiklos prioritetinių krypčių 
6-ojoje Bendrijos aplinkos veiksmų programoje, kuria nustatomi ES aplinkos apsaugos 
politikos pagrindai laikotarpyje nuo 2002 m. iki 2012. 

2010 m. ES šalių ir vyriausybių vadovai nustatė sau šį vidutinės trukmės biologinės įvairovės 
apsaugos uždavinį ES16: "Sustabdyti biologinės įvairovės nykimą ir ekosistemų paslaugų 
blogėjimą ES iki 2020 m., šias paslaugas atkurti tiek, kiek tai įmanoma, ir panaudoti ES 
įnašą tam, kad būtų išvengta biologinės įvairovės nykimo visame pasaulyje" ("To halt the 
loss of biodiversity and the degradation of ecosystem services in the EU by 2020, restore 
them in so far as feasible, while stepping up the EU contribution to averting global 
biodiversity loss"). 

                                                           
15 COM (2001)264 final, Renewed EU Sustainable Development Strategy adopted June 2006.  
16 Council conclusions: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/113591.pdf   

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/113591.pdf
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2011 m. gegužės mėn. Komisija patvirtino naują ES biologinės įvairovės strategiją iki 2020 
m., kurioje nustatyti šeši pagrindiniai tikslai ir 20 veiksmų, reikalingų šiam bendram tikslui 
pasiekti iki 2020 m.17: 

 baigti įgyvendinti ES biologinės įvairovės teisės aktus; 

 geriau apsaugoti ekosistemas ir naudoti daugiau žaliosios infrastruktūros; 

 siekti tvaresnio žemės ūkio ir miškininkystės; 

 gerinti ES žuvų atsargų valdymą ir siekti tvaresnės žuvininkystės; 

 griežčiau kontroliuoti invazines svetimas rūšis; 

 padidinti ES įnašą išvengiant pasaulinės biologinės įvairovės nykimo. 

2.5. Paukščių ir Buveinių direktyvos  

Paukščių ir Buveinių direktyvos yra ES biologinės įvairovės politikos pagrindai. Jos suteikia 
galimybę visoms ES valstybėms narėms bendradarbiaujant pagal bendrą teisės aktų 
sistemą išsaugoti labiausiai nykstančias ir vertingiausias Europos rūšis ir buveines visame jų 
natūralaus paplitimo areale ES ribose, nepaisant politinių ar administracinių sienų. 
Bendrasis Paukščių direktyvos tikslas18 yra užtikrinti, kad būtų išsaugotos natūraliai 
gamtoje sutinkamų laukinių paukščių rūšių populiacijos ir būtų atkurta gera jų apsaugos 
būklė visoje Europos Sąjungoje iki tokio lygmens, kuris užtikrintų jų ilgalaikį išlikimą. 
Buveinių direktyvos19 tkslai yra panašūs į Paukščių direktyvos tikslus, bet ja atskirai 
saugomos ne vien tik paukščių, bet ir kitos rūšys, o taip pat ir tam tikrų tipų buveinės.  
Šios dvi direktyvos taikomos ne visų rūšių Europos augalams ir gyvūnams (t.y. ne visai ES 
biologinei įvairovei). Jose didesnis dėmesys skiriamas maždaug 2000 rūšių pogrupiui (iš 
apie 100,000 ar daugiau Europos rūšių), kurioms reikia apsaugos, kad jos nenyktų. Jos 
dažnai vadinamos Bendrijos svarbos rūšimis arba ES saugomomis rūšimis. 

Abi direktyvos reikalauja, kad valstybės narės darytų daugiau negu tik išvengtų išvardytų 
rūšių ir buveinių blogėjimo. Jos taip pat turi taikyti teigiamas valdymo priemones, kad 
užtikrintų, jog jų populiacijos būtų išsaugotos ir būtų atkurta jų gera apsaugos būklė20 
visame jų natūraliame paplitimo areale ES ribose. 

Gera apsaugos būklė gali būti apibūdinta kaip būklė, kuriai esant tam tikrų tipų buveinės ir 
rūšys klesti (tiek kokybės, tiek kiekybės ir populiacijos prasme) ir turi geras perspektyvas 
ateityje. Tai, kad buveinei ar rūšims negresia išnykimas (t.y. joms negresia tiesioginė 
išnykimo rizika), nebūtinai reiškia, kad jų apsaugos būklė yra gera. Šis direktyvos tikslas 
suformuluotas kaip teigiama siekiamybė - abibrėžti, pasiekti ir išlaikyti gerą būklę, taigi 
daugiau negu vien išvengti rūšių ir buveinių nykimo. 

Siekiant šio tikslo, būtina įgyvendinti dviejų rūšių nuostatas:  

                                                           
17 Our life insurance, our natural capital: an EU biodiversity strategy to 2020 (COM(2011) 244), 3.5.2011. 
18 Directive 2009/147/EC Council (codified version of Council Directive 79/409/EEC on the conservation of wild 
birds, as amended) – see http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/index_en.htm  
19 Council Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 on the conservation of natural habitats and of wild fauna and 
flora, consolidated version 01.01.2007 - http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/index_en.htm  
20 The concept of "favourable conservation status" is not mentioned in the Birds Direktyva but there are 
analogous requirements, i.e. all SPAs must still be subject to special habitat conservation measures in order to 
ensure the survival and reproduction of the Annex I birds in their area of distribution. 

http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/comm2006/pdf/2020/1_EN_ACT_part1_v7%5b1%5d.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/index_en.htm
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 Teritorijos įsteigimo ir valdymo priemonės: skirtos Buveinių direktyvos I ir II 
prieduose ir Paukščių direktyvos I priede išvardytų rūšių ir nurodytų tipų buveinių 
apsaugai.  

 Rūšių apsaugos priemonės: nustatyti rūšių apsaugos tvarką, taikomą visų rūšių 
laukiniams Europos paukščiams ir kitoms Buveinių direktyvos IV ir V prieduose 
išvardytoms rūšims. Šios priemonės taikomos visame tų rūšių natūralaus paplitimo 
areale, taigi ir už saugomos teritorijos ribų. 

2.5.1. "Natura 2000" tinklas 

Pagrindinė gamtos direktyvų nuostata yra reikalavimas, kad valstybės narės skirtų "Natura 
2000" teritorijas direktyvose išvardytų atrinktų rūšių ir tipų buveinių apsaugai. Paskirtos 
teritorijos turi būti tvarkomos tokiu būdu, kad būtų išsaugota arba atkurta gera šių rūšių ir 
buveinių, kurių apsaugai jos skirtos, apsaugos būklė. 

Iki šiol daugiau kaip 26,000 teritorijų įsteigta kaip "Natura 2000" teritorijos 21. Kartu jos užima 
apie 18 proc. sausumos teritorijos 27 ES valstybėse, o taip pat ir dideles jūrų teritorijas22. 
Ežerų ir upių ekosistemos sudaro apie 4 proc. paviršiaus ploto, įtraukto į "Natura 2000" 
tinklą. 

Šios teritorijos turi būti tvarkomos ir saugomos pagal Buveinių direktyvos 6 straipsnio 
nuostatas. Šios nuostatos yra trumpai aprašytos čia, nes jos yra tiesiogiai susijusios su 
abipusiškai naudinga arba mažiausiai nuostolinga integruotų projektų plėtra (4 skyrius) arba 
naujo plano ar projekto ekologinio poveikio "Natura 2000" teritorijai vertinimu (5 skyrius). 

Pagal pirmas dvi 6 straipsnio dalis valstybės narės privalo: 

  nustatyti būtinas apsaugos priemones, atitinkančias teritorijose saugomų tipų buveinių ir 
rūšių ekologinius reikalavimus (6 straipsnio 1 dalis);  

 užkirstų kelią bet kokiai žalingai veiklai, kuri galėtų tas rūšis reikšmingai trikdyti arba 
bloginti natūralių buveinių ir rūšių buveinių būklę (6 straipsnio 2 dalis). 

Užduočiai palengvinti valstybės narės yra skatinamos parengti kiekvienos "Natura 2000" 
teritorijos apsaugos tikslus. Mažų mažiausiai, siekiant apsaugos tikslo, reikėtų siekti 
išlaikyti iš pradžių toje teritorijoje nustatytą atitinkamų rūšių ir buveinių apsaugos būklę ir 
neleisti jai toliau blogėti. Tačiau kadangi bendrasis gamtos apsaugos direktyvų tikslas yra 
pasiekti gerą atitinkamų rūšių ir nustatytų tipų buveinių apsaugos būklę, gali reikėti nustatyti 
platesnio užmojo apsaugos tikslus pagerinti jų apsaugos atskirose teritorijose būklę.  

Kaip išrenkamos "Natura 2000" teritorijos:  

Kiekviena teritorija yra išrenkama dėl jos vertingumo išsaugant vieno ar kelių tipų Bendrijos svarbos 
buveines ar rūšis, aptinkamas toje teritorijoje. Atranka atliekama remiantis Buveinių direktyvos III 
priede nustatytais kriterijais įvertinti esančio tipo buveinės reprezentatyvumo laipsnį, jos plotą, 
struktūrą bei funkcijas, rūšių populiacijos dydį ir tankį, rūšims svarbias buveinės ypatybes, populiacijos 
izoliacijos laipsnį ir bendrą teritorijos vertingumą to tipo buveinės ar rūšies apsaugai.  

Ši informacija užregistruojama Standartinėje duomenų formoje23 (SDF), kuri sukuriama kiekvienai 
teritorijai. SDF pateikiami pagrindiniai duomenys apie teritoriją ir rūšis ar atitinkamo tipo buveinę, 

                                                           
21 http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/barometer/index_en.htm  
22 There is sometimes considerable overlap between SPAs and SCIs so the figures are not cumulative. 
23 SDFs can be accessed through the "Natura 2000" viewer http://natura2000.eea.europa.eu/ and are available 
from authorities responsible for "Natura 2000" in each country/ region.  

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/barometer/index_en.htm
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kurios apsaugai ta teritorija skirta, ir jų apsaugos būklė (vertinimo skalė - nuo A iki D). Taigi šie 
duomenys yra svarbūs ne tik nustatant, ar yra koks nors įtrauktų tipų buveinių ar rūšių apsaugos 
būklės pablogėjimas toje teritorijoje, bet ir nustatant teritorijos apsaugos tikslus, atitinkančius 
bendruosius Buveinių direktyvos tikslus. 

"NATURA 2000" ŽIŪRYKLĖ: 

Greita internetinė prieiga prie "Natura 2000" žemėlapių ir standartinių duomenų formų 

http://natura2000.eea.europa.eu/ 

"Natura 2000" žiūryklė suteikia galimybę pamatyti detalius "Natura 2000" teritorijų aprašymus ir 
žemėlapius visoje ES, įskaitant vietoves palei įvairias upių atkarpas. 

Siūlomos įvairios paieškos galimybės: 

 naršyti po konkrečią teritoriją siekiant pamatyti, ar yra kokia nors "Natura 2000" teritorija, 
pavyzdžiui, palei kurią nors konkrečią upės atkarpą. Įrašius vietos, pvz., arčiausio kaimo 
pavadinimą, žemėlapis automatiškai ją padidins ir parodys visas joje esančias "Natura 2000" 
teritorijas; 

 rasti konkrečią "Natura 2000" teritoriją, kurios pavadinimas ar kodas yra jau žinomas; 

 ieškoti pagal Buveinių direktyvą saugomos konkrečios rūšies ar tam tikro tipo buveinės ir rasti jų 
apsaugai skirtas teritorijas; 

Galima parsisiųsti kiekvienos žemėlapyje pažymėtos "Natura 2000" teritorijos standartinę duomenų 
formą (SDF), kurioje išvardytos konkrečios rūšys ir atitinkamų tipų buveinės, kurių apsaugai skirtos 
tos teritorijos, apskaičiuoti populiacijų dydžiai ir nurodyta apsaugos būklė bei tos teritorijos svarba 
rūšims.  

 

 

"Natura 2000" žiūryklės žemėlapio pavyzdys: Maso upė į šiaurę nuo Verduno Lorraine, Prancūzija. SST teritorija, įsteigta pagal 
Paukščių direktyvą, pažymėta raudonai, SST teritorija, įsteigta pagal Buveinių direktyvą, pažymėta mėlynai (kartais jos 
sutampa). 

 

http://natura2000.eea.europa.eu/
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10 straipsnis– "Natura 2000" tinklo ekologinio vientisumo pagerinimas. 

Pagal Buveinių direktyvos 10 straipsnį reikalaujama ne tik skirti kertines teritorijas "Natura 
2000" tinkle, bet ir kad valstybės narės stengtųsi pagerinti ekologinį tinklo vientisumą 
didesnėje kraštovaizdžio teritorijoje palaikydamos ir, kai reikia, kurdamos tokius didžiausią 
svarbą laukinei faunai ir florai turinčius kraštovaizdžio bruožus, kaip koridoriai ar 
jungiamosios vietos, per kurias laukiniai gyvūnai galėtų migruoti ar plisti. 

"Natura 2000" tvarkymo planuose, jei yra, dažnai nustatomi teritorijos apsaugos tikslai ir 
šiems tikslams pasiekti reikalingos priemonės. Todėl šie planai gali būti labai naudingas 
informacijos šaltinis vidaus vandenų kelių projektų rengėjams, nes juose: 

- aprašomi ekologiniai buveinių ir rūšių, kurių apsaugai skirta teritorija, reikalavimai, kad 
būtų aišku, kas ir kodėl yra saugoma;  

- analizuojamos socialinės-ekonominės ir kultūrinės teritorijos aplinkybės ir sąveikos tarp 
įvairių žemėnaudos rūšių ir esamų rūšių bei buveinių;  

- nustatomos grėsmės rūšims ir atitinkamų tipų buveinėms; 

- išdėstomi teritorijų apsaugos tikslai; 

- parengiamas praktinių tvarkymo priemonių rinkinys, kurį būtina įgyvendinti, kad 
teritorijoje būtų pasiekta gera apsaugos būklė ir kad būtų galima šias priemones 
integruoti į kitas žemėnaudos praktikas teritorijoje; 

- įtraukti subjektus, suinteresuotus teritorijos apsauga, į projektų parengimo ir 
įgyvendinimo etapą. 

2.5.2. Nauja veikla, turinti poveikį "Natura 2000" teritorijoms 

Buveinių direktyvos 6 straipsnio 1 ir 2 dalys yra susijusios su kasdieniu "Natura 2000" 
teritorijų tvarkymu ir apsauga, o 6 straipsnio 3 ir 4 dalyse nustatyta tvarka, kuria remiantis 
turi būti planuojama nauja veikla, galinti turėti poveikį "Natura 2000" teritorijai24.  

Ši nuosekli tvarka išsamiai analizuojama 5 straipsnyje, bet iš esmės pagal ją reikalaujama, 
kad bet kokiam planui arba projektui, galinčiam turėti reikšmingą poveikį "Natura 2000" 
teritorijai, būtų taikomas tinkamas vertinimas, kad būtų galima visapusiškai ištirti šį poveikį 
atsižvelgiant į teritorijos apsaugos tikslus. 

Priklausomai nuo tinkamo vertinimo išvadų, kompetentinga institucija gali patvirtinti planą 
arba projektą tokį, koks jis yra, jeigu nustato, kad jis neturės neigiamo poveikio atitinkamos 
teritorijos vientisumui. Arba, priklausomai nuo nustatyto poveikio laipsnio, kompetentinga 
institucija gali reikalauti kad: 

 planas arba projektas būtų performuluotas siekiant užkirsti kelią neigiamiems 
padariniams "Natura 2000" teritorijai;  

 būtų įdiegtos poveikio mažinimo priemonės neigiamiems padariniams pašalinti arba būtų 
laikomasi tam tikrų sąlygų pakeičiant, atnaujinant ir prižiūrint upių ekosistemas arba 
susijusių infrastruktūrų statybą, vėlgi stengiantis išvengti neigiamų padarinių tikimybės; 

 būtų ištirti mažiau žalingi alternatyvūs sprendimai. 

                                                           
24 This applies to the SCIs, SACs and SPAs and concerns not just plans or projects inside a "Natura 2000" 
teritorry but also those that are outside but could have a significant impact on the conservation of species and 
habitats within the site. For instance a dam constructed upstream on a river that could alter or stop the regular 
flooding of an important wetland for birds within an SPA further downstream. 
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Išimtiniais atvejais, nepaisant to, kad planas arba projektas turi neigiamą poveikį vienos ar 
kelių "Natura 2000" teritorijų vientisumui, jis vis dėlto gali būti patvirtintas su sąlyga, jeigu 
laikomasi Buveinių direktyvos 6 straipsnio 4 dalyje nustatytų procedūrinių apsaugos 
reikalavimų. Taigi, jeigu galima įrodyti, kad alternatyvų nėra ir šis planas arba projektas vis 
dėlto privalo būti įgyvendintas dėl įpareigojančių viršesnio viešojo intereso priežasčių, 
projektas gali būti patvirtintas, jeigu taikomos pakankamos kompensacinės priemonės, 
būtinos bendram "Natura 2000" tinklo vientisumui apsaugoti.  

2.5.3. Nauja veikla ir jos ryšis su griežta rūšių apsauga  

Pagal abi gamtos apsaugos direktyvas ne tik reikalaujama apsaugoti pagrindines "Natura 
2000" tinklo teritorijas, bet ir siekti, kad valstybės narės sukurtų bendrą apsaugos sistemą 
visoms natūraliai ES aptinkamoms ir Buveinių direktyvos IV ir V prieduose išvardytoms 
laukinių paukščių rūšims. Šios nuostatos taikomos tiek saugomų teritorijų viduje, tiek išorėje.  

Tikslios sąlygos yra nustatytos Paukščių direktyvos 5 straipsnyje ir Buveinių direktyvos 12 
(gyvūnams) ir 13 (augalams) straipsniuose25.  

Juose reikalaujama, kad valstybės narės visų pirma uždraustų:  

- tyčinį trikdymą perėjimo, jauniklių auginimo, žiemos miego ar migracijos metu; 

- perėjimo ar poilsio vietų pažeidimą ar naikinimą; 

- tyčinį lizdų ar kiaušinių naikinimą ar saugomų augalų rovimą ar naikinimą.  

Kadangi kai kurios saugomos rūšys gali būti jautrios trikdymui ilgais susisiekimo su savo 
buveinėmis nuotoliais, į šiuos nuostatus taip pat privaloma atsižvelgti planuojant veiklą 
vidaus vandentakiuose ir už "Natura 2000" teritorijų ribų. Pavyzdžiui, tai gali būti aktualu, jei 
veikla siūloma pagrindiniame tokių retų ar nykstančių rūšių kaip sturys (Acipensor sturio) ar 
verpstinis pūgžlys (Zingel asper) migracijos ar plitimo maršrute ir tokiu mastu, kad gali 
atsirasti reikšminga kliūtis migracijai arba gali būti pažeistos arba sunaikintos jų perėjimo 
vietos ir už "Natura 2000" ribų. 

2.6. Vandens pagrindų direktyva  

Galiausiai būtina paminėti ir Vandens pagrindų direktyvą (VPD), nes jos nuostatos yra 
tiesiogiai susijusios ir su Paukščių bei Buveinių direktyvos įgyvendinimu, ir vidaus vandenų 
kelių transporto sektoriumi.  

2000 m. gruodžio mėn. priimtos Vandens pagrindų direktyvos bendrasis tikslas26 yra neleisti 
toliau blogėti vandens ekosistemoms ir nuo jų priklausomoms buveinėms bei apsaugoti ir 
pagerinti jų dabartinę būklę taip, kad gera jų būklė būtų pasiekta iki 2015 m.27. Kalbant 
apie paviršinius vandenis (pvz., upes, kanalus, ežerus ir pan.), jų kokybę apsprendžia jų 
bendra ekologinė ir cheminė būklė. 

Vandens pagrindų direktyvoje Europos vandens telkiniai sugrupuoti į atskirus upių baseinų 
rajonus, kad būtų galima koordinuoti viso upių baseino valdymą pačiu tinkamiausiu lygmeniu 
– geografinio ir hidrologinio vieneto lygmeniu – o ne vadovaujantis, kaip būdavo anksčiau, 
atskiromis administracinėmis ar politinėmis ribomis. 

                                                           
25 See Guidance document on the strict protection of animal species of Community interest under the Habitats 
Directive http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/index_en.htm  
26 Directive 2000/60/EC establishing a framework for Community action in the field of water policy. OJ 327, 
22.12.2000. 
27 Or good ekological potential in the case of heavily modified water bodies. 

http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/index_en.htm
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Kiekvienam iš šių upių baseinų nustatyti aplinkos apsaugos tikslai ir parengta priemonių 
programa, kad gera upės baseino būklė būtų pasiekta iki 2015 m. Šių aplinkos apsaugos 
priemonių ir programos reikšmė yra akcentuota pirmojo Europos vandens telkinių vertinimo 
rezultatuose, kurie parodė, kad apie 40 proc. visų ES vandens telkinių buvo tokios blogos 
būklės, kad jiems grėsė rizika neatitikti VPD aplinkosaugos reikalavimų28. 

Upės baseino valdymo planas (UBVP) parengiamas kiekvienam upės baseinui. Pagal 
VPD VII priedą, jame, visų pirma, pateikiama ši informacija: 

- kiekvieno upės baseino vandens telkinio charakteristikų aprašymas; 

- žmogaus veiklos nulemtų reikšmingų padarinių ir poveikio trumpas aprašymas; 

- įvairūs vandens telkinių būklę parodantys žemėlapiai: paviršinio vandens (ekologinė ir 
cheminė būklė), požeminio vandens (cheminė ir kiekybinė būklė) ir saugomų teritorijų 
žemėlapiai; 

- baseino paviršinio vandens, požeminio vandens ir saugomoms teritorijoms nustatytų 
aplinkosaugos tikslų sąrašas (pagal 4 straipsnį) ir išimčių pagal 4 straipsnio 4 - 7 dalis 
nustatymas; 

- ekonominė vandens naudojimo analizė; 

- priemonių, skirtų gerai vandens telkinio būklei iki 2015 m. pasiekti, programos trumpas 
aprašymas.  

Tuo metu, kai buvo baigiamas šis dokumentas (2012 m. gegužės mėn.), 23 valstybės 
narės29 priėmė ir Komisijai pateikė savo UBV planus. Juos patvirtinus planuojama, kad 2012 
m. lapkričio mėn. Komisija paskelbs UBV planų vertinimą 2012 m. lapkričio mėn. 
planuojamoje 3-ioje įgyvendinimo ataskaitoje30, kuri taps neatsiejama Europos vandens 
išteklių išsaugojimo metmenų31 dalimi. Geresnio politikos integravimo ir gerosios patirties 
rekomendacijos buvo įtrauktos į VPD ir hidromorfologinių pasekmių politikos dokumentą32, 
kuris buvo priimtas 2006 m. lapkričio mėn. bendros įgyvendinimo strategijos rėmuose 
dalyvaujant valstybėms narėms ir susijusiems suinteresuotiesiems subjektams. 

Yra aišku, kad VPD, Paukščių ir Buveinių direktyvos yra labai susijusios, nes jomis siekiama 
iš esmės panašių tikslų, kad upių būklė neblogėtų ir kad pagerėtų jų (ekologinė) būklė. 
Ryšys tarp VPD, Paukščių ir Buveinių direktyvų yra toliau aptariamas 6 skyriuje atsižvelgiant 
į jo svarbą vidaus vandenims. 

                                                           
28 Commission Communication : Towards Sustainable Water Management in the European Union' First stage in 
the implementation of the Water Framework Directive 2000/60/EC [COM(2007) 128 final]. 
29 http://ec.europa.eu/environment/water/participation/map_mc/map.htm   
30 The previous reports on the implementation of the VPD may be found at 
http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/implrep2007/index_en.htm   
31 http://ec.europa.eu/environment/water/blueprint/index_en.htm  
32 
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/VPD/library?l=/framework_directive/thematic_documents/hydromorph
ology/hydromorphology/_EN_1.0_&a=d 
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/VPD/library?l=/framework_directive/thematic_documents/hydromorph
ology/technical_reportpdf/_EN_1.0_&a=d 

http://ec.europa.eu/environment/water/participation/map_mc/map.htm
http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/implrep2007/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/water/blueprint/index_en.htm
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/thematic_documents/hydromorphology/hydromorphology/_EN_1.0_&a=d
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/thematic_documents/hydromorphology/hydromorphology/_EN_1.0_&a=d
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/thematic_documents/hydromorphology/technical_reportpdf/_EN_1.0_&a=d
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/thematic_documents/hydromorphology/technical_reportpdf/_EN_1.0_&a=d
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3.         EUROPOS UPĖS: SVARBUS IŠTEKLIAI 

 
 
 

3.1. Daugiafunkcis upių vaidmuo  

Europos upių įvairovė yra didelė, įskaitant aukštumų upelius su mažomis baseinų 
teritorijomis ir dideles šimtus kilometrų tekančias žemumų upes. Kiekvienos upės ypatybės 
labai priklauso nuo jos vietos ir nuo kitų veiksnių, kaip antai paklotinės uolienos geologijos, 
žemės rūšies, nuolydžio ir klimato sąlygų. Todėl upės yra labai įvairios, taip pat ir labai 
dinamiškos, nepaliaujamai keičiasi tekėdamos nuo ištakų iki žiočių. ES yra apie 50 
pagrindinių upių, iš kurių 20 turi didesnes negu 50,000 km² baseinų teritorijas. Kiekviena upė 
taip pat palaiko svarbų intakų tinklą.  

Upės yra svarbūs daugelį funkcijų atliekantys Europos ekonomikos ir socialinės gerovės 
ištekliai, naudingi daugybei įvairių pramonės sektorių. Priklausomai nuo upių sistemos 
individualių ypatybių ir vietos, iš jų gaunamas geriamasis vanduo ar vanduo žemės ūkiui, 
pramonės procesams ir vėsinimo tikslams. Kai kurios upės taip pat naudojamos energijai 
gaminti, laivybos, žvirgždo ir smėlio gavybos, žuvininkystės, rekreacijos ir turizmo bei kitiems 
tikslams.  

Sveikos upių ekosistemos taip pat teikia visuomenei įvairių gėrybių ir paslaugų. Jos yra 
svarbus gėlo vandens šaltinis ir yra tarsi valymo centrai, pašalinantys maistinių medžiagų 
perteklių ir teršalus iš vandentakių ir aplinkinių baseino teritorijų. Jos neleidžia vykti erozijai ir 
sulaiko gruntą, maistines medžiagas ir nuosėdas bei sukuria natūralų barjerą potvyniams, 
sugerdamos perteklinį lietaus vandenį gausių kritulių laikotarpiais. Tačiau dažnai ši 
ekonominė nauda lieka nepastebėta, nes įsigalėjęs požiūris, kad jos priklauso visiems ir 
neturi "rinkos" vertės. Dėl šios priežasties daromi pasirinkimai neatsižvelgiant į gėrybes, 
kurias visuomenei teikia sveikos upių ekosistemos33.  

Ekologinė upių svarba 

Nors upės sudaro tik labai mažą Europos paviršiaus ploto dalį, jų įnašas į europiečių 

gerovę yra labai didelis 

PASLAUGŲ TEIKIMAS PASLAUGŲ REGULIAVIMAS KULTŪROS PASLAUGOS 

Iš upių ekosistemų gaunami 

produktai 

Ekosistemų procesų 

reguliavimo nauda 

Nemateriali upių 

ekosistemų nauda  

Maistas ir žaliavos, įskaitant 

milžinišką maisto produktų 

įvairovę, gaunamą iš augalų, 

gyvūnų ir kitų organizmų, o 

taip pat ir tokias žaliavas 

kaip mediena. 

Gėlas vanduo: upės yra 

svarbios tiekiant ir 

reguliuojant gėlą vandenį. 

Energija: mediena ir 

hidroelektrinių energija. 

Genetiniai ištekliai, įskaitant 

Klimato reguliavimas: upių 

ekosistemos gali turėti įtakos 

klimatui. 

Ligų reguliavimas: upių 

ekosistemų pokyčiai gali 

tiesiogiai paveikti tokių ligų 

pernešėjų kaip uodų gausą. 

Vandens reguliavimas: 

potvynių kontrolė, skersvėjų 

sumažinimas ir pan. 

Erozijos kontrolė: slėnių ir 

salpų augmenijos paklotė 

Rekreacija ir 

ekoturizmas. 

Estetinis lavinimas. 

Emocinis lavinimas. 

Kultūros paveldas. 

Dvasinis ir religinis 

įkvėpimas. 

 

 

PALAIKOMOSIOS 

PASLAUGOS 

                                                           
33 http://www.teebweb.org/  

http://www.teebweb.org/
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genus ir genetinę informaciją 

gyvūnų ir augalų auginimui ir 

biotechnologijai. 

Transportas: esminis 

vaidmuo vežant prekes ir 

žmones – ir verslo, ir 

pramogų tikslams.  

vaidina svarbų vaidmenį 

sulaikant gruntą ir apsaugant 

upes nuo erozijos. 

Vandens gryninimas: upių 

ekosistemos gali padėti filtruoti 

ir suskaidyti organines atliekas. 

T.y. tos, kurios yra 

būtinos visų kitų 

ekosistemų paslaugų 

gamybai 

 

Grunto susiformavimas. 

Maistinių medžiagų ciklo 

paskatinimas. 

Pirminė gamyba. 

Biologinė įvairovė 

(buveinės ir rūšys). 
 

Ekosistemų paslaugų ekonominės vertės panaudojimas  

Pagal Dunojaus žemupio žaliojo koridoriaus susitarimą (LDGC) buvo susitarta atkurti 2,236 km² 
salpų, šoninių kanalų ir susijusių buveinių palei Dunojaus upę, kad būtų lengviau kontroliuoti 
potvynius regione. Apskaičiuota, kad visi šie atkūrimo darbai kainuotų 50 milijonų eurų ir duotų 2,100 
milijonų m³ potvynio vandens sulaikymo efektą. Tai yra mažiau negu 59 milijonai eurų, kuriuos dėl 
potvynių 2010 m. prarado vien tik Rumunija. Be to, paskaičiuota, kad atkūrimas generuotų 112 
milijonų eurų per metus iš papildomų ekosistemos paslaugų žuvininkystei, miškininkystei, maistinių 
medžiagų išsaugojimui ir atkūrimui.34 

3.2. Europos upių aplinkosauginė būklė 

Nuolatinis ir visokeriopas daugelio Europos upių naudojimas pastaruosius 150 metų lėmė 
milžinišką krūvį šiems vertingiems ištekliams ir dėl to mažai pagrindinių žemumų upių 
išsaugojo visiškai gerą aplinkos būklę. Be to, kad jos patiria įvairių lygių taršą ir dideles 
maistinių medžiagų apkrovas, pabloginančias vandens kokybę, daugelis upių taip pat patiria 
ir lemtingus hidromorfologinius pokyčius dėl įvairiausių priežasčių. 

Remdamosi pirmuoju upių baseinų apibūdinimu pagal VPD 5-ą straipsnį, dauguma ES 
valstybių narių nurodė, kad didžiausios apkrovos yra susijusios su miestų plėtra, apsauga 
nuo potvynių, elektros gamyba (įskaitant hidroenergetiką), vidaus vandenų laivyba, 
vandentakių tiesinimu ir žemės sausinimu žemės ūkyje ir tai paveikia hidromorfologinę 
vandens telkinių būklę aukščiausiu laipsniu. Paskutiniame Europos upių būklės vertinime 
nustatyta, kad apie 40 proc. visų ES vandens telkinių buvo nualintos būklės ir grėsė rizika, 
kad jie gali neatitikti VPD iškeltų aplinkos apsaugos tikslų.  

3.2.1. Pagrindinės Europos upių apkrovos 

Europos aplinkos apsaugos agentūros nuomone35, pagrindiniai veiksniai, kurie padidina 
riziką nepasiekti geros ekologinės būklės arba potencialo Europos upėse, yra šie: 

- Prisotinimas maistinėmis medžiagomis (eutrofikacija) – vienas iš pagrindinių 
organinių teršalų, išmetamų į Europos vandentakius, šaltinių yra organinės atliekos 
tankiai apgyvendintose ir intensyvios pramonės plėtros Europos teritorijose. Dideli 
organinės taršos lygiai mažina deguonies koncentraciją vandenyje ir todėl paveikia visas 
upių rūšis ir buveines. Nepaisant to, per pastaruosius 15 metų organinių medžiagų 
koncentracijos ir maistinių medžiagų lygiai Europos upėse palaipsniui mažėja. 

                                                           
34 Costs and Socio-Economic Benefits associated with the "Natura 2000" Network, Output of the EC project "Preparatory 
Actions for "Natura 2000"", Revised final version, October 2010. 
35 The European environment state and outlook 2010, freshwater qualityand LIFE and Europe’s rivers, 2007. 
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- Hidromorfologinės apkrovos (įskaitant upių reguliavimą) – tai yra fiziniai pokyčiai, 
kuriuos vandentakiuose sukuria žmogus, dėl, pavyzdžiui, kaupyklų statybos ir energijos 
gamybos (hidroelektrinės užtvankos), kanalizacijos ir laivybos struktūros, žemės 
melioracijos ir drėkinimo, priežiūros darbų (vandens srauto kliūčių, nuosėdų pašalinimo ir 
pan.). Tokios priemonės gali nulemti upių atskyrimą nuo salpų ir sukelti neigiamą poveikį 
nuo jų priklausomoms buveinėms ir rūšims. Jos taip pat gali pakenkti upių nuosėdų 
sistemai (erozija, transportas ir nuosėdos) ir (arba) upių nepertraukiamumui, o tai gali 
turėti reikšmingą poveikį vandens organizmams, pavyzdžiui, sutrukdyti migruojančioms 
žuvims migruoti prieš srovę ir pasroviui arba pakeisti vandens srautus ir temperatūras. 

Kitos apkrovos yra:  

- Rūgštėjimas – dėl sieros ir azoto oksidų nusėdimo upių baseinuose sumažėja pH lygiai 
(dėl iškastinio kuro degimo).  

- Organiniai mikroteršalai – padidėjęs pesticidų naudojimas ir kitų organinių medžiagų 
susidarymas nulėmė vandentakių taršą. Į vandens aplinką patenkantys pesticidai gali 
turėti rimtų padarinių florai ir faunai ir tai apriboja vandens panaudojimą geriamo 
vandens gavybai.  

- Sunkieji metalai – pagrindiniai jų šaltiniai Europos upėse yra pramonės ir kasybos 
objektai. Tačiau sunkiųjų metalų koncentracijos Europos upėse mažėja. 

Kaip apžvelgta pirmiau, daug Europos upių dėl daugybės įvairiausių socialinių ir ekonominių 
veiklų jau yra labai sureguliuotos ir užterštos tiek, kad jų natūralios hidromorfologinės 
funkcijos ar ekologinė vertė jau nebėra visavertės. Bet kitose upėse vis dar yra santykinai 
natūralių atkarpų, kurios išlikusios dinamiškos, laisvai tekančios ir turi didelę ekologinę vertę.  

Hidromorfologinių pokyčių padariniai Dunojaus ir Reino upėms 

Kaip ir daug kitų Europos upių, Dunojų ir Reiną labai veikia žmogaus veikla, įskaitant intensyvią 
laivybą ir buveinių kitimą dėl hidrotechnikos statinių. Natūrali daugelio upių ruožų struktūra yra 
pakeista, įskaitant jų gylį ir plotį, srauto režimus, natūralias nuosėdų pernašas ir žuvų migracijos 
maršrutus. Užtvankos ir kaupyklos pastatyti beveik visose kalnuotuose zonose ir kai kuriose žemupio 
srityse bei laivybos kanaluose, tuo tarpu užtvaros ir drėkinimo tinklai yra plačiai paplitę žemumose 
palei vidurupius ir žemupius.  
Dėl to:  
- daugiau kaip 80 proc. Dunojaus upės yra reguliuojama dėl potvynių prevencijos ir apie 30 proc. 

jos ilgio yra užtvenkta hidroenergijai gaminti; 
- apie pusę Dunojaus intakų naudojami hidroenergijai gaminti; visų Dunojaus baseino 

hidroenergijos įmonių gamybos pajėgumai yra beveik 30 000 MW; 
- virš 700 užtvankų ir slenksčių pastatyta prie pagrindinių Dunojaus intakų; 
- palei Reiną vandens pievos tarp Bazelio ir Karlsrūjės sumažėjo 87 proc. po to, kai buvo 

pastatytos užtvankos ir kanalai vingiams sutrumpinti. 

Šaltinis: ICPDR, 2010 ir Umweltbundesamt, 2006. 
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3.2.2.  

3.2.3.  

3.2.4.  

3.2.5. Nauji iššūkiai, tenkantys Europos upėms 

Upės taip pat susiduria su tokiais naujais iššūkiais kaip klimato kaita ir invazinės 
svetimos rūšys. Kalbant apie klimato kaitą, daugėja įrodymų, kad klimato paskatinti 
pokyčiai ledo dangos perioduose, upių nuotakio režimai, terminė šiluminė stratifikacija, 
maistinių medžiagų prieinamumas ir augimo sezonų trukmė paveiks rūšių sudėtį ir maisto 
tinklo struktūras. Dėl to upėse gali susidaryti dideli vandens srauto režimų pokyčiai. 

Vandens temperatūra yra vienas iš parametrų, kuris apsprendžia bendrą vandens 
ekosistemų sveikatą. Dauguma vandens organizmų (pvz., lašišinės žuvys) toleruoja tik tam 
tikro diapazono temperatūros svyravimus, kurie apsprendžia jų erdvinį pasiskirstymą upėse 
ar regione. Klimato kaita gali lemti kai kurių vandens rūšių išnykimą arba bent pakeisti jų 
pasiskirstymą upės sistemoje, arba paslinkti jų pasiskirstymą šiaurės kryptimi, jeigu joms to 
padaryti nesutrukdoma dėl joms tinkamų buveinių pablogėjimo, trūkumo ar kliūčių 
vandentakiuose.  

Invazinės svetimos rūšys taip pat kelia vis didesnę reikšmingą grėsmę Europos upėms. 
Pagal paskutinius inventorizavimo duomenis, Europos gėlųjų vandenų aplinkoje aptiktos 296 
svetimos bestuburių ir 136 žuvų rūšys36. Įgyvendinant didelį ES finansuojamą tyrimo projektą 
DAISIE37 buvo nustatyti šie pagrindiniai svetimų gyvūnų rūšių patekimo į Europos vidaus 
vandenis keliai: vandens telkinių įžuvinimas ekstensyviai žuvų kultūrai ir sportinei žvejybai 
palaikyti (30 proc.), intensyvi akvakultūra (27 proc.) ir pasyvus pervežimas laivais (25 proc.).  

Invazinių svetimų rūšių poveikis taip pat lemia ir sunkias socialines bei ekonomines 
pasekmes, kaip antai gamybos nuostoliai (pvz., žuvininkystės ir akvakultūros produktyvumo 
sumažėjimas, sumažėjusios prieinamumo prie vandens ar tinkamo vandens galimybės 
pramonės sektoriams, taip pat vidaus vandenų tinkamumo laivybai sumažėjimo grėsmė) bei 
vertingų ekosistemos paslaugų sumažėjimas (pvz., vandens apsivalymas, maistinių 
medžiagų apykaita).  

                                                           
36 EEA report, March 2010: 10 messages for 2010 — freshwater ecosystems. 
37 http://www.europe-aliens.org/  

http://www.europe-aliens.org/
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Maino-Dunojaus kanalo patirtys, susijusios su invazinėmis svetimomis rūšimis  

Žinoma, kad dėl dirbtinio įvairių vandens sistemų sujungimo, pavyzdžiui, žmogaus sukurtų kanalų, 
išplinta invazinės svetimos rūšys, nes sukuriamas dviejų skirtingų upės sistemų tarpusavio fizinis 
kontaktas, kažkas tokio, kas labai retai galėtų įvykti be žmogaus veiklos įsikišimo. Dėl to 
introdukuojamos ir su vietinėmis rūšimis maišosi/konkuruoja svetimos rūšys. Maino-Dunojaus kanalo, 
jungiančio Reino ir Dunojaus upes, atidarymas 1992 m. ypač paskatino daugybės Ponto-Kaspijos 
rūšių invaziją į Šiaurės ir Vakarų Europą. Yra grėsmė, kad labai greitai dar daugiau Ponto-Kaspijos 
rūšių migruos į Šiaurės jūros baseiną per Maino-Dunojaus kanalą (Gollasch & Nehring 2006).  

3.3. Upių svarba biologinei įvairovei  

Dėl savo struktūrinio kompleksiškumo ir labai dinamiško pobūdžio upės yra išskirtinai 
turtingos ekologinės sistemos, suteikiančios gyvybę ir vandenį aplinkinėms kraštovaizdžio 
teritorijoms. Upės yra ne tik vertingos buveinės, bet ir ekologiniai koridoriai, skatinantys rūšių 
plitimą ir migraciją, kartais labai ilgais nuotoliais ir per įvairias biogeografines zonas.  

Be to, upės daro svarbią įtaką aplinkinėms baseino teritorijoms per potvynius ir atoslūgius ir 
(arba) požeminio vandens pasipildymą arba dėl kitų veiksnių. Šis šoninis susietumas 
priklauso nuo to, kaip vystosi tarpusavyje susijusios ir nuo vandens priklausomos įvairiausių 
rūšių šlapynės, kaip antai salpų miškai, pelkės, žemapelkės, šlapios pievos ir pan., ir visa tai 
toliau skatina bendrą šių natūralių sistemų biologinę įvairovę. 

Dėl to sveikos natūralios upės ir jų salpos tampa neįtikėtinai turtingos biologinės įvairovės 
namais, svarbiomis gausių Europos laukinės faunos ir floros rūšių, įskaitant pavojingai greitai 
nykstančių rūšių, išvardytų Paukščių ir Buveinių direktyvose, buveinėmis. 

Didelių upių ekologija  

Didelių upių sistemos yra daugiadimensės ekosistemos, kuriose tokie natūralūs trikdymo režimai kaip 
potvyniai ar sausros formuoja labai dinamišką ir heterogeninį jų pobūdį. Šios kompleksinės jėgos ir 
mainų procesai, veikiantys trijose erdvinėse dimensijose ir per laikinus (sezoninius ir kasmetinius) 
pokyčius lemia dažną susietumo sąlygų kaitą ir ypač įvairų buveinės kompleksą.  

Paprastai upes galima suskirstyti į tris pagrindinius ruožus – viršupį, vidurupį ir žemupį. Kiekvieną dalį 
charakterizuoja skirtingi abiotiniai (t.y. negyvosios gamtos) bruožai (pvz., hidromorfologija) ir 
biologinės bendrijos. 

 Abiotiniai parametrai - tai nuokalnė, smiltelės dydis, sedimentacija (dumblėjimas), vandens 
drumstumas, deguonies kiekis, maistinės medžiagos, teršalai, vandens temperatūra ir t.t.  

 Jeigu abiotiniai parametrai charakterizuoja buveinių ir gyvybės sąlygas, tai biologinės bendrijos 
yra svarbiausias ekosistemos funkcionavimo elementas. Jos susideda iš gyvųjų organizmų, 
esančių upių ir gretimų upių zonų bei salpų vandens ir pusiau vandens buveinėse. Visi šie 
organizmai savo elgsena ir gyvenimo istorija yra susiję trofiniais maisto tinklais. 

 Hidromorfologija yra fizinės charakteristikos, būdingos tokioms upių struktūroms kaip upės 
dugnas, upės krantai, upės susietumas su gretimo kraštovaizdžio elementais (pakrančių zonos ir 
salpos) ir jos nepertraukiamumas išilgai, o taip pat ir buveinės konfigūracija. 

Daugybė tokių kitų veiksnių kaip natūralūs trikdžiai (pvz., potvyniai ir sausros) ir atitinkami nuosėdų 
pernešos pokyčiai padidina didelių upių sistemų kompleksiškumą ir dinamiškumą. 

Upių ekosistemos patiria dažnai kintančias tarpusavio susietumo su gretimomis ekosistemomis (per 
intakus, požeminį vandenį ir potvynius) sąlygas ir mainų procesus. Svarbiausia yra tai, kad ši nuolatos 
kintanti upių buveinių ir ekotonų mozaika natūralioje upių aplinkoje dažniausiai sukuria nepaprastai 
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didelę bioįvairovę ir svarbias buveines įvairiausioms rūšims įvairiais laiko periodais bei kintant 
susietumo sąlygoms. 

Adaptuota pagal PLATINA vadovą38 

3.3.1. "Natura 2000" prie pagrindinių ES žemumų upių  

Ežerų ir upių ekosistemos kartu sudaro apie 4 proc. "Natura 2000" paviršiaus (EEE, 2010). 
Jos skirtos gėlavandenių tipų buveinių ir rūšių, išvardytų abiejose gamtos direktyvose, 
apsaugai . Šioms rūšims priskiriamos tokios gerai žinomos rūšys kaip Atlanto lašiša (Salmo 
salar), ūdra (Lutra lutra) ar tulžys (Alcedo atthis), taip pat ir tokios mažiau žinomos rūšys kaip 
ilgakojis vėžys (Austropotamobius pallipes), kietageldis moliuskas (Unio crassus) ar balinis 
vėžlys (Emys orbicularis). Jos taip pat skirtos apsaugoti nemažą skaičių nykstančių 
vandentakių ir susijusių buveinių, kaip antai pakrančių ir aliuviniai miškai, šlapios pievos, 
drėgnos pievos ir liūnai. 

Šiame rekomendaciniame dokumente atlikta "Natura 2000" teritorijų, kurios įsteigtos prie 13 
svarbiausių Europos žemumų upių, analizė. Čia pateikta informacija, kokie gėlavandenių 
buveinių tipai ir rūšys yra saugomi pagal abi gamtos apsaugos direktyvas, kurios yra 
dažniausiai cituojamos nurodant įsteigimo priežastį, ir nurodyta "Natura 2000" teritorijų, 
įsteigtų palei kiekvieną upę, skaičius. Daugiau informacijos pateikta I priede.39

                                                           
38 http://www.naiades.info/platina/downloads  
39 For detailed information on each "Natura 2000" consult the "Natura 2000" Viewer – see chapter 2 for details 
www.natura2000.eea.europa.eu/  

http://www.naiades.info/platina/downloads
http://www.natura2000.eea.europa.eu/
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Žemėlapis, kuriame parodytos "Natura 2000" teritorijos, įsteigtos prie 13 svarbiausių žemumų upių; šaltinis: Europos Komisija, DG ENV.B.3, 2010 rugsėjis – detalūs žemėlapiai 
pateikti I priede.
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Upės 

"Natura 
2000" 
teritorijų 
skaičius 

Visas "Natura 
2000" plotas 

(km²) 

Visas ilgis 
(km) 

Į "Natura 2000" 
įtrauktas ilgis 

(km) 

Į "Natura 2000" 
įtrauktas ilgio 

procentas (km) 

Dunojus 230 5.033,99 2.770,36 1.234,08 44,55% 

Elbė 174 1.708,89 1.087,29 681,07 62,64% 

Emsas 33 361,72 345,06 212,30 61,52% 

Mainas 100 202,04 473,15 65,70 13,89% 

Masas 83 704,31 731,18 192,62 26,34% 

Mozelis 37 230,38 429,08 54,97 12,81% 

Oderis 71 1.627,69 823,75 605,13 73,46% 

Reinas 199 1.423,09 1.159,96 448,62 38,68% 

Rona 52 591,89 910,62 233,40 25,63% 

Šeldė 17 150,31 268,05 57,24 21,35% 

Sena 31 490,89 673,65 121,03 17,97% 

Vysla 53 990,10 895,68 276,41 30,86% 

Vėzeris 66 351,19 444,09 96,59 21,75% 

Lentelė: "Natura 2000" teritorijų prie 13 didžiausių Europos žemumų upių skaičius ir kiekvienos į 
"Natura 2000" tinklą įtrauktos upės dalis (įtrauktas visas upės ilgis nuo jos šaltinio, t.y. įskaitant ir 
laivybai nenaudojamas atkarpas). Šaltinis: Europos Komisija, DG ENV.B.3, 2010 m. rugsėjo mėn.  

3.3.2. ES saugomų gėlavandenių rūšių ir tam tikrų tipų buveinių 
apsaugos būklė  

2009 m. Europos Komisija paskelbė pirmą istorijoje sistemingą Europos pažeidžiamiausių 
tipų buveinių ir rūšių, saugomų pagal Buveinių direktyvą, vertinimą40. 2001-2006 metų 
rezultatai rodo, kad tik nedidelė Bendrijos svarbos buveinių ir rūšių dalis yra geros apsaugos 
būklės: 63 proc. išvardytų gėlavandenių buveinių ir 64 proc. gėlavandenių rūšių būklė tuo 
metu buvo nepalanki (netinkama) arba nepalanki (bloga) ir tik 15 proc. buveinių tipų ir 13 
proc. rūšių apsaugos būklė buvo gera.41 

Tai rodo, kad daug ES svarbos gėlavandenių buveinių ir rūšių yra blogos apsaugos būklės ir 
yra labai pažeistos, todėl labai pažeidžiamos bet kokių tolesnių pokyčių. Taigi prireiks didelių 
pastangų, kad būtų atkurta geresnė jų apsaugos būklė pagal Paukščių ir Buveinių 
direktyvas.  

Ežerų ir upių ekosistemų buveinių apsaugos ES saugomų rūšių ežerų ir upių ekosistemų 

                                                           
40 COM/2009/0358 final :  http://ec.europa.eu/environment/nature/knowedge/rep_habitats/index_en.htm  
41 All data is for EU-25 excluding Romania and Bulgaria. 

http://ec.europa.eu/environment/nature/knowedge/rep_habitats/index_en.htm
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būklė apsaugos būklė 

 
 

Schema: gera (žalia), nepalanki - netinkama (geltona), nepalanki - bloga, (raudona) arba nežinoma 
(pilka). Šaltinis: ETC/BD, 2008 m. 

3.4. Upių naudojimas komerciniam vidaus vandenų kelių transportui 

Upės naudojamos daugeliui tikslų, vienas iš jų susijęs su komercinių prekių vežimu. 
Šiandien Europos Sąjungos laivybai tinkamų vidaus vandenų kelių tinklas42 viršija 40,986 km 
(Eurostato duomenys). Pagrindinis tinklas, apimantis IV ir aukštesnės kategorijos upes ir 
kanalus, tinkamus didesnio nei 1000 t tonažo laivams, yra sudarytas iš daugiau kaip 12,000 
kilometrų tarpusavyje sujungtų vandens kelių, apie 450 šliuzų ir kelių šimtų vidaus uostų ir 
perkrovimo vietų.  

Europos susitarimu dėl svarbiausių tarptautinės reikšmės vidaus vandenų kelių 
(AGN)43  susitarta sukurti tarptautinės reikšmės vidaus vandenų kelių ir uostų tinklą (E 
kategorijos vandens kelių tinklą) atsižvelgiant į atitinkamas jų programas pagal susitarimo 
nuostatas (žr. žemėlapį). 

Didžiausios tarptautinės reikšmės vidaus vandenų kelių tinklo dalį sudaro keturi pagrindiniai 
ES vandens kelių koridoriai:  

 Reino koridorius: apima Reiną, jo intakus ir kanalus, esančius vakarinėje Vokietijoje, 
Belgijoje, Nyderlanduose ir Liuksemburge, taip pat ir rytinėje Prancūzijos ir Šveicarijos 
dalyje; 

 Pietryčių (Dunojaus) koridorius: apima Dunojų su visais jo intakais ir laivybai tinkamais 
kanalais tarp Vokietijos, Bavarijos ir Juodosios jūros, įskaitant Maino-Dunojaus kanalą; 

 Rytų-vakarų koridorius: apima Mittellando kanalą šiaurės Vokietijos kartu su Elbės, 
Oderio ir Vyslos upėmis; 

 Šiaurės-pietų koridorius: apima pagrindines Prancūzijos upes (Sena, Luara, Garona, 
Rona-Sona), laivybai tinkamus intakus ir kanalus, esančius tarp žemutinio Reino ir 
Viduržemio jūros baseino. 

Didžioji dalis komercinių prekių vežimo vidaus vandenų laivais tenka tik penkioms 
valstybėms: Nyderlandams, Vokietijai, Prancūzijai, Belgijai ir Rumunijai. Iš jų virš trijų 
ketvirčių rinkos užima Vokietija ir Nyderlandai, daugiausia dėl Reino koridoriaus, kuris pats 
vienas apima daugiau kaip pusę viso vidaus vandenų kelių krovinių transporto ES (Centrinė 

                                                           
42 Navigable inland waterways are defined here as "rivers, lakes and canals, over which vessels of a carrying 
capacity of not less than 50 tonnes can navigate when normally loaded". 
43 http://untreaty.un.org/unts/144078_158780/9/5/2638.pdf  

http://untreaty.un.org/unts/144078_158780/9/5/2638.pdf
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Reino navigacijos komisija (CNR)). Šiaurės-pietų koridoriumi pervežama 16 proc., rytų-
vakarų koridoriumi - 2 proc. visų krovinių 27 ES valstybėse. Dunojaus upės baseine kasmet 
pervežama apie 50 milijonų tonų (14 proc.) krovinių44. 

3.5. Vidaus vandenų kelių plėtra ir valdymas ir jų galimas teigiamas ir 
neigiamas poveikis upėms  

Likusioje šio skyriaus dalyje analizuojamas tiek teigiamas, tiek neigiamas vidaus vandenų 
kelių plėtros poveikis Europos upių biologinei įvairovei, retoms ir nykstančioms rūšims bei 
tam tikrų tipų buveinėms, kurios saugomos visų pirma pagal abi ES gamtos apsaugos 
direktyvas.  

Vidaus vandenų kelių infrastruktūros planuotojai, kurie žino apie šiuos galimus poveikius ir 
supranta sudėtingas upių ekosistemas, turės žymiai geresnes galimybes parengti labiau 
integruotus planus arba projektus savo sektoriuose ir atsižvelgti į ekologinius ir kitus upių 
naudotojams keliamus reikalavimus pačioje projektavimo proceso pradžioje bei ieškoti kiek 
įmanoma abipusiškai naudingų sprendimų (žr. 4 skyrių). 

Tai taip pat turėtų palengvinti plano arba projekto poveikio aplinkai vertinimą pagal Buveinių 
direktyvos 6 straipsnį. Informacijos rinkimas apie vidaus vandenų kelių plėtros galimą riziką ir 
padarinius dar tik planuojant projektą ne tik padės pagerinti tinkamo vertinimo, kuris savo 
ruožtu turėtų pagreitinti sprendimų priėmimo procesą, kokybę, bet ir leis planuotojui 
atsižvelgti į šiuos galimus padarinius pradėjus rengti pirmąjį projektą, kad būtų galima, kai tik 
įmanoma, jų išvengti arba juos sumažinti (žr. 6 skyrių). 

Yra aišku, kad bet kokios naujos veiklos, kuria siekiama pagerinti vežimą vidaus vandenų 
keliais, poveikis priklausys ne tik nuo planuojamos veiklos rūšies, bet ir nuo upės būklės. 
Nauja veikla jau pažeistos upės atžvilgiu gali sukelti mažiau neigiamų padarinių ir gali 
suteikti svarbias galimybes šios upės ekologijai pagerinti. Tokie abipusiškai naudingi 
sprendimai gali duoti didelę naudą ne tik vidaus vandenų laivybai ir gamtos apsaugai, 
bet ir kitiems įvairiems ir nuo upės priklausomiems sektoriams, pavyzdžiui, rekreacijai, 
turizmui ir potvynių valdymui. Tačiau tais atvejais, kai upės prieigose yra išlikusi natūralus 
dinamiškumas ir jų ekologinė svarba vis dar yra didelė, upės plėtros projektai gali būti 
rizikingesni ir sukelti reikšmingą neigiamą poveikį upei. 

                                                           
44 Summary document on Study on Medium and long term perspectives of Inland Waterway Transport in the 
European Union (European Commission, 2011). 
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Map of European Navigable Inland 
Waterways (UNECE, 2006)  
  
This map has been drawn in accordance with 
resolution N30 of the UNECE Working Party 
on Inland Water Transport of 12 November 
1992 concerning the classification of 
European Inland Waterways. Situation as of 
20 October 2005.  
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/
doc/2010/sc3wp3/UNECE-Map1.pdf  
 
 
 

 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2010/sc3wp3/UNECE-Map1.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2010/sc3wp3/UNECE-Map1.pdf
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3.5.1. Galimas neigiamas vidaus vandenų kelių plėtros ir valdymo 
poveikis pagal ES gamtos teisės aktus saugomoms buveinėms ir 
rūšims 

Toliau aprašoma, kokios rūšies neigiamą poveikį gali turėti vidaus vandenų kelių plėtros 
projektas pagal ES gamtos apsaugos direktyvas saugomoms buveinėms ir rūšims. Aišku, 
poveikio rūšys labai skirsis priklausomai nuo vietos ir individualių upės ypatybių, jos fizinės ir 
ekologinės būklės, pasiūlytų vidaus vandenų kelių plėtros priemonių rūšies ir masto bei nuo 
to, kokios yra rūšys ir buveinės, kurių apsaugai skirta teritorija. 

Pavyzdžiui, vertinant vidaus vandenų kelio plėtros projekto poveikį upės atkarpai, kuri skirta 
tulžio apsaugai, jis bus visiškai kitoks, negu poveikis "Natura 2000" upei, kuri skirta žymiai 
gausesnių ir įvairesnių retų ir nykstančių rūšių (žuvų, varliagyvių, žinduolių, paukščių) ir tipų 
buveinių (drėgnų pievų, upių miškų, liūnų ir pan.) apsaugai. Pirmuoju atveju bus žymiai 
lengviau rasti abipusiškai naudingus sprendimus ar tinkamas poveikio sumažinimo 
priemones, kurios patenkins tiek vidaus vandenų kelių transporto, tiek rūšių, kurių apsaugai 
skirta teritorija, reikalavimus. Todėl svarbu kiekvieną vidaus vandenų kelių valdymo projektą 
kiekvienu konkrečiu atveju vertinti atskirai. 

 Buveinių nykimas, būklės blogėjimas ir išskaidymas 

Fizinis vandens telkinių pakeitimas be tinkamo plano gali paveikti normalius hidrologinius 
gėlavandenių sistemų procesus, atskirti upes nuo salpų ir šlapynių bei pakeisti vandens ir 
nuosėdų srautą ir pan. Savo ruožtu tai lemia natūralių buveinių ir rūšių, kurių egzistavimas 
priklauso nuo upės natūralių gamtinių procesų, nykimą, blogėjimą ir išskaidymą. Tai, kiek 
reikšmingas yra paveiktų buveinių nykimas, priklauso nuo poveikio dydžio, o taip pat ir nuo 
jų retumo, jautrumo ir nuo jų maitinimosi, veisimosi, poilsio arba žiemos miego vietų, svarbos 
kai kurių rūšių, ypač Bendrijos svarbos, gyvūnams. 

Akivaizdžiausia buveinių nykimo forma yra tiesioginis fizinis pačių buveinių naikinimas 
(pvz., žemės ėmimas, upių augmenijos, salų ar žvirgždo krantų pašalinimas, salpų plotų 
sausinimas ar upių vagų stabilizavimas ir pan.). Tačiau natūralių hidromorfologinių procesų, 
nuosėdų balanso ir maistinių medžiagų ciklo sutrikdymas taip pat gali lemti reikšmingą 
buveinės nykimą, būklės blogėjimą ir išskaidymą45. Pavyzdžiui, šoninės atšakos atskyrimas 
gali tapti priežastimi, dėl kurios tokios vertingos buveinės, kaip salpų miškai ar šlapios pievos 
gali išdžiūti arba uždumblėti. Dėl to sunyksta ne tik buveinė arba pablogėja jos būklė, bet gali 
išnykti ir rūšys, kurių egzistavimas priklauso nuo buveinės. 

Dėl vandens lygio svyravimų ir sezoninių potvynių prevencijos taip pat gali pablogėti ir 
įvairių rūšių šlapynių būklė ir jos gali išnykti. Kanalo vandens lygio svyravimas turi lemtingą 
reikšmę trumpalaikių šlapynių buveinių sveikatai prie kanalo ribų ir bet kurioje kitoje jo vietoje 
(pvz., kanalo viduryje susidariusioje seklumoje). Vandens lygio stabilizavimas kanale gali 
turėti svarbų poveikį šlapynių bendrijoms, nes dėl to gali sunykti sezoniškai jautrios 
buveinės.  

Pavyzdžiui, be sezoninių potvynių sudėtingą, daugiau ar mažiau vandeniui tolerantiškų 
augalų rūšių kompleksą paupinėje zonoje gali išstumti kelios dominuojančios rūšys, kurios 
nebesukuria daugeliui rūšių reikalingų įvairesnių buveinės sąlygų. Sezoninio poplūdžio 
stabdymas taip pat neleidžia pasipildyti tiek paviršiniam, tiek požeminiam baseino vandeniui, 
kas savo ruožtu trikdo ekosistemos maistinių medžiagų ciklą ir jos savaiminį apsivalymą, ir 
dėl to buveinės būklė toliau blogėja ir buveinė sunyksta. Tačiau reikia pastebėti, kad 
sezoninio poplūdžio stabdymo priemonės naudojamos dėl įvairių priežasčių, pavyzdžiui, 
apsaugai nuo potvynių, ne tik laivybos tikslams. 

                                                           
45 See also Integrative study on hydromorphological alterations on the Danube (Habersack et al, 2010). 
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Paveikslas: paupinė kaita sumažėjus užtvindymo režimui žemyn nuo užtvankų. Paveiksle pateikti keturi 
apibendrinti pokyčio scenarijai, kurie gali įvykti kiekvienas atskirai arba visi kartu. Dėl kliūčių rūšims plisti 
atskiriamos paupinės populiacijos, o pakitę trikdymo režimai gali būti palankūs egzotinėms rūšims. Galiausiai 
dėl to išnyksta vietinės paupinės rūšys. Kai paupinės zonos susiaurėja ir sumažėja nuosėdų dinamika, vandens 
paupinė sistema nusistovi ir paupinė kaita nebevyksta. Bet kurio iš šių scenarijaus galutinis rezultatas yra 
paupinės įvairovės sumažėjimas. 

Šaltinis: C. Nilsson ir K Berggren. 

Dėl upės vagų tiesinimo gali padidėti vandens greitis, nulemiantis didelę upės vagos, 
kranto linijos ir kitų seklių buveinių bruožų, tokių kaip žvirgždo salelės, kurios yra labai 
svarbios daugeliui įvairių rūšių, eroziją. Kartais su šia erozija kovojama dirbtinai sutvirtinant 
vagą tokiomis priemonėmis kaip apsauginės dangos ar betono struktūros, kurios dar labiau 
susilpnina natūralius upės procesus ir tokiu būdu paskatina tolesnį vertingų natūralių 
buveinių nykimą ar jų būklės blogėjimą. Padidinus upės greitį aplinkinėse teritorijose, gali 
sumažėti dirvožemio vandeningasis sluoksnis ir dėl padidėjusio drenažo išdžiūti vertingos 
šlapynių buveinės. 

Upės atkarpų užtvenkimas gyliui ir vandens greičiui kontroliuoti taip pat gali lemti esminius 
morfologinių ir hidrologinių sąlygų upėje ir aplinkinėse teritorijose pokyčius ir nutraukti upės 
ekosistemos ryšio nepertraukiamumą išilgai ir į šonus nuo jos. 

Į viršų nuo užtvenktos atkarpos gali sustoti normalus vagos nuosėdų srautas ir prasidėti 
laipsniškas nuosėdų ir purvo kaupimosi procesas, dėl kurio ne tik neigiamai paveikiamos 
aplinkinės buveinės, bet ir reikia taikyti reguliarius gilinimo ir nuplovimo darbus, o šie savo 
ruožtu sukelia dar sunkesnius neigiamus padarinius. Žemyn nuo užtvenktos atkarpos erozija 
gali būti labiau išreikšta ir lemti laipsnišką upės vagos pagilėjimą, dėl ko tiek paviršinio, tiek 
požeminio vandens lygis aplinkinėje baseino teritorijoje krenta skatindamas tolesnį upių 
pakrančių ir buveinių būklės blogėjimą ir nykimą. 

Sumažėjęs susietumas išilgai ir pakitusi 
pasrovinė hidrologija  

Apribotos migracijos 
formos  

Constrained 

Apribota nuosėdų 
dinamika 

Susiaurėjusios 
paupinės zonos  

Pakitusios trikdymo 
formos  

Atskirtos populiacijos Egzotinių rūšių 
invazija 

Sumažėję šoniniai 
mainai 

Padidėjęs kanalo 
stabilumas  
Increased 

Paupinių rūšių 
išnykimas 

Sustabdyta paupinė 
kaita 

Sumažėjusi paupinė įvairovė 
Diversity Reduced 
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Vidaus vandenų kelių plėtros veikla, kaip ir vis intensyviau plėtojama laivyba, taip pat gali 
lemti laikiną ar nuolatinį drumstumo padidėjimą bei nuosėdų resuspendavimą. Nuosėdų 
resuspendavimas įvairiems vandens organizmams kenkia skirtingai. Smulkios nuosėdos gali 
pažeisti vandens vabzdžių lervų kvėpavimo organus. Padidėjęs drumstumas sumažina 
šviesos intensyvumą, kas savo ruožtu sumažina planktono ir dugno dumblių bei 
tracheofitinių augalų rūšių fotosintezę. Smulkių nuosėdų sankaupos žvirgždo krantuose taip 
pat gali sukelti specifinių vandens organizmų gyvenimo sąlygų pokyčius. Dėl tarpaudininių 
ertmių užsikimšimo ypač greitai prarandamos litofilinių rūšių (pvz., žuvų, vabzdžių) neršto ir 
gyvenimo vietos. Be to, potvynių metu šios tarpaudininės ertmės tampa išgyvenimo 
salelėmis daugumai dugninių rūšių. 

Buveines ir rūšis taip pat gali pažeisti laivų ir vandensraigčių sukeliamos bangos. Toks 
judėjimas gali sukelti didesnį ar mažesnį upės vagos ir krantų išplovimo efektą priklausomai 
nuo laivų dydžio, jų plaukiojimo dažnio ir greičio. Reguliarus bangavimas išrauna augalus ir 
sunaikina dugninę fauną ir florą, o taip pat ir žuvų neršto vietas.  

 Rūšių trikdymas ir išstūmimas 

Upių hidrotechniniai statiniai ir intensyvesnis laivybos eismas gali trikdyti tam tikras labiausiai 
nuo vandens kokybės priklausomas dugninės floros ir faunos rūšis ir pažeisti jų gyvenimo 
ciklus. Poveikis gali būti laikinas ar nuolatinis, tiesioginis ar netiesioginis, teritorijoje ar už 
teritorijos ribų ir gali pasireikšti įvairiais projekto ciklo etapais. 

Retas ir nykstančias rūšis gali trikdyti daug veiksnių, pavyzdžiui, triukšmas, vandens 
drumstumas, tarša, žmogaus buvimas, sedimentacija, reguliarūs judesiai (pvz., dėl bangų 
judėjimo ir vandensraigčių siurbimo) ir pan. Dėl to gali būti paveikiamos rūšies veisimosi, 
maitinimosi, poilsio, išplitimo ir migravimo galimybės. Pavyzdžiui, bangų poveikis gali 
pažeisti upinių žuvų, kurių veisyklų zonos yra sekliuose vandenyse, ankstyvuosius gyvybės 
formavimosi etapus46. 

Jeigu trikdymas pasiekia reikšmingus lygius, rūšys gali būti išstumtos iš savo teritorijos, taigi 
nebegali ja naudotis ir todėl blogiau išgyvena ir (arba) veisiasi. Retoms ir nykstančioms 
rūšims net ir nedidelis ar laikinas trikdymas gali turėti sunkių padarinių, nuo kurių gali 
priklausyti ilgalaikis jų išlikimas tame regione. 

Trikdymo lygis priklauso nuo daugelio veiksnių, kuriuos reikia vertinti atsižvelgiant tiek į 
konkretų trikdymo pobūdį, tiek į konkrečias rūšis, kurios gali būti paveiktos (kai kurios rūšys 
yra labiau nei kitos jautrios tam tikriems trikdymo veiksniams). Poveikio reikšmingumas 
priklauso nuo trikdymo masto ir laipsnio, taip pat ir nuo to, ar netoli yra kitų tinkamų ir 
kokybiškų buveinių, kuriose galėtų įsikurti išstumti gyvūnai. 

 Kliūtys migracijai ir plitimui 

Upės ir paupinės zonos yra labai svarbios gėlavandenių rūšių plitimui ir migracijai bei 
judėjimui vietovėje tarp skirtingų maitinimosi ir lizdų sukimo vietų. Jos yra gyvybiškai svarbūs 
ekologiniai koridoriai arba atlieka svarbią jungiamąją funkciją kraštovaizdyje. Tam tikra 
vidaus vandenų kelių plėtros veikla lemia tiesioginį ar netiesioginį poveikį rūšims ir joms 
tampa sunku arba iš viso neįmanoma plisti ir migruoti.  

Tarp akivaizdžiausių kliūčių yra užtvankos ir užtvenktos teritorijos, tampančios fizinėmis 
kliūtimis žuvų migracijai ir tuo būdu neleidžiančiomis žuvims plaukti upe aukštyn ir žemyn. 
Tai labiausiai paveikė dideliais atstumais migruojančių žuvų (pvz., europinės perpelės, 
Atlanto lašišos) populiacijas, nulėmė likusių gėlavandenių populiacijų (pvz., Dunojaus 

                                                           
46 Kucera-Hirziger et al 2008. 
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lašišos) išskaidymą ir atskyrimą. Dirbtiniai kanalai taip pat gali būti kliūtys rūšims judėti, nes 
išskaido buveines visame sausumos kraštovaizdyje. 

 Tarša 

Vidaus vandenų kelių laivyba gali būti taršos šaltinis dėl laivų atliekų ar triumų vandens. 
Laivų susidūrimai ar pažeidimai kelia avarinių išsiliejimų riziką. Tačiau VVKT turi labai 
aukšto lygio saugumo istoriją. Per paskutiniuosius dešimtmečius nebuvo avarijų ar kitų 
incidentų, turėjusių sunkių padarinių aplinkai. 

3.5.2. Galimas neigiamas vidaus vandenų kelių plėtros ir valdymo 
veiklos poveikis upių ekosistemoms 

Kaip parodyta 3.2 skyriuje, yra nedaug didžiųjų Europos žemumų upių, kuriose būtų 
išsaugota visiškai natūrali jų būklė, per ilgą laikotarpį įvairiausios priežastys lėmė jų fizinius 
pokyčius.  

Patirtis parodė, kad šiuolaikinė vidaus vandenų kelių plėtra gali vaidinti svarbų vaidmenį ne 
tik sumažinant galimas neigiamas naujos veiklos pasekmes, bet ir aktyviai padedant 
pagerinti reguliuojamų upių ekologiją ir natūralų funkcionavimą taip, kad tai būtų naudinga ir 
upėms, ir upių naudotojams, taip pat vidaus vandenų kelių transportui. Ekologiškai 
orientuota upių hidrotechnika vietos lygmeniu pradėta taikyti 8-ame dešimtmetyje, bet dabar 
ji tapo įprasta daugelio upių praktika, daugiausia taikoma Austrijoje, Belgijoje, 
Nyderlanduose, Prancūzijoje, Danijoje ir Vokietijoje. 

Aišku, kad įgyvendinamų priemonių rūšis labai priklauso nuo vietos sąlygų, tokių kaip upės 
būklė ir jau įvykusių pokyčių mastas, nuo to, kokių reikia laivybos sąlygų, taip pat ir nuo kitų 
tikslų, kuriems naudojama upė. Iš esmės santykis tarp tikslų, pakeitimų, būklės ir priemonių 
gali būti itin sudėtingas, ir būtent todėl vis daugiau vandens kelių planuotojų taiko integruotą 
požiūrį į naujus vidaus vandenų kelių projektus, kad būtų sustiprintas bendras įvairių 
vandens kelių tikslų supratimas, leidžiantis suderinti aplinkos apsaugą ir tvarų judumą (žr. 4 
skyrių). 

Taikant šiuos naujus metodus nauji projektai gali būti rengiami atsižvelgiant į pagrindines 
gamtines upių sistemų funkcijas ir, kai įmanoma, siekiant palaikyti arba atkurti šias 
gyvybiškai svarbias funkcijas, tokias kaip:  

- morfologiniai procesai (erozija, nuosėdų judėjimas ir sedimentacija); 

- hidrologinio balanso palaikymas (pvz., potvyniai ir atoslūgiai); 

- buveinių suteikimas (ekologinis tęstinumas); 

- biologinių ir cheminių procesų palaikymas (maistinių medžiagų ciklai). 

Daugeliu atvejų priemonės, reikalingos pasiekti būtiną gylį, skaidrumą, plotį ar greitį, gali būti 
parengtos taip, kad sumažintų poveikį svarbioms vandens kelių funkcijoms arba atkurtų 
prarastas ekologines funkcijas. 

Priklausomai nuo vietos sąlygų, tai gali būti visų pirma: 

 nereikalingų struktūrų pašalinimas ar šių struktūrų modernizavimas tokiu būdu, kuris 
padėtų pagerinti upės ekologiją; 

 kietų gelžbetonio struktūrų upių krantuose restauravimas ar pašalinimas ir natūralesnių 
krantinių technikos metodų panaudojimas; 
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 alternatyvių molų rūšių panaudojimas užtikrinant didesnę dinamiką upių krantuose; 

 Jungčių tarp šoninių atšakų, salpų ir užutėkių atstatymas, kad būtų atkurtos krantų zonos 
buveinės;  

 Aplinktakių ar potvynių kelių sukūrimas upių ekosistemų struktūrinei įvairovei pagerinti ir 
žuvų pralaidai paskatinti; 

 Ekologiško pobūdžio palaikomojo gilinimo ir nuosėdų valdymo metodų panaudojimas; 

 Tipinių krantų zonos buveinių, tokių kaip salpų salelės, atkūrimas arba minkštų šoninių 
kanalų sukūrimas natūralių buveinių skaičiui ir įvairovei padidinti, kad jos taptų 
prieinamos vietos laukinės gamtos rūšims. 

Atsižvelgiant į struktūrinį ir funkcinį upių ekosistemų ryšį, yra iš esmės svarbu, kad šios 
priemonės būtų parengtos remiantis visapusišku supratimu apie upės būklę ir ekologinius 
procesus bei laivybos poreikius. Tai užtikrina pageidaujamą priemonių poveikį ir nesukuria 
netikėtų naujų problemų nei upės ekologijai, nei jos laivybai. 

Lentelė: įvairių upės inžinerijos priemonių apžvalga pagal jų techninius ir ekologinius tikslus47 

A. Upės krantai/ krantui artimos 
zonos 

 

Priemonės rūšis Alternatyvios molų rūšys 
Vidaus laivybos tikslas Laivybos sąlygų pagerinimas (didesnis vandens gylis prie žemo nuotakio, mažesnis einamasis 

gilinimas). Navigacijos kanalo/farvaterio įtvirtinimas. Krantų apsauga išoriniuose linkiuose. 

Ekologinis tikslas Padarinių dėl molų sumažinimas (mažesnė sedimentacija ir pan.). Ekologinių sąlygų 
pagerinimas (vandens buveinių įvairovės pagerinimas arčiau krantų). Krantų atkūrimas (šoninė 
erozija dėl didesnės trinties poveikio atsiradus naujoms molų formoms). 

Priemonės rūšis Atkurti/neapsaugoti krantai 
Vidaus laivybos tikslas Apsauga nuo potvynių (nuotakio skersinių sekcijų padidinimas). Nuosėdų dalies padidėjimas. 

Upės vagos įraižos sumažinimas ("minkšti krantai ") sumažinant trinties poveikį. 

Ekologinis tikslas Natūrali morfologinė kranto zonų plėtra (morfodinamika). Tvarus ekologinių sąlygų pagerinimas 
(ypač prie krantų). Kraštovaizdžio pagerinimas. 

B.Upės 
vaga/farvateris 

 

Priemonės rūšis Granuliometrinis vagos pagerinimas 
Vidaus laivybos tikslas Tvarus upės vagos stabilizavimas – upės vagos erozijos sustabdymas. Sumažinti priežiūrą 

(mažiau gilinti brastas). Apatinio vandens lygio padidinimas. 

Ekologinis tikslas Tvarus upės vagos stabilizavimas – upės vagos erozijos sustabdymas. Vandens lygio 
padidinimas. Dinamiška pusiausvyra. 

Priemonės rūšis Alternatyvios molų rūšys 
Vidaus laivybos tikslas Laivybos sąlygų pagerinimas (didesnis vandens gylis prie žemo nuotakio, mažesnis einamasis 

gilinimas). Srauto skilimo pakeitimas (šoninės atšakos). Upės reguliavimas, navigacijos 
kanalo/farvaterio įtvirtinimas. 

Ekologinis tikslas Hidrotechnikos statinių poveikio sumažinimas. 

C. Salpos  

Priemonės rūšis Šoninių atšakų jungties atkūrimas 
Vidaus laivybos tikslas Didžiausias dėmesys potvynio (hidrologiniam) išsaugojimui, sumažintas vandens lygis prie 

didesnio nuotakio. Nuosėdų dalies padidėjimas. Sumažėjęs trinties poveikis pagrindiniame 
kanale. 

Ekologinis tikslas Nuolatinis šoninių atšakų jungties palaikymas (prie žemo nuotakio). Ekologinių sąlygų 
pagerinimas (ypač prie upės krantų ir šoninių atšakų). Tvarus nuosėdų kiekis šoninių atšakų 
sistemoje. Nuolatinės priėmimo zonos, apsauga nuo bangų poveikio. 

Priemonės rūšis Salpų atkūrimas arba išsaugojimas 
Vidaus laivybos tikslas Apsauga nuo potvynių. Potvynių išlaikymas (hidrologinės ir hidraulinės pasekmės). 

                                                           
47 Adapted from the PLATINA manual. 
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Ekologinis tikslas Salpų išsaugojimas. Salpų atkūrimas. 

Priemonių, kurios gali būti panaudotos ekologinėms funkcijoms pagerinti, rūšių pavyzdžiai:   

Natūralesnės upių krantinės:  

 

Dunojaus upės Austrijos teritorijoje LIFE projektas "Thurnhaufen". Pagal LIFE gamtos apsaugos 
projektą buvo imtasi priemonių renatūralizuoti upės kranto įtvirtinimus, kurie buvo pastatyti siekiant 
apsisaugoti nuo krantų erozijos dėl laivų sukeliamų bangų.  

Alternatyvios molų rūšys: 

 

Bandomasis Dunojaus upės Austrijos teritorijoje projektas "Witzelsdorf" Austrijoje. Dėl vagos 
sunykimo seni molai buvo daug aukštesni negu būtina. Įgyvendinant šį projektą seni molai buvo 
pašalinti ir vietoj jų buvo pastatyta mažiau molų, kurie buvo žemesni ir atsukti pasroviui. Tai leido 
pasiekti didesnę upės krantų dinamiką, kuri savo ruožtu padėjo pagerinti laukinės gamtos buveines. 

Kranto sutvirtinimas anksčiau          Renatūralizuotas upės krantas užbaigus statybas  

Senas molas      Naujas pažemintas molas pasroviui  
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Laivybai naudojamų upių ekologinės būklės pagerinimo projektų pavyzdžiai  

Projektas "Flood-spillway Rees" (Rėso potvynių slenkstis) Vokietija  
 
Reino žemupis Vokietijoje labai nukentėjo nuo upės vagos erozijos; pastaruoju metu erozija siekė iki 
2 cm per metus. Buvo nustatyta, kad laivybai tinkamas vandens lygis gali sumažėti ir dėl to gali 
atsirasti padarinių ekologinėms ir žemėnaudos funkcijoms. Šiuo metu šis poveikis neutralizuojamas 
taikant brangiai kainuojantį upės vagos pripildymą ir papildomas upės vagos techninio koregavimo 
priemones. 
 
Nuo 833,5 km iki 839 kilometrų ilgio Reino 
upės atkarpa prie Rėso miesto išsilenkia 
beveik 90 laipsnių kampu, kuris susiaurina 
upės srovę. Tai savo ruožtu padidina 
užtvindymo riziką. Šiuo metu plati kairiojo 
kranto salpos teritorija sukuria sąlygas 
įvairialypei veiklai, t.y. žemės ūkiui, 
rekreacijai, turizmui ir gamtos apsaugai (1 
pav.). Visa teritorija įtraukta į "Natura 2000" 
saugomų teritorijų tinklą. 
 
Svarstymai neutralizuoti vagos eroziją buvo 
inicijuoti dar 1995 m. ir jų dėka 1988 m. 
Vokietijos Susisiekimo ministerija patvirtino 
programą sumažinti žemutinio Reino vagos 
eroziją. Pagrindiniai navigacijos tikslai: a) 
palaikyti laivybai tinkamus vandens lygius, 
b) sumažinti vagos eroziją ir c) sumažinti 
brangiai kainuojantį vagos papildymą buvo įtraukti į integruotą planavimo taktiką. Bet taip pat buvo 
siekiama, kad projektas būtų daugiafunkcis ir visų pirma: a) išvaduotų Rėso miestą nuo potvynių ir jų 
sukeliamos žalos, b) padidintų natūralią teritorijos vertę ir c) integruotų ūkininkavimą, rekreaciją ir 
turizmą. Šie tikslai buvo anksti įtraukti į planavimo procesą bendradarbiaujant su suinteresuotųjų 
subjektų ekspertų komisija ir atsižvelgiant į jos nuomones bei interesus. 
 
Siekiant šių įvairių tikslų, pasiektas tarpusavio susitarimas panaudoti salpą padidinus jos dalį upės 
nuotakyje. Paskesnis sumažinto srauto greičio upės kanale poveikis turėjo sumažinti trinties į dugną 
poveikį ir galiausiai sumažinti vagos eroziją. Prieš pradedant bet kokius inžinerinius darbus, buvo 
vertinamos kelios potvynio-slenksčio krypčių ir salpos morfologijos pakeitimo alternatyvos, daugiausia 
atsižvelgiant į ekologinius reikalavimus (2 pav.).  
 
Pasirinkus ekologiškai perspektyvią alternatyvą, tuo pačiu metu leidžiančią pasiekti ir hidraulinius, ir 
gamtos apsaugos tikslus, buvo galima pradėti faktinį konstrukcijos projektavimą. Kadangi projektas 
turėjo daug tikslų, Šiaurės Reino-Vestfalijos federalinė žemė, atsakinga už potvynių kontrolę šioje 
teritorijoje, paskyrė jam papildomą finansavimą.  
 
Oficiali administracinė procedūra buvo 
pradėta įtraukus Poveikio aplinkai vertinimą 
(PAV) ir tinkamą vertinimą pagal Buveinių 
direktyvos 6 straipsnį atsižvelgiant į "Natura 
2000" teritorijų apsaugos tikslus. Projektas 
buvo oficialiai patvirtintas 2008 m.  
 
Statybos darbai prasidėjo 2009 m. ir turėtų 
pasibaigti 2015 m. Tuo pačiu metu buvo 
pradėta ir stebėsenos programa panaudotų 
priemonių efektyvumui stebėti ne tik statybų 
etapo metu, bet ir pasibaigus projektui.  
 
Visos ekologinio gerinimo priemonės (pvz., 
šlapių pievų projektavimas, ekologinis 

 

 

1pav.: Reino salpos prie Rėso miesto aeronuotrauka 

 2 pav.: penkios slenkstinės pralaidos alternatyvos ir salpos 
pažeminimas 
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slenksčių krantų tvirtinimas) ir kompensacinės priemonės, jei reikalingos, bus įgyvendintos tuo pačiu 
metu, kaip ir pati techninė konstrukcija. 

Šio integruoto planavimo dėka sukurta abipusiškai naudinga situacija tiek laivybos, tiek kitų 
suinteresuotųjų subjektų tikslams, nors navigacijos projektas "Flood-spillway Rees" didžiausią 
pridėtinę vertę davė potvynių prevencijai, gamtos apsaugai, ūkininkavimui ir rekreacijai. 

Daugiau informacijos pateikta : http://www.wsa-duisburg-
rhein.wsv.de/Projekte/Flutmulde_Rees/index.html  

 

Projektas "Living Rhine" (Gyvasis Reinas)  

Reinas yra ir didžiausias vidaus vandenų kelias Europoje su nuostabia upių buveine, jungiančia upes 
ir šlapynes tarp Alpių ir Šiaurės jūros. Išilgai upės yra apie 200 į "Natura 2000" teritorijų tinklą įtrauktų 
teritorijų. Tai, kad buvo prarasta labai daug natūralių hidromorfologinių struktūrų ir labai sumažėjo 
upės dinamika, paskatino NVO imtis dviejų iš eilės projektų (laikotarpyje nuo 2003 m. iki 2010 m.) 
siekiant atkurti sunykusias upės teritorijas palei Reino vandens kelią. Vadovaujant Vokietijos 
nevyriausybinei organizacijai NABU (BirdLife), abu projektai pavadinimu "Living Rhine – River of 
Thousand Islands" ("Gyvasis Reinas – tūkstančio salų upė") buvo pradėti ir toliau etapais plėtojami 
pasitikėjimo ir intensyvaus bendradarbiavimo tarp aplinkosaugos ir transporto interesų grupių 
pagrindu (įskaitant bendrų patariamųjų valdybų, sudarytų iš NVO, vandens kelių ir vyriausybės 
ekspertų, įsteigimą). 

Per visą projekto laikotarpį buvo suplanuota 15 vietos projektų, iš kurių 7 jau įgyvendinti. 
Finansavimas gautas iš įvairių viešųjų ir privačių fondų, verslo, o taip pat ir ES LIFE bei Interreg IIIb 
fondų. Juos finansavo ir vykdė federalinė ir vietos administracija bei NVO. Į projektą buvo įtraukti tokie 
darbai kaip įvairių kranto apsaugų pašalinimas, molų rekonstrukcija ir šoninių kanalų atstatymas. 
Stebėsenos programa, skirta atstatymo priemonių efektyvumui patvirtinti, ir komunikacijos strategija 
padėjo užtikrinti plačiosios visuomenės informuotumą ir užsitikrinti politinę paramą šiai iniciatyvai. 

Daugiau informacijos pateikta : www.lebendiger-rhein.de  

  

http://www.wsa-duisburg-rhein.wsv.de/Projekte/Flutmulde_Rees/index.html
http://www.wsa-duisburg-rhein.wsv.de/Projekte/Flutmulde_Rees/index.html
http://www.lebendiger-rhein.de/
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Molų modifikavimas prie Elbės upės krantų (DE) 48 

Siekiant stabilizuoti upės vagą iki vidutinio vandens lygio ir užtikrinti, kad Elbės upė būtų tinkama 
laivybai, buvo pastatyta virš 6900 molų. Tačiau toks upės koregavimo būdas nulėmė reikšmingą 
struktūrinės įvairovės sunykimą palei upės krantus, o taisyklingas molų nuolydis paskatino ilgalaikį 
dumblėjimo procesą molų zonose ir todėl buvo prarastos tipinės kranto zonos buveinės, tokios kaip 
išgraužos ir žvirgždo krantai.  

• Prieš Vokietijos susivienijimą, Elbės vidurupio 
dalyse, kur reguliavimo priemonės nebuvo 
tinkamai įgyvendintos, apie 1500 molų buvo 
visiškai ar iš dalies sugriauti ir dėl to jie prarado 
savo hidrologinę funkciją. Buvo nuspręsta 
pasinaudoti šia situacija kaip priemone patikrinti, 
ar nebūtų galima pasiekti, kad molai taptų 
ekologiškesni. Buvo pastatyti dviejų rūšių molai: I-
os rūšies molai - tai V formos molai su pakilimu 
kranto pusėje ir nusileidimu upės pusėje. II-os 
rūšies molai - tai molai su pakilimu, pažeminti 1 m 
20 cm žemiau vidutinio vandens lygio upės kranto pusėje.  

Stebėsenos rezultatai rodo, kad naujos molų konstrukcijos padidino hidromorfologinę upės krantų 
dinamiką, kas savo ruožtu turėtų sumažinti agregacijos procesus tarp molų teritorijų. Pagerinta 
struktūrinė molo teritorijos įvairovė taip pat pagerina sąlygas vandens gyvūnijai, ypač žuvų 
jaunikliams, ir neturi neigiamų padarinių laivybai. Ilgalaikė stebėsena parodys galutinę ekologinę šių 
naujų konstrukcijų naudą. Daugiau informacijos pateikta : http://www.bafg.de 

Šoninių kanalų pastatymas palei Maino upę (Vokietija) 

Maino upės atkarpoje, kurios ilgis yra nuo 151.96 km iki 152.53 km, upės kanalas buvo sutvirtintas 
molais ir buvusi salpa pakilo (žiemos ir vasaros užtvankos) bei transformavosi į dirbamą žemę ir 
iškasamo smėlio bei molio duobes. Dėl šio poveikio buvo prarastos specifinės paupinės buveinės ir 
šoninis hidromorfologinis ryšys. 

Pagal šalies gamtos apsaugos įstatymą įgyvendintos kelios kompensacinės priemonės:  

a) Laikotarpyje nuo 1996 m. iki 1999 m. sukurti trys šoniniai kanalai: nuolat veikiantis 2 km ilgio 
kanalas, 1 km kanalas, veikiantis apie 265 dienas per metus, ir kanalas, veikiantis apie 100 dienų 
per metus. 

b) atkurta 200 m paupinių zonų pasodinus gluosnius ir transformavus smėlio paplūdimius į 
spygliuočių mišką. 

Po to buvo įgyvendintos ganymo intensyvumo sumažinimo priemonės ir stebėsena. 

Šių priemonių dėka buvo sukurtos dinamiškos Reinui būdingos paupinės buveinės ir su jomis 
susijusios rūšys. Reikšmingai padidėjo srauto sąlygų, potvynių dažnio, erozijos ir sedimentacijos 
įvairovė. Šios atkurtos tipinės buveinės suteikė vertingas teritorijas upinėms žuvims ir ypač 
makrobestuburiams (didesnė įvairovė negu molų teritorijose). 

Laivyba nepatyrė neigiamų pasekmių, išskyrus nereikšmingą sedimentaciją pagrindiniame kanale ties 
įplauka nuo didžiausio kanalo. Salpos plotis yra tik keli šimtai metrų palyginus su keliais natūralios 
būklės teritorijos kilometrais. 

                                                           
48Some of the following examples are extracted from the VPD and hydromorpholgical pressures technical report – case 
studies - potentially relevant to the improvement of ekologin status/ potential by restoration/ mitigation measures - 
November2006. 
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3.5.3. Ekologinio upės atkūrimo iniciatyvų integravimas į VVKT 
sektoriaus planus 

Kai kuriose šalyse ir regionuose vidaus vandenų kelių plėtros tikslo prisidėti prie upių 
atkūrimo siekiama nuosekliau. Pavyzdžiui, Austrijoje nauja vandens kelių valdymo ir plėtros 
bendrovė "Via donau – Österreichische Wasserstraßengesellschaft" vykdo ekologines 
Austrijos upių pagerinimo priemones nuo 2005 m.  

Teisinis šios veiklos pagrindas nustatytas Austrijos vandens kelių įstatyme (2005 m.), 
kuriame nustatyti tam tikri reikalavimai bendrovėms:  

• 2 straipsnis - pagerinti augalų ir gyvūnų gyvenimo sąlygas navigacijos ruožų pakrantėse 
ir paupinėse zonose (įtraukiant tokias upes kaip Dunojus, March/Morava ir Taja/Dije), 
ypač pabrėžiant buveinių planavimą, plėtrą, steigimą ir priežiūrą; 

• 3 straipsnis - įgyvendinti visas statybos ir priežiūros priemones artimu natūraliam būdu, 
kai tik įmanoma, ir taikyti geriausią įmanomą aplinkosauginę priežiūrą. Šias priemones 
būtina suplanuoti ir įgyvendinti taip, kad nebūtų daromos neesminės intervencijos į 
kraštovaizdį ir ekosistemą, o visos neišvengiamos intervencijos būtų vykdomos kiek 
įmanoma švelniau (kiek įmanoma, bus taikomos kompensacinės priemonės). 

Austrijos vandens kelių administracijos atliktų ekologinio atkūrimo projektų skaičius nuo 9-o 
dešimtmečio labai išaugo, įskaitant buvusių šoninių atšakų susietumo atkūrimo ir upės 
kranto restauravimo darbus palei Dunojaus upę tarp Vienos ir Bratislavos, kur ekologinės 
priemonės įgyvendintos taip pat ir laisvai tekančioje Dunojaus atkarpoje, kuri yra Austrijos 
teritorijoje, Wachau slėnyje.  

Vokietijos federaliniu vandens įstatymu (WHG, 2009 m.) ir Federalinių vandens kelių 
įstatymu (WaStrG, 2007 m.) taip pat siekiama užtikrinti, kad vidaus vandenų kelių plėtra 
padėtų pasiekti Europos vandens pagrindų direktyvos (VPD, 2000 m.) tikslus. 

Federalinių vandens kelių įstatyme (WaStrG) nustatyta, kad vandens kelių priežiūros, plėtros 
ir naujų statybų projektuose būtų atsižvelgta į reikalavimus išsaugoti natūralią pusiausvyrą, 
vandens kraštovaizdį ir rekreacinę vertę. Privalo būti išsaugoti gamtiniai gyvybės pagrindai ir 
atsižvelgta į Vandens pagrindų direktyvos valdymo tikslus (8 straipsnio 1 dalis ir 12 
straipsnio 7 dalis). 

Šių įsipareigojimų dėka Vokietijos vandens kelių ir laivybos administracija (Wasser- und 
Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV)) sukaupė turtingą patirtį įgyvendinat ekologines 
priemones, skirtas federaliniams vandentakiams. Ši patirtis visų pirma įgyta įgyvendinus 
naujų statybų ir plėtros projektų intervencijų nuostatas pagal Federalinį gamtos apsaugos 
įstatymą (BNatSchG), bet taip pat ir techninės priežiūros praktikos dėka49). 

                                                           
49. A collection of case studies has been compiled by the Bundesanstalt fur Gewässerkunde (bfg) and is 
available under www.icpdr.org/icpdr-files/15083  

http://www.icpdr.org/icpdr-files/15083
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4. INTEGRUOTO PLANAVIMO SVARBA 

 
 
 

4.1. Integruoto požiūrio į projektų planavimą ir rengimą nauda 

Kaip parodyta ankstesniame skyriuje, upės yra sudėtingos dinamiškos ekosistemos, kurias 
naudoja daug įvairių suinteresuotųjų subjektų. Norint sukurti tvarią vandens kelių 
infrastruktūrą, kurios padariniai būtų kiek įmanoma mažesni, yra aišku, kad VVKT 
planuotojai turi visapusiškai išmanyti šį platesnį aplinkosauginį kontekstą. 

Transporto ar bet kokie kiti projektai yra neefektyviai rengiami tuo atveju, jeigu pirma pagal 
numatytą tikslą parengiamas projektas, ir tik tada, vėliau, atsižvelgiama į jo platesnį poveikį 
aplinkai ir kitus upės naudojimo padarinius.Toks požiūris reiškia, kad į galimus 
prieštaravimus atsižvelgiama gana vėlyvame planavimo proceso etape. Faktiškai, projekto 
rengėjai labai mažai bendrauja su aplinkos apsaugos ekspertais prieš pateikdami projektą 
vertinti dėl poveikio aplinkai. 

Kai jau yra daug padaryta kuriant projekto koncepciją, poveikio aplinkai vertinimas 
neišvengiamai virsta pastangomis mažinti žalą, kuri bus padaryta, ir nors griežtai laikomasi 
visų poveikio aplinkai vertinimų taisyklių, sėkmė nėra garantuota. Dėl tokio požiūrio į projekto 
rengimą ir planavimą taip pat gali kilti ilgų diskusijų su planavimo institucijomis, kitomis 
interesų grupėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis viešų konsultacijų etape, o dėl to 
planavimo procesas gali labai užsitęsti ir gali būti patirta papildomų sąnaudų. 

Pripažindami poreikį taikyti labiau visaapimantį ir labiau integruotą požiūrį į projektų 
planavimą suderinant kartais priešingus interesus, vis daugiau infrastruktūros planuotojų jau 
taiko naują požiūrį į projektų planavimą ir parengimą. Tai yra požiūris, kai iš pat pradžių 
atsižvelgiama ir į infrastruktūros, ir į ekologinius poreikius, taip pat kitus upės teritorijos 
naudojimo tikslus, ir visa tai įtraukiama į pradinį projekto planą. Tokiu būdu paskatinamas 
interaktyvesnis ir skaidresnis planavimo procesas ir aktyvi ekologų bei kitų suinteresuotųjų 
subjektų pagalba bei indėlis pačioje proceso pradžioje. 

Nors rengiantis tokio integruoto planavimo procesui ir jį vykdant neabejotinai gali reikėti 
didesnių pradinių investicijų, atsiranda vis daugiau patikimų įrodymų, kad toks požiūris 
beveik visada duoda apčiuopiamos naudos, kuri yra kur kas didesnė negu reikalingos 
papildomos pradinės investicijos. 

Integruoto planavimo požiūris visų pirma gali:  

 suteikti vidaus vandenų kelių planuotojams ir valdžios institucijoms daugiau tikrumo dėl 
tikėtinos jų paraiškos išduoti leidimą sėkmės, nes į aplinkos apsaugos problemas 
atsižvelgta jau rengiant pradinę projekto koncepciją, kuri yra lankstesnė; 

 būti ekonomiškai efektyvesnis ilguoju laikotarpiu. Tradiciniai infrastruktūros projektai 
dažnai susiduria su didelėmis praktinėmis problemomis (ir išlaidomis), kai bandoma 
aplinkos apsaugos gerinimo ar poveikio mažinimo priemones įtraukti į jau užbaigtą 
projektą, ir kuomet labai vėluojama, nes reikia gauti leidimą planui esant 
prieštaravimams viešųjų konsultacijų procesų metu; 

 padėti pasiekti labiau visaapimančius sprendimus, kurie vienu ir tuo pačiu metu gali 
pasitarnauti įvairių sektorių interesams ir poreikiams, o taip pat pagerinti tarpsektorinę 
komunikaciją. Jeigu pradiniame projekto apimties nustatymo etape dalyvauja kiti 
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sektoriai, į jų idėjas ir pasiūlymus galima atsižvelgti dar pradiniame projekto etape. Tai 
leistų projektui ne tik pagerinti transporto situaciją, bet ir padėti pasiekti kitus politinius 
tikslus, tokius kaip apsauga nuo potvynių ar upės atkūrimas. Jau įrodyta, kad tokie 
abipusiškai naudingi sprendimai ypač padeda spręsti jau labai pažeistų upių problemas, 
kai nauji vidaus vandenų kelių projektai yra derinami su priemonėmis upės ekologijai 
atkurti, ir dėl to būtų galima įgyvendinti sėkmingų priemonių tiek laivybos, tiek upės 
ekosistemos naudai; 

 padėti atrasti naujų, kūrybiškų ir novatoriškų sprendimų, kurie tikriausiai liktų neištirti, jei 
būtų laikomasi labiau tradicinio sektorinio požiūrio į projektų planavimą; 

 padėti pagerinti projekto ir už jį atsakingų institucijų įvaizdį visuomenėje. Informuojant 
visuomenę ir įtraukiant į procesą svarbiausius suinteresuotuosius subjektus viso 
planavimo proceso metu, o ne vien tik poveikio vertinimo etape, galima sėkmingai 
išvengti ilgų vėlavimų, kurie būdingi viešoms konsultacijoms, ypač jei suinteresuotieji 
subjektai gali matyti, kad buvo taikomas skaidrus planavimo procesas ir jiems suteikta 
galimybė teikti pastabas ir daryti įtaką projektui pradiniame planavimo proceso etape. 

Būtent dėl šių priežasčių Europos Komisija primygtinai rekomenduoja taikyti 
integruotą požiūrį į vidaus vandenų kelių projektų planavimą, ypač kai kreipiamasi dėl 
bendro finansavimo pagal tokias ES programas kaip TEN-T, Struktūriniai ar 
Sanglaudos fondai, taip pat pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonę, kuri 
galioja nuo 2014 m. 

Integruotas požiūris yra ypač svarbus projektams, kurie gali turėti poveikį vienai ar daugiau 
"Natura 2000" teritorijų, nes planuotojai gali iš anksto projektavimo procese atsižvelgti į tų 
teritorijų ekologinius reikalavimus ir konkrečius teritorijos apsaugos tikslus. Nors tai galbūt 
negarantuos, kad projekto paraiška bus sėkminga, galima tikėtis, kad leidimų išdavimo 
procesas bus daug lengvesnis. 

Vis dėlto gali būti ir tokių atvejų, kai projektas paprasčiausiai yra nesuderinamas su "Natura 
2000" teritorijų, ypač santykinai nepakeistų upių sistemų, apsaugos tikslais. Tačiau 
vadovaujantis integruoto planavimo požiūriu, ši aiški išvada būtų padaryta labai anksti ir būtų 
galima imtis veiksmų, kad, kiek įmanoma, tokio poveikio "Natura 2000" teritorijoms būtų 
išvengta. 

PIANC pozicijos dokumentas "Working with nature" ("Ekologiška veikla")50  

2008 m. spalio mėn. Pasaulinė vandens transporto infrastruktūrų asociacija (PIANC) paskelbė iš 
esmės naują pozicijos dokumentą "Ekologiška veikla", kuriuo raginama gerokai pakeisti požiūrį į 
navigacijos plėtrą. 

"Ekologiška veikla" yra integruotas procesas, skirtas rasti ir panaudoti abipusiškai naudingus 
sprendimus, kuriais būtų atsižvelgiama į gamtą ir kurie būtų priimtini tiek projekto siūlytojams, tiek 
gamtos apsaugos subjektams. Tai požiūris, kuris turi būti taikomas projekto pradžioje, kai lankstumas 
vis dar įmanomas. Taikant ryžtingą ir proaktyvų požiūrį nuo koncepcijos iki projekto pabaigos, galima  
pasinaudoti visomis įmanomomis galimybėmis ir, kas svarbu, sumažinti nusivylimus, vėlavimus ir 
atitinkamas papildomas išlaidas.  

"Ekologiška veikla" reikalauja, kad visiškai integruotas požiūris būtų taikomas iš karto po to, kai tampa 
žinomi projekto tikslai – t.y. dar prieš parengiant pradinį projektą. Tai paskatina svarstymus, kaip būtų 
galima pasiekti projekto tikslus atsižvelgiant į tam tikras vietai būdingas ekosistemos ypatybes. 

"Ekologiška veikla" reiškia daugiau nei vien tikimybę, kad planuojamas projektas neturės poveikio 
aplinkai arba šis poveikis bus mažesnis. Veikiau tai yra siekis nustatyti, kaip būtų galima pasiekti 
projekto, gamtos apsaugos, atkūrimo ar pagerinimo tikslus atsižvelgiant į natūralius procesus. 

Todėl faktiškai "Ekologiška veikla" reiškia darbą kitaip: 

                                                           
50 http://www.pianc.org/downloads/envicom/Workingwithnaturepressrelease.pdf   

http://www.pianc.org/downloads/envicom/Workingwithnaturepressrelease.pdf
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 nustatyti projekto poreikius ir tikslus; 

 suprasti aplinkos apsaugos reikalavimus; 

 prasmingai išnaudoti suinteresuotųjų subjektų dalyvavimą, kad būtų rasti abipusiškai naudingi 
sprendimai; 

 parengti pirminius projekto pasiūlymus / planą, naudingus laivybai ir gamtai. 

Taigi "Ekologiška veikla" yra subtilus, bet svarbus požiūrio į projekto plėtrą pasikeitimas. Reikia pereiti 
prie požiūrio, kai:  

 didžiausias dėmesys skiriamas ne suplanuoto projekto padarinių vertinimui, bet projekto tikslų 
pasiekimui atsižvelgiant į ekosistemą; 

 ne tik mažinama ekologinė žala, bet ir orientuojamasi į abipusiškai naudingus sprendimus. 

Daugiau informacijos pateikta  http://pianc.org/workingwithnature.php  

4.2. Integruoto požiūrio taikymas tarptautinėse upių konvencijose 

Šis integruotas požiūris vis daugiau naudojamas įvairiuose tarptautiniuose ir nacionaliniuose 
forumuose, ypač Dunojaus upės atžvilgiu, ir pasitelkiant Pasaulinę vandens transporto 
infrastruktūrų asociaciją (PIANC). 2007 m. Tarptautinė Dunojaus upės apsaugos komisija 
(ICPDR), Dunojaus komisija ir Tarptautinė Savos upės baseino komisija suvienijo pajėgas, 
kad inicijuotų intensyvias įvairių sektorių diskusijas su suinteresuotaisiais subjektais iš įvairių 
valstybių, sektorių ir interesų grupių dėl to, kaip užtikrinti tvarią VVKT veiklą prie dviejų upių. 
2008 m. buvo priimtas "Bendras pareiškimas dėl Dunojaus upės baseino vidaus laivybos 
plėtros ir aplinkos apsaugos orientacinių principų" ("Joint Statement on Guiding Principles on 
the Development of Inland Navigation and Environmental Protection in the Danube River 

Basin"). 

Šiuo metu daugelis valstybių naudoja šį "Bendrą pareiškimą" kaip rekomendaciją: 

 parengti "priemonių programą" pagal ES vandens pagrindų direktyvą; 

 palaikyti dabartinę vidaus laivybą; 

 planuoti investicijas į ateities infrastruktūros ir aplinkos apsaugos projektus. 

Bendro pareiškimo dėl Dunojaus upės baseino vidaus laivybos plėtros ir aplinkos apsaugos 
gairių principų rekomendacijos51 

Kad visuose planuose ir projektuose būtų įgyvendintas integruotas planavimo požiūris, visi 
dalyvaujantys suinteresuotieji subjektai privalo susitarti dėl bendrų planavimo principų ir priimti 
sprendimus, priimtinus ekologiniam vientisumui ir laivybai. Šie planavimo principai turėtų būti taikomi 
kiekvienam Dunojaus upės baseino projektui ir įtraukti bent šiuos toliau nurodytus uždavinius, bet 
pirmiausia ir svarbiausia, bendrą projektų planavimą siekiant pagerinimų tiek aplinkosaugai, tiek 
laivybai, kaip pagrindą procesui pagreitinti.

                                                           
51 http://www.icpdr.org/icpdr-pages/navigation_and_ecology_process.htm 

http://pianc.org/workingwithnature.php
http://www.icpdr.org/icpdr-pages/navigation_and_ecology_process.htm
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Kad būtų įgyvendinti planavimo principai, laivybos projektų kūrimo etape turėtų būti taikomi šie 
kriterijai: 

- kiekvienu atskiru atveju taikyti individualų požiūrį ir atsižvelgti tiek į upių atkarpų ir viso baseino 
ekologinius reikalavimus, tiek į strateginius VVKT reikalavimus visam baseinui, kai sprendžiamas 
klausimas dėl pakankamo farvaterio pločio ir gylio; 

- taikyti principą “Ekologiška veikla” įgyvendinant, kai tik įmanoma, egzistuojančius natūralius 
morfologinius upės procesus atitinkančias priemones remiantis minimalios ar laikinos statybų 
intervencijos principu; 

- taikyti integruotą reguliuojamų struktūrų projektavimą vienodai atsižvelgiant į hidraulinius, 
morfologinius ir ekologinius kriterijus; 

- įgyvendinti prisitaikomojo pobūdžio priemones (pvz., stabilizuoti upės vagą pagerinant dugną 
granuliometriniu būdu, reguliuoti žemą vandens lygį molų pagalba);  

- optimaliai panaudoti upės atkūrimo potencialą (pvz., atstatyti upės krantus) ir atkurti šoninę 
kanalo jungtį; 

- užtikrinti, kad nebūtų padidinti potvynio vandens lygiai, bet būtų geriausia, jei jie būtų sumažinti. 

Siekiant pateikti tolesnes gaires, kaip taikyti integruoto planavimo principus, pagal ES 
PLATINA projektą buvo parengtas "Darnaus vandens kelių planavimo gerosios praktikos 
vadovas" ("Manual on Good Practices in Sustainable Waterway Planning"). Šiame 2010 m. 
išleistame vadove visos Europos VVKT planuotojams pateikiamos praktinės 
rekomendacijos, kaip organizuoti ir įgyvendinti subalansuotą ir integruotą VVKT veiklos 
planavimo procesą.52 

Vadove nustatyti keturi esminiai integruoto planavimo proceso principai: 

- apibrėžti integruoto projekto tikslus apjungiant VVKT tikslus, aplinkosaugos poreikius ir 
kitus upės naudojimo tikslus, tokius kaip gamtos apsauga, potvynių valdymas ir 
žuvininkystė; 

- integruoti svarbius suinteresuotuosius subjektus nuo pat projekto pradžios; 

- įgyvendinti integruoto planavimo procesą paverčiant VVKT ir aplinkosaugos tikslus 
konkrečiomis projekto priemonėmis ir užtikrinant, kai tik įmanoma, abipusiškai naudingus 
rezultatus; 

- atlikti kruopščią aplinkos apsaugos stebėseną prieš pradedant projekto darbus, jų metu ir 
jiems pasibaigus, kad būtų galima taikyti prisitaikomąjį įgyvendinimo požiūrį, jei būtina.  

Toliau pateiktos rekomendacijos įgyvendinti integruotą planavimo požiūrį yra iš esmės 
pagrįstos pirmiau paminėtu vadovu. Daugiau informacijos patariama ieškoti vadove.  

4.3. Integruoto planavimo požiūrio taikymas praktikoje  

Aišku, kad kiekvienas planas arba projektas yra skirtingas ir jo tikslus modelis, taip pat ir 
reikalaujamas integruoto planavimo mastas labai priklauso nuo įvairiausių aplinkybių, 
įskaitant nagrinėjamos upės atkarpos ekologinę būklę ir vertę, tačiau integruoto planavimo 
procesas nepriklauso nuo projekto ar plano rūšies ir iš esmės yra taikomas vienodai. 
Pagrindiniai jo etapai yra trumpai apžvelgti toliau ir 4.4 skyriuje (kalbant apie suinteresuotųjų 
subjektų dialogą). 

                                                           
52 http://www.naiades.info/platina/downloads  

http://www.naiades.info/platina/downloads
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4.3.1. Projekto masto nustatymas 

Pradedant vidaus vandenų kelio plėtrą pirmiausia turėtų būti nustatyti transporto poreikiai. 
Šį etapą sudaro galiojančios nacionalinės ir tarptautinės politikos ir transporto tinklo bei 
infrastruktūros politikos apžvalga. Tačiau pagrindinis darbas yra apibrėžti projektą, kuris 
atitiktų konkrečius tarptautinius ir regioninius Vidaus vandenų kelių transporto poreikius 
prekių srautams ir keleivių judėjimui, atsižvelgiant į ekonominius ir rentabilumo aspektus, taip 
pat į aplinkos apsaugos reikalavimus. 

Toliau turėtų būti nustatyti upės ir gretimos teritorijos aplinkos apsaugos poreikiai. 
Pavyzdžiui, ar upės būklė yra bloga, ar dar santykinai natūrali? Kokios yra pagrindinės 
funkcijos ir bruožai, kurie charakterizuoja upę ir turi būti palaikomi, kad jos būklė toliau 
neblogėtų, arba atkuriami, kad būtų pagerinta jos ekologinė būklė?  

Išskirtinį dėmesį reikėtų skirti visų ES egzistuojančių saugomų rūšių ir visų tipų buveinių 
ekologinių reikalavimų nustatymui. Jeigu gali būti paveikta viena ar daugiau "Natura 2000" 
teritorijų, bus svarbu žinoti, kurioms Europos svarbos rūšims ir kokių tipų buveinėms buvo 
skirtos teritorijos, kokia yra kiekvienos iš jų apsaugos būklė ir kokie nustatyti apsaugos 
tikslai, kad būtų užtikrintas tų rūšių ilgalaikis išgyvenamumas. Šiuo atveju "Natura 2000" 
valdymo planai arba ES rūšių veiklos planai53, jei jie yra, taip pat gali būti naudingi 
informacijos šaltiniai. 

Integruotų projektų, papildančių "Natura 2000" teritorijos apsaugos tikslus, plėtra 

Kaip paaiškinta 2 skyriuje, kiekviena teritorija įtraukta į "Natura 2000" tinklą dėl to, kad aplinkosauginiu 
požiūriu ji yra vertinga vienai ar kelioms į Buveinės direktyvos I priedą įtrauktų tipų buveinėms arba į 
jos II priedą įtrauktoms rūšims, arba rūšims, įtrauktoms į Paukščių direktyvos I priedą, taip pat ir 
reguliariai aptinkamoms migruojančių paukščių rūšims. Ši teritorijos apsaugos vertė yra įrašyta į 
kiekvienai teritorijai parengtą Standartinę duomenų formą54 (SDF). Standartinėje duomenų formoje 
yra įrašytos teritorijos ekologinės charakteristikos, dėl kurių ji buvo įsteigta kaip "Natura 2000" 
teritorija, ir pateiktas platus kiekvienos rūšies ar atitinkamo tipo buveinės šioje teritorijoje vertinimas 
(vertinimo skalė - nuo A iki D). 

Šios SDF yra naudojamos, kad būtų nustatyti kiekvienos "Natura 2000" teritorijos apsaugos 
tikslai. Mažiausias teritorijos apsaugos tikslas yra palaikyti rūšių ir buveinių, kurių apsaugai ji skirta, 
apsaugos būklę ir neleisti jai toliau blogėti (palyginus su Standartinėje duomenų formoje nurodyta 
būkle). Tačiau kadangi bendrasis direktyvos tikslas yra užtikrinti, kad būtų pasiekta gera rūšių ir 
atitinkamų buveinių apsaugos būklė, gali būti nustatyti platesnio užmojo tikslai šių rūšių ir tipų 
buveinių apsaugos būklei teritorijoje pagerinti. 

Integruotame vandens kelių valdymo projekte bus siekiama atsižvelgti į "Natura 2000" teritorijos 
apsaugos tikslus ir bus ieškomi būdai suderinti šiuos tikslus su Vidaus vandenų kelių transporto 
tikslais, kad, kai įmanoma, būtų gauta abipusiška nauda ar bent jau pasiektas didžiausios naudos ir 
mažiausio nuostolio rezultatas. 

Upės, kuri yra nagrinėjamoje teritorijoje, poreikiai ir politikos tikslai taip pat turėtų būti 
nustatyti ir smulkiai išanalizuoti iš pat pradžių, siekiant suprasti politikos planus ir prioritetus 
bei vykdomą veiklą (pvz., potvynių sulaikymo, drėkinimo, vandens tiekimo, turizmo ir kitose 
srityse). 

Visa ši informacija padės užtikrinti, kad projektas būtų parengtas taip, kad kiek įmanoma 
atitiktų ir, jei įmanoma, padėtų pasiekti upės aplinkosaugos tikslus ir kitų upės naudotojų 

                                                           
53 Over 50 EU Bird Species Action Plans have been developed so far: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/action_plans/per_species_en.htm  
54 SDFs can be accessed through the "Natura 2000" viewer http://natura2000.eea.europa.eu/ and are available 
from authorities responsible for "Natura 2000" in each country/ region. 

http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/action_plans/per_species_en.htm
http://natura2000.eea.europa.eu/
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poreikius. Šioje informacijoje gali būti atkreiptas dėmesys į poreikį "suvienyti pajėgas", kad 
būtų parengtas projektas, kuris tenkintų ne tik transporto poreikius, bet ir spręstų kitus upės 
teritorijos valdymo prioritetus, tokius kaip apsauga nuo potvynių ir upės atkūrimas (žr. 
abipusiškai naudingų sprendimų pavyzdžius lentelėje). 

Tačiau turėtų būti pripažinta, kad kartais nepavyksta rasti bendro sutarimo tarp skirtingų 
interesų ir ne visada įmanoma įgyvendinti suplanuotą projektą dėl to, kad kitiems 
visuomenės ir aplinkos apsaugos interesams suteikiamas didesnis prioritetas. 

4.3.2. Integruoto projekto parengimas 

Užbaigus pradinį etapą ir nustačius integruoto projekto tikslus, atitinkančius transporto 
poreikius ir kitus upės reikalavimus bei prioritetus, prasidės kitas detalaus projekto rengimo 
etapas. Šiam tikslui svarbu sukurti aiškią organizacinę struktūrą projekto įgyvendinimui 
pradėti, pavyzdžiui, suburti įvairių sričių ekspertų, upės hidrologų ir upės ekologų projekto 
rengimo grupę, kuri būtų atsakinga už detalų projekto plano parengimą. 

Priklausomai nuo projekto apimties ir taikymo srities, gali būti naudinga įkurti tarpdisciplininę 
patariamąją tarybą, kuri galėtų padėti ir patarti dėl projekto tikslų ir priemonių krypties 
parengiamajame projekto etape – ypač atsižvelgiant į kitas žemėnaudos veiklas bei planus ir 
upės apsaugos poreikius regione. 

Daugiadisciplininės grupės privalumas yra tas, kad pradiniai projekto plano scenarijai gali 
būti parengti iš pat pradžių atsižvelgiant į upės ekologines funkcijas (pvz., remiantis išsamiu 
esamų ekologinių upės sąlygų ištyrimu). Tuomet galima išbandyti įvairius scenarijus ir 
nustatyti jų galimą poveikį upės sistemai. Tokiu būdu galima padaryti pataisymus ar 
apsvarstyti kitas alternatyvas, kiek įmanoma sumažinančias poveikį upei dar prieš 
parengiant išsamias projekto gaires. Visa tai taip pat gali padėti nustatyti rentabiliausius šių 
ekologinių reikalavimų integravimo į projektą būdus.  

 

 

B.1 Nustatyti vandens kelio 

infrastruktūros mastą       

      infrastructure project 

B.2 Organizuoti planavimo procesą 

B.3 Vykdyti integruoto planavimo 

procesą  

B .5 Įgyvendinti projektą 

B.4 Atlikti projekto 

stebėseną 
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4.3.3. Pasirengimas būtinoms poveikio vertinimo procedūroms 

Tai, kad techninės galimybės ir galimi variantai iš pasirinktų alternatyvų išsamiai apsvarstomi 
iš pat pradžių, ne tik pagerina bendrą planavimo rezultatų kokybę, bet ir gali būti labai 
naudinga vėliau, kai reikės atlikti atitinkamą poveikio aplinkai vertinimą. Tikėtina, kad 
rengiant integruotus projektus yra sukaupta daug informacijos apie upių, rūšių ir buveinių 
aplinkos apsaugos būklę. Taip pat tikėtina, kad buvo atlikti išsamūs upės ekologinės būklės 
tyrimai, kad būtų nustatytas galimas tiek neigiamas, tiek teigiamas projekto poveikis upei. 
Visi šie duomenys ir informacija bus labai naudingi atliekant vėlesnį projekto poveikio 
aplinkai vertinimą prieš jį patvirtinant ir tokiu būdu padės sukaupti patikimą duomenų bazę ir 
atlikti poveikio vertinimą. 

Gali būti, kad visi šie duomenys jau buvo anksčiau panaudoti pakeičiant projekto elementus 
ar įtraukiant poveikio mažinimo priemones, kuriomis siekiama sumažinti ar sušvelninti bet 
kokius padarinius. Ir vėlgi tai palengvintų poveikio aplinkai vertinimo procedūrą ir atitinkamai 
pagreitintų sprendimų priėmimo procesą. 

Integruoto inžinerinio projekto prie Dunojaus upės į rytus nuo Vienos (Integrated River 
Engineering Project on the Danube East of Vienna) pavyzdys 

Donau Auen nacionalinis parkas į rytus nuo Vienos Austrijoje užima 100 km² plotą, įskaitant 36 km 
Dunojaus upės teritorijos atkarpą, kuri visa patenka į "Natura 2000" tinklą. Joje yra viena iš paskutinių 
Europoje likusių didžiųjų salpų su išskirtinai turtinga bioįvairove. Ankstesniam Dunojaus potvynių 
režimui buvo būdingi labai įvairūs vandens lygio svyravimai, bet tai buvo pakeista prieš daug metų, 
kai buvo pastatytos kelių kilometrų ilgio potvynių mažinimo krantinės ir įgyvendintos upės reguliavimo 
priemonės. Dėl upės ir salpų atskyrimo, potvynių trukmės ir dažnio pasikeitimo dideli šlapynių plotai 
išdžiuvo. 

2002 m. Austrijos federalinė transporto ministerija ir "Via donau" (Austrijos vandens kelių 
administracija) inicijavo integruotą praktinį projektą "Integruotas Dunojaus upės statybų projektas į 
rytus nuo Vienos" (IREP). Projektu buvo siekiama suderinti vidaus vandenų laivybos interesus su 
aplinkosauginiais Dunojaus salpų nacionalinio parko ir ypač "Natura 2000" teritorijos apsaugos 
tikslais. 

Pirmiausia bendromis ekspertų pajėgomis buvo įvertinta upės būklė. Buvo nustatyta, kad dėl poveikio 
šiai nuo Vienos laisvai tekančiai Dunojaus atkarpai jos vaga nuolatos nyksta (vyksta nuo 2 iki 3.5 cm 
erozija per metus), todėl susidarė žemesnis požeminio vandens slenkstis. Tuo pačiu metu 
nepakankami farvaterio gyliai žemo vandens periodais ir labai kintančiomis farvaterio sąlygomis 
trukdė sklandžiai praplaukti vidaus vandenų transporto priemonėms. Kelios hidroelektrinės aukščiau 
projekto teritorijos, upės reguliavimo ir krantų apsaugos priemonės taip pat sumažino ankstesnę šios 
upės prieigose buvusią morfologinę dinamiką, potvyniai lėmė sedimentaciją šoniniuose kanaluose ir 
užtvindomose vietose. 

IREP planavimo procesą sudarė šie etapai: 

 Pirmiausia buvo įsteigta Tarpdisciplininė priežiūros grupė (ISG), sudaryta iš inžinerinės 
hidraulikos, ekologijos, vidaus navigacijos ir regioninės ekonomikos ekspertų. Grupė detaliai 
išanalizavo kelias alternatyvas ir apie 11 skirtingų Dunojaus atkarpos į rytus nuo Vienos plėtros 
variantų. Pageidaujamos alternatyvos buvo išsamiai aptartos ir vėliau kelerius metus nuolatos 
tobulinamos. 

 Tuo pačiu metu kaip ir diskusijos vyko intensyvus procesas siekiant įtraukti suinteresuotuosius 
subjektus į tarpinių ISG rezultatų aptarimą. Šiame procese dalyvavo apie 40 suinteresuotųjų 
subjektų atstovų iš NVO, atsakingų ministerijų, valdžios institucijų, bendruomenių, laivybos 
sektoriaus, nacionalinio parko ir kt. Dėl to buvo galima pateikti pasiūlymus pakeisti scenarijus, 
kuriuos vėliau, intensyvių diskusijų metu, įvertino ir pagerino ISG kartu su planavimo grupe. 
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Buvo užbaigta poveikio aplinkai ataskaita (įskaitant tinkamą vertinimą pagal Buveinių direktyvos 6 
straipsnį) ir 2006 m. ISG ją patvirtino. Po apie trejus metus trukusio planavimo proceso, per kurį ir 
ekologijos, ir laivybos ekspertai noriai siekė rasti kompromisą, buvo apibrėžtos visos suderintos 
priemonės, kuriomis siekiama abipusiškai naudingos situacijos ir ekologijai, ir laivybai. Taip buvo 
parengtas IREP, skirtas pagerinti laivybos sąlygas, taip pat išsaugoti atkurtą upės krantą ir šoninį 
upės ryšį su nacionalinio parko šoninėmis atšakomis. 

Priemonės, reikšmingai pagerinusios ekologinę būklę: 

• Granuliometrinis vagos pagerinimas: numatyta padengti dugno paviršių apie 25 cm storio 
sluoksnio medžiaga, sudaryta iš 40-70 mm rupaus žvirgždo, didžiausią jo dalį nukreipiant išilgai 
vandens, kad būtų sumažintas dugno nuosėdų pernešos aktyvumas ir sumažintas vagos irimas. 

• Upės atkūrimo darbai jos ekologinei būklei pagerinti: upės kranto atkūrimas (kranto apsaugos 
pašalinimas vidiniuose linkiuose, netrukdymas vykti šoninei erozijai), šoninės atšakos jungties 
atkūrimas ir upės vagos irimo sustabdymas. 

• Žemo vandens lygio reguliavimo optimizavimas: aukštesni vandens lygiai į rytus nuo Vienos 
mažos tėkmės sąlygomis yra naudingi ir laivybos, ir ekologijos tikslams. Aukštesni vandens lygiai 
kompensuoja daugelį metų vykstantį upės vagos irimą ir pagerina šoninių atšakų ryšio atsikūrimą. 
Molų forma ir išsidėstymas yra optimizuojami pagal ekologinius kriterijus sumažinant jų bendrą 
skaičių ir hidrologinių konstrukcijų ilgį. Nauja forma yra naudinga dar ir todėl, kad padidina upės 
krantų dinamiką. 

Laivybos sąlygų pagerinimo priemonės: 

• buvusio žemo vandens lygio reguliavimo optimizavimas jo efektyvumui padidinti, sedimentacijai ir 
priežiūros darbams moluose sumažinti; 

• gilinimas ir papildymas numatyta medžiaga (sukuriant nuosėdų pusiausvyrą); 

• tam tikrų naudojamo laivybos kanalo ruožų perkėlimas, kad laivybos tikslams būtų panaudojamos 
gilesnės zonos; šios priemonės dėka sumažėja poreikis gilinti kanalą; 

• granuliometrinis vagos pagerinimas; sumažėjusi dugno nuosėdų perneša taip pat sumažina 
poreikį atlikti einamąjį gilinimą. 

Tarpdisciplininė grupė atidžiai prižiūrės procesą, kad žinotų, kaip sekasi įgyvendinti šias novatoriškas 
priemones. Daugiau informacijos pateikta  www.donau.bmvit.gv.at 

 

Senos ir Šeldės vandens kelio jungtis integruojant Liso upės atkūrimą (The Seine Scheldt 
Waterway link integrating Lys River restoration) 

Senos-Šeldės projektas yra vienas iš 30 TEN-T programos prioritetinių projektų. Senos-Šeldės jungtis 
sujungs Senos baseiną su Šeldės baseinu. Prancūzijos teritorijoje, Kompjenėje ir Kambre, bus 
pastatytas naujas kanalas ir laivybos sąlygos tarp Deûlémonto ir Gento, daugiausia Flandrijos 
teritorijoje, bus pagerintos iki Vb vandentakio kategorijos. Liso upės dalis Belgijos teritorijoje yra 55 
kilometrų ilgio ir ji sudaro tos jungties dalį. Praeityje ši upė buvo kanalizuota ir daug senųjų upės 
atšakų buvo atkirsta nuo naujos upės. Dėl to buvo visiškai pakeista upės ir jos slėnio dinamika, net ir 
visas kraštovaizdis. 

Pagal VPD kiekviena valstybė narė privalo sukurti gėlavandenių telkinių apsaugos sistemą, kad 
apsaugotų vandens atsargas ir pagerintų vandens kokybę bei sumažintų potvynių ir sausrų poveikį. 
Todėl Flandrijos vyriausybė nusprendė tiesiogiai įtraukti direktyvos įgyvendinimą į Seinos-Šeldės 
programą pavadinimu “Liso upės atkūrimas". 

Visa programa buvo parengta kaip integruotos teritorijos politikos mokslinis tyrimas”. Metodologiją 
sudarė skirtingi etapai ir visuose juose pabrėžiama būtinybė atsižvelgti į įvairias nuomones: 
ekologines, ekonomines ar technines. Nors pokalbiai su visais galimais suinteresuotaisiais subjektais 
trunka labai ilgai, galima tikėtis, kad visas tyrimui ir programos įgyvendinimui skirtas laikas bus 
ženkliai trumpesnis nei tuo atveju, jeigu būtų naudojami įprastiniai metodai. Taigi be tikslo sukurti 

http://www.donau.bmvit.gv.at/
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Europos masto vidaus vandenų kelią, iškelti ir kiti tikslai, tokie kaip vandens valdymo optimizavimas, 
natūralaus upės ir jos slėnio charakteris, rekreacijos galimybės, istorinis paveldas ir erdvinės apylinkių 
ypatybės, siekiant, kad Liso upė taptų erdvinės struktūros kompoziciniu elementu. 

Upės atkūrimą galima apibrėžti kaip visumą priemonių, kurių pagalba atkuriamos natūralios sąlygos ir 
natūralūs procesai, gyvybiškai svarbūs dinamiškai upės ekosistemos pusiausvyrai. Tokia upės 
ekosistema yra sudaryta iš tokių specifinių geomorfologinių komponentų kaip upės vingiuotumas, 
natūralūs krantai ir žiemos vaga, kuri paplūsta tik esant aukštiems vandens lygiams, taip sukurdama 
neršto ir perėjimo vietas faunai ir geras sąlygas tipinei upės florai. 

Liso upės atkūrimo projekto viziją sudaro Liso upė kaip žalias slėnis, kanalizuota Liso upė kaip 
"kietasis stuburas" ir natūraliai vingiuota Lyso upė kaip "minkštasis stuburas". Kanalizuota Liso upė 
yra svarbi tiek ekonominėms funkcijoms, pvz., transportui ir pramonei, tiek techninėms funkcijoms, 
pvz., potvynių rizikos valdymui. Nors kanalizuota Liso upė tarnauja kaip "kietasis stuburas", jos 
krantinės yra pastatytos naudojant aplinkosauginius metodus. 
 
Vingiuotai Liso upės atkarpai yra suformuluoti du pagrindiniai tikslai: pirmas tikslas - istorinio 
kraštovaizdžio apsauga, kitas tikslas - ekologinių vertybių atkūrimas. Šioje natūralesnėje vingiuotoje 
Liso upės dalyje bus siekiama sukurti tokias "minkštąsias" upės sistemos funkcijas kaip rekreacija, 
ekologija ir žemės ūkis. Plėtojant kitas susijusias galimybes, visada bus atsižvelgiama į bendrą 
susietumą palei visą Liso upę. 
 
Nors šiuo metu nė viena Liso upės atkarpa nėra "Natura 2000" tinkle, visai gali būti, kad pasibaigus 
atkūrimo darbams pagal TEN-T projektą, vieną dieną čia vėl pasirodys tokios retos ir nykstančios 
rūšys kaip tulžys. 

Daugiau informacijos pateikta: www.seineschelde.be   

 

Žemutinio Dunojaus (Rumunija) navigacijos projekto poveikio stebėsena (Monitoring the 
impact of navigation project on the lower Danube (Romania)  
 
2011 m. buvo parengta išsami stebėsenos programa 
stebėti didelio navigacijos projekto prie žemutinio 
Dunojaus tarp Calarasi ir Braila padarinius. Pagal 
sutartį, sudarytą tarp Dunojaus žemupio 
administracijos ir tarptautinio konsorciumo, 
pasamdyto, kad atliktų stebėsenos darbą, šis 
stebėsenos projektas turėtų užtikrinti, kad projekto 
poveikis vandens ir sausumos ekosistemoms, ypač 
"Natura 2000" bruožams ir eršketų migracijai, būtų 
sumažintas. Šia sutartimi visų pirma buvo 
įsipareigota panaudoti alternatyvius projektus tuo 
atveju, jei paaiškėtų, kad pirmas projektas, ypač 
dugno slenksčio projektas, gali neigiamai paveikti 
eršketų migraciją. 

 

Stebėsenos programa taip pat užtikrins atitiktį Aplinkos valdymo planui ir geriausiai aplinkos apsaugos 
praktikai, taip pat padės išvengti visų atsitiktinės taršos dėl bet kokios veiklos, pavyzdžiui, statybų 
veiklos, rizikų ir jas kontroliuoti. 

Stebėsena pradėta 2011 m. pavasarį ir per šešis mėnesius buvo pasiekta ši pažanga: 

 įengta 10 akustinės telemetrijos kabelių sistemų; 

 buvo įrengti papildomi 8 akustiniai telemetrijos automatiniai imtuvai naudojant naują sistemą 
su tekstilinėmis virvėmis ir fiuzelažo inkarais;  

 14 suaugusių eršketų buvo implantuoti akustiniai siųstuvai (dešimčiai žvaigždėtųjų eršketų, 
dviem didiesiems eršketams, vienai sterlei, vienam rusiškajam eršketui); 

http://www.seineschelde.be/
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 Borcea atšakoje buvo atrastos žiemojimo ir neršimo vietos, kurios dabar yra stebimos; 

 sugauti jauni 2011 m. eršketai (sterlės, žvaigždėtieji ir didieji eršketai); 

 2011 m. liepos ir spalio mėn. iš automatinių daviklių buvo gauti ir šiuo metu analizuojami 
duomenys apie pažymėtų eršketų judėjimą. 

Daugiau informacijos pateikta Dunojaus žemupio administracijos tinklalapyje (www.afdj.ro). 

 

4.3.4. Projektą lydinčios integruotos stebėsenos programos sukūrimas 

Atsižvelgiant į ekologinę dinamiką ir didėjantį netikrumą dėl klimato situacijos upių 
ekosistemose, didelę reikšmę įgyja techninė ir ekologinė bei integruota naujų upių pokyčių 
stebėsena, kuri užtikrina, kad ilgainiui neatsirastų nenumatytų projekto padarinių nei upei, 
nei transportui. 

Jeigu yra rizika, kad vidaus vandenų kelių projektai gali paveikti "Natura 2000" teritorijas, 
būtų geriausia, jeigu į stebėsenos programą būtų įtraukti reguliarūs buveinių ir rūšių, kurioms 
buvo įsteigta teritorija, būklės patikrinimai, kad būtų galima įsitikinti, jog projektas jų 
nepaveikė ir kad panaudotos poveikio mažinimo priemonės buvo efektyvios ir leido išvengti 
bet kokio jų apsaugos būklės pablogėjimo. Tokia stebėsena gali padėti nustatyti netikėtas 
problemas, kurių nebuvo galima iš anksto numatyti. Stebėsenos programoje turėtų būti 
numatyta procedūra, pagal kurią būtų taikomos koreguojamosios arba prisitaikomosios 
priemonės tinkamai reaguoti į tokias nenumatytas problemas. 

Stebėsenos programos laikas, apimtis ir pagrindinis uždavinys priklausys nuo darbų rūšies ir 
sudėtingumo, tačiau visa tai turėtų būti apibrėžta planavimo procese ir vėliau reguliariai 
peržiūrima. Būtų idealu atlikti projekto tikslų (pagerėjusių laivybos sąlygų, atkurtos buveinės 
ir pan.) stebėsenos peržiūrą praėjus penkeriems ar daugiau metų po projekto pabaigos 
(PLATINA vadovo rekomendacija). Toliau pateiktoje PLATINA vadovo lentelėje pavaizduota 
galima sąveika tarp planavimo, prisitaikomojo įgyvendinimo ir stebėsenos. 

Integruotas SIGMA planas: apsauga nuo potvynių praplatinant upę (Monitoring the impact of 
navigation project on the lower Danube (Romania)) 

Integruotas planavimas yra labai efektyvi planų ir programų, taip pat ir individualių projektų 
priemonė. Naujas Belgijos SIGMA planas yra tokio integruoto plano sėkmingo parengimo ir 
įgyvendinimo pavyzdys. 

Po pražūtingų potvynių 1976 m. planuotojai nusprendė parengti apsaugos nuo potvynių planą 
"SIGMA". Atsiradus papildomiems moksliniams duomenims, tapo aišku, kad dėl pasaulinio atšilimo 
jūros lygiai kils ir SIGMA planas turės būti atitinkamai pakoreguotas. Taigi 2005 m buvo parengtas 
pakeistas SIGMA planas. Tikslas lieka tas pats: apsaugoti Šeldės upės baseiną nuo Šiaurės jūros 
sukeliamų potvynių ir po dialogo ir konsultacijų su visais sektoriais ir suinteresuotaisiais subjektais 
suderinti šį tikslą su kitais tikslais, tokiais kaip gamtos apsauga ir atkūrimas visų bendram labui. 

Taigi buvo patvirtintas SIGMA planas, kuris suteikė pagrindą plėtrai ir padėjo suderinti aplinkosaugos, 
ekonominius, visuomeninius ir žemės ūkio interesus. Visi SIGMA plane nustatyti projektai buvo 
plėtojami remiantis ne tik išsamiomis techninėmis priemonių efektyvumo ir tinkamumo analizėmis, bet 
ir glaudžiu bendradarbiavimu su ekspertais iš kitų aktualių politikos sektorių siekiant geriausiai 
išnaudoti abipusiškai naudingų sprendimų potencialą. 

Viso proceso metu ypatingas dėmesys buvo skirtas įvairioms ES direktyvoms, tokioms kaip: 

• Paukščių ir Buveinių direktyvos: Šeldės upės žiotys yra "Natura 2000" teritorija su apibrėžtais 
rūšių tikslais, funkcijomis ir įvairioms buveinėms reikalingomis mažiausio dydžio teritorijomis. 
Todėl kiekviename žingsnyje ypatingas dėmesys buvo skirtas "Natura 2000" tikslams, ir dabar 

http://www.afdj.ro/
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SIGMA plano gamtos komponento tikslai yra specialiai projektuojami taip, kad būtų pasiekti 
"Natura 2000" apsaugos tikslai. 

• Atitiktis Potvynių rizikos direktyvai: sudarant potvynių rizikos valdymo planą atsižvelgus į 
kainos, naudos, strateginio poveikio aplinkai analizės aspektus, tarpvalstybinį poveikį ir 
strategijas, taip pat ir į darbą, susijusį su VPD upių baseino valdymo planais ir komunikacija su 
visuomene, buvo panaudoti istoriniai įrašai ir nauji potvynių pavojų ir rizikos žemėlapiai. 

Labiausiai pageidaujamas Šeldės upės žiočių scenarijus buvo toks optimizuotas susitarimo 
scenarijus, kuris jau buvo parengtas kaip poveikio aplinkai vertinimo procedūra svarstant Sigma 
apsaugos nuo potvynių planą ir kuris jau turėjo tam tikrą visuomenės palaikymą. Flandrijos 
vyriausybės ratifikuotas integruotas SIGMA planas atvėrė duris Flandrijos teritorijoje tekančios Šeldės 
upės žiočių ilgalaikei vizijai, kuria siekiama kiek įmanoma integruoti transporto ir potvynių tikslus į VPD 
ir Paukščių bei Buveinių direktyvų reikalavimus ir tikslus. 

Pagal suderintą koncepciją numatyta kontroliuoti poplūdžius pavojingai pakilus vandens lygiams 
patvinusioje upėje. Pirmoji Šeldės užtvara taps užliejama užtvara, kurioje kylantis vanduo bus 
nukreipiamas į kontroliuojamą zoną tol, kol Šeldės lygis bus tinkamas vandeniui per angą nutekėti. 
Ekologinių tikslų integravimas į SIGMA planą taip pat leis atkurti kelias ekologiškai vertingas buveines 
(500 ha užliejamų dumblėtų seklumų, 1500 ha užliejamų pelkių, 1500 ha ganyklų, 2000 ha nendrynų 
ir pakrančių zonų bei 400 ha pelkių miškų). 

SIGMA planas yra ilgalaikės Šeldės upės žiočių vizijos (LTVS) dalis siekiant "sveikos ir daugiafunkcės 
žiočių vandens sistemos, kurią būtų galima tvariai naudoti žmonių poreikiams”. Šiame Danų-
Flamandų valdymo plane nustatyti žiočių būklės kokybės tikslai iki 2030 metų ir jiems pasiekti 
reikalingos valdymo priemonės.  

MONEOS yra integruotas stebėsenos planas, skirtas stebėti ekosistemos ekologinės būklės 
evoliuciją, apsaugą nuo potvynių ir prieinamumą. Rengiama integruota vertinimo sistema siekiant 
įvertinti, ar pasiekti visi LTVS tikslai, taip pat ir įvertinti VPD ekologinę būklę bei buveinių ir rūšių, 
saugomų pagal Paukščių ir Buveinių direktyvas, apsaugos būklės pagerėjimą. . 

Daugiau informacijos pateikta http://www.gogkbr.be/index.php?page=sigmaplan&hl=en_US 

4.4. Ankstyvos konsultacijos 

Anksti organizuojamos konsultacijos su aplinkos apsauga suinteresuotais subjektais, 
faktiškai su visais suinteresuotaisiais subjektais, yra svarbios, kad būtų užtikrinta, jog bus 
rasti priimtini ir tvarūs sprendimai. Pasiekti bendrą supratimą rūpimais klausimais yra lygiai 
taip pat svarbu, kaip ir stiprinti bendradarbiavimu grįstų sprendimų ieškojimą, ypač jeigu 
paaiškėja, kad tam tikro projekto ekologinis poveikis negali būti atitaisytas įprastais poveikio 
mažinimo būdais. 

Pagal Europos transporto ministrų konferencijos 2006 m.55 rekomendacijas atlikta įvairių 
atvejų tyrimų analizė atskleidė, kad visų nustatytų konfliktų pagrindinė priežastis buvo 
nesugebėjimas pakankamai anksti į planavimo procedūrą įtraukti aplinkos apsaugos 
subjektų. Dėl to kompromisų paieškos labai užsitęsė ir reikėjo ilgų ir brangių procedūrų. Būtų 
geriausia, jeigu suinteresuotieji subjektai ir plačioji visuomenė dalyvautų visuose projektų 
rengimo etapuose. Dalyvavimas yra ypač svarbus projekto koncepcijos rengimo etape ir 
procese, kurio metu ieškoma realių alternatyvių problemų sprendimo būdų. 

Europos viešų konsultacijų ir visuomenės įtraukimo srities teisės aktai ir procedūros 
nenustato labai konkretaus reikalavimo dėl konsultavimosi su visuomene ir jos dalyvavimo, ir 
paprastai oficialūs viešo konsultavimo etapai numatomi tik užbaigus poveikio aplinkai 

                                                           
55 OECD report: Inland waterways and environmental protection by the European Conference of Ministers of 

Transport ECMT 2006:  http://www.internationaltransportforum.org/europe/ecmt/pubpdf/06WaterEnv.pdf  

http://www.gogkbr.be/index.php?page=sigmaplan&hl=en_US
http://www.internationaltransportforum.org/europe/ecmt/pubpdf/06WaterEnv.pdf
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tyrimus ir pateikus projektus tvirtinti. Tačiau tai neturėtų kliudyti projektų rengėjams patiems 
susitarti kuo anksčiau organizuoti viešų konsultacijų procesą, kai projektas dar tik 
rengiamas.  

Bendrieji bet kokios komunikacijos ir aktyvios įtraukimo strategijos tikslai turėtų būti: 

 užtikrinti skaidrų infrastruktūros projekto planavimo ir sprendimų priėmimo procesą ir 
atvirumą visai reikalingai informacijai ir duomenims; 

 didinti informuotumą apie bendruosius projekto tikslus ir susijusias problemas; 

 įgyti visuomenės paramą planavimo procesui ir projekto įgyvendinimui; 

 įtraukti svarbiausius suinteresuotuosius subjektus į planavimo etapą siekiant stiprinti 
tarpusavio pasitikėjimo ir pagarbos dvasią ir taip padėti lengviau gauti visuomenės 
pritarimą ir sėkmingai įgyvendinti projektą. 

Siekiant, kad konsultavimasis su suinteresuotaisiais subjektais ir jų dalyvavimo procesas 
būtų sėkmingas, ypač svarbu: 

 Tinkamai planuoti visuomenės dalyvavimo laiką: visuomenė turėtų pradėti dalyvauti jau 
ankstyviausiuose projekto etapuose, kad, svarstant projektavimo, vietos parinkimo ir 
finansinių sąlygų alternatyvas, būtų galima pasinaudoti jos pateikta informacija apie 
aplinką. Su visuomene turėtų būti toliau konsultuojamasi per visą poveikio aplinkai 
vertinimo procesą ir projekto ciklą. 

 Nustatyti tinkamas interesų grupes: tinkamų interesų grupių nustatymas lemia sėkmingą 
visuomenės dalyvavimą pagal tam tikrą politiką, planą, programą (pvz., sektoriaus arba 
regiono) ar projektą. Visuomenės, su kuria susijęs planuojamo projekto įgyvendinimas, 
socialinės sudėties analizė taip pat padės užtikrinti, kad visi aktualūs socialiniai dalyviai 
ar suinteresuotieji subjektai būtų nustatyti ir kad į konsultacijas būtų įtraukti visi svarbūs 
visuomenės atstovai ar suinteresuotieji subjektai. Be to, socialinė analizė atskleidžia 
vietos vertybes, organizacines struktūras ir požiūrį į komunikaciją, derybas ir sprendimų 
priėmimą. 

 Išrinkti tinkamą ryšių palaikymo ir konsultavimosi formą: visuomenės dalyvavimas gali 
būti įvairus, pradedant nuo paprastos informacijos sklaidos ir konsultavimosi ir baigiant 
visapusišku dalyvavimu priimant sprendimus: 

- Informavimas: vienpusis informacijos perdavimas, kai projekto iniciatorius ją 
perduoda visuomenei. 

- Konsultavimasis: abipusis informacijos perdavimas tarp projekto iniciatoriaus ir 
visuomenės suteikiant pastarajai galimybę išreikšti savo nuomonę. 

- Dalyvavimas: abipusis informacijos ir idėjų perdavimas, kai projekto iniciatorius ir 
visuomenė kartu atlieka analizę ir nustato darbotvarkę, visuomenė savanoriškai 
dalyvauja priimant sprendimus dėl projekto rengimo ir valdymo ir abi pusės susitaria 
pačiais svarbiausiais klausimais. Turėtų būti pastebėta, kad tinkamo visuomenės 
dalyvavimo procesai yra daugiau nei vien tik oficialių konsultavimosi procedūrų 
taikymas. Jų metu dalyvaujantys suinteresuotieji subjektai turi galimybę suteikti 
techniškai kvalifikuotą ir svarbią pagalbą. 

Visuomenės įtraukimo į konkretų projektą lygis skiriasi priklausomai nuo socialinių ir 
politinių aplinkybių. Galima parengti kiekvieno iš svarbiausių suinteresuotųjų subjektų 
dalyvavimo matricą, kuri padėtų nustatyti tinkamą to suinteresuotojo subjekto dalyvavimo 
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lygį. Šią matricą taip pat galima naudoti kaip sisteminę priemonę apibrėžti 
suinteresuotojo subjekto vaidmenis ir atsakomybę ir nustatyti sritis, kuriose gali kilti 
nesutarimų tarp grupių. 

 “Nuosavybė” ir įsipareigojimas: anksti pradėtos konsultacijos su grupėmis, kurioms tai 
gali turėti poveikį, gali pagerinti aplinkosaugos informaciją, pateikiamą sprendimus 
priimantiems asmenims (pavyzdžiui, nustatant poveikį aplinkai arba rengiant tinkamas 
poveikio mažinimo priemones) tokiu būdu sumažinant galimų konfliktų ir vėlavimų riziką, 
kiek tai įmanoma. Be to, nuoširdžios pastangos teikti visuomenei informaciją ir atsakyti į 
pasiūlymus ar nuogąstavimus taip pat gali padėti išvengti nesusipratimų ir pasiekti, kad 
visuomenė plačiau pripažintų projektus ir turėtų stipresnį šių projektų nuosavybės 
jausmą. 

Be abejonės, konsultavimasis su visuomene ir jos dalyvavimas gali būti ilgas ir daug išteklių 
kainuojantis procesas, tačiau tuo tinkamai naudojantis galima sumažinti prieštaravimų ir 
padidinti ilgalaikės sėkmės tikimybę. 

Visuomenės įtraukimo metodai 

Visuomenės įsitraukimui paskatinti galima naudoti įvairius metodus ir techniką. Pirmuosiuose 
projekto etapuose, kai siekiama sustiprinti ryšį su visuomene, tinkamiausi įtraukimo būdai 
galėtų būti bendravimas su visuomenine žiniasklaida ir projekto bei jo tikslų viešinimas, 
skrajutės, informuojančios apie galimą teigiamą ir neigiamą poveikį. 

Vėliau, kai pasiūlymas tampa vis labiau žinomas, geriausias būdas su konkrečiais interesais 
susijusioms problemoms nustatyti būtų seminarų ir mažų grupių susitikimų organizavimas. 
Būtų strategiškai naudinga išsiaiškinti, kurie poveikį patirsiančių vietos grupių žmonių 
atstovai galėtų geriausiai pasitarnauti perduodant šių grupių nuomones. Šie atstovai gali 
patarti ir padėti organizuoti visuomenės įtraukimą bei sumažinti riziką, kad gali nutrūkti 
bendravimas su suinteresuotaisiais subjektais. 

Kiti gerosios patirties principai, padedantys užtikrinti sėkmingą visuomenės dalyvavimą: 

 Parengti visuomenės įtraukimo strategiją kiek įmanoma anksčiau, kad būtų galima 
nustatyti šio įtraukimo mastą, reikalingą laiką ir išteklius. 

 Identifikuoti dalyvius arba suinteresuotuosius subjektus ir (panaudojant socialinę analizę) 
nustatyti, koks yra teisinis jų dalyvavimo pagrindas ir kam jie atstovauja. Ne su visais 
socialiniais atstovais galima ar turėtų būti konsultuojamasi dėl kiekvienos pasiūlyto 
projekto detalės. 

 Nustatyti tinkamus visuomenės dalyvavimo arba komunikacijos metodus ir suteikti 
aktualią informaciją lengvai suprantama forma. 

 Organizuoti renginius tokiu laiku ir tokiose vietose, kad būtų paskatintas kuo geresnis 
lankomumas ir laisvas keitimasis nuomonėmis tarp įvairių suinteresuotųjų grupių. 

 Skirti suinteresuotiesiems subjektams pakankamai laiko pateiktai informacijai suprasti, 
atsižvelgti į jų išvadas ir pristatyti jų nuomones. 

 Nustatyti mechanizmus, užtikrinančius, kad sprendimus priimantys asmenys atsižvelgtų į 
suinteresuotųjų subjektų nuomones ir pasiūlymus. Pavyzdžiui, galima įtraukti jų 
rekomendacijas į poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą, finansinį pasiūlymą ir susitarimą. 

 Užtikrinti, kad atsakymai ir atsiliepimai būtų pateikti kiekvienu iškeltu ar rūpimu klausimu. 
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Šaltinis: EBPO ataskaita: Europos transporto ministrų konferencijos (ETMK) ataskaita dėl vidaus 
vandenų kelių ir aplinkos apsaugos 200656 

                                                           
56 http://www.internationaltransportforum.org/europe/ecmt/pubpdf/06WaterEnv.pdf  
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5. TINKAMAS VVKT VEIKLOS, GALINČIOS 

TURĖTI REIKŠMINGĄ (NEIGIAMĄ) POVEIKĮ 

"NATURA 2000" TERITORIJOMS, VERTINIMAS 

 

5.1. Įvadas 

Strateginio planavimo ir integruoto valdymo taktikos metodai, pagrįsti "Ekologiškos veiklos"57 
koncepcija, kaip aprašyta ankstesniame skyriuje, gali labai padėti rasti abipusiškai 
naudingus sprendimus įvairiems visuomenės poreikiams suderinti. Jie taip pat turėtų 
palengvinti plano arba projekto aplinkos apsaugos patvirtinimo procedūrą. 

Kaip jau minėta, pagal ES gamtos teisės aktus iš principo nedraudžiama vykdyti plėtros 

„Natura 2000“ teritorijose ir šalia jų. Vietoj to reikalaujama, kad būtų atliktas bet kokio plano 

arba projekto, galinčio turėti reikšmingą neigiamą poveikį vienai ar daugiau „Natura 2000“ 

teritorijų, tinkamas vertinimas pagal Buveinių direktyvos 6 straipsnio 3 dalį, siekiant įvertinti 

to plano ar projekto padarinius atitinkamai teritorijai arba kelioms teritorijoms. 

Šiame skyriuje patariama, kaip žingsnis po žingsnio atlikti tinkamą vertinimą pagal 6 

straipsnį, ypatingai daug dėmesio skiriant vidaus vandenų kelių planams ir projektams. 

Kadangi tinkle "Natura 2000" saugomos vertingiausios ir nykstančios Europos gamtos 

buveinės ir rūšys, yra logiška, kad reikšmingą neigiamą poveikį toms teritorijoms galinčių 

padaryti plėtros projektų patvirtinimo procedūros turi būti pakankamai griežtos, kad nebūtų 

pakenkta bendriesiems Paukščių ir Buveinių direktyvų tikslams. Todėl ypač daug dėmesio 

skiriama poreikiui priimti sprendimus remiantis patikima moksline informacija ir 

kompetencija. Baigti patvirtinimo procesą dažnai vėluojama dėl prastos kokybės vertinimų, 

nes iš jų kompetentingos institucijos negali padaryti aiškios išvados dėl atitinkamo plano ar 

projekto poveikio. 
 

Taip pat svarbu nepainioti poveikio vertinimų, atliekamų pagal PAV ir SPAV direktyvas, ir 

tinkamo vertinimo, kuris atliekamas pagal Buveinių direktyvos 6 straipsnio 3 dalį. Nors šie 

vertinimai labai dažnai atliekami kartu pagal integruotą procedūrą, kiekvieno iš jų paskirtis 

yra kitokia ir vertinamas poveikis skirtingiems aplinkos aspektams. Todėl tinkamo vertinimo 

negalima pakeisti SPAV ar PAV ir jie negali atstoti šio vertinimo (žr. 6 skyrių). 

Kiekvienos vertinimo procedūros rezultatas taip pat yra skirtingas. Kai atliekamas PAV arba 

SPAV, į įvertintą poveikį institucijos turi atsižvelgti, o tinkamo vertinimo rezultatas 

kompetentingai institucijai yra teisiškai privalomas ir nuo to priklauso galutinis jos 

sprendimas.Taigi, jeigu atliekant tinkamą vertinimą neįmanoma įrodyti, kad neigiamo 

poveikio „Natura 2000“ teritorijos vientisumui nebus (nepaisant poveikio mažinimo 

priemonių, kurios bus taikomos), tokį planą arba projektą galima patvirtinti tik jeigu 
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tenkinamos 6 straipsnio 4 dalyje numatytos nukrypti leidžiančios nuostatos taikymo 

procedūros sąlygos.58 

5.2. Kada reikia taikyti 6 straipsnio procedūrą? 

Procedūrinės ir esminės apsaugos priemonės, taikytinos kiekvieno plano arba projekto, 
galinčio turėti reikšmingą poveikį „Natura 2000“ teritorijai, atžvilgiu nustatytos Buveinių 
direktyvos 6 straipsnyje. 

Šia procedūra siekiama: 

- įvertinti plano arba projekto, galinčio padaryti reikšmingą poveikį „Natura 2000“ teritorijai, 
padarinius atsižvelgiant į tos teritorijos apsaugos tikslus, 

- nustatyti, ar tie padariniai neigiamai paveiks tos teritorijos vientisumą,  

- nustatyti mechanizmą, pagal kurį būtų patvirtintas planas arba projektas, darantis 
neigiamą poveikį, jeigu nebūtų alternatyvių mažiau kenksmingų sprendimų ir jeigu jis 
būtų laikomas reikalingu dėl įpareigojančių viršesnio viešojo intereso priežasčių. Tokiu 
atveju privaloma taikyti kompensacines priemones, garantuojant, kad bus išsaugotas 
bendras tinklo "Natura 2000" vientisumas.  

Buveinių direktyvos 6 straipsnio 3 ir 4 dalys 

 6 straipsnio 3 dalis: bet kokiam planui ir projektui, tiesiogiai nesusijusiam arba nebūtinam 
teritorijos tvarkymui, bet galinčiam ją reikšmingai paveikti individualiai arba kartu su kitais 
planais arba projektais, turi būti atliekamas tinkamas jo galimo poveikio teritorijai 
vertinimas atsižvelgiant į teritorijos apsaugos tikslus. Atsižvelgiant į galimo poveikio 
teritorijai vertinimo išvadas ir remiantis 4 dalies nuostatomis, kompetentingos 
nacionalinės institucijos pritaria planui arba projektui tik įsitikinusios, kad jis neigiamai 
nepaveiks nagrinėjamos teritorijos vientisumo ir, jei reikia, išsiaiškinusios plačiosios 
visuomenės nuomonę. 

 6 straipsnio 4 dalis: jei, nepaisant poveikio teritorijai neigiamo vertinimo ir nesant kitų 
alternatyvių sprendimų, šis planas arba projektas vis dėlto privalo būti įgyvendintas dėl 
įpareigojančių priežasčių, tarp jų ir socialinio ar ekonominio pobūdžio, neatsižvelgti į 
visuomenės interesus, 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, įpareigojančiomis 
priežastimis neatsižvelgti į visuomenės interesus.  

6 straipsnio 3 dalyje yra vartojamos kelios sąvokos, apibrėžiančios, kada yra reikalaujamas 
tinkamas vertinimas. Jis reikalaujamas, kai laikomasi visų toliau nurodytų kriterijų: 

 "susijęs su planu arba projektu"; 

 "gali turėti reikšmingą poveiki bent vienai "Natura 2000" teritorijai"; 

 "individualiai arba su kitais planais arba projektais"; 

 "tačiau kuris tiesiogiai nesusijęs su teritorijos tvarkymu atsižvelgiant į apsaugos tikslus". 

                                                           
58 See European Court of Justice ruling C-418/04. 



  59 

Kiekviena iš šių sąvokų paaiškinta toliau.  

 "Planai arba projektai":  

Direktyvoje plano arba projekto taikymo sritis neapibrėžta, vietoj to lemiamas veiksnys yra 
tai, ar jis gali turėti reikšmingą poveikį, ar ne.  

Todėl terminą "projektas" reikėtų aiškinti plačiai, į jį įtraukiant ir statybos darbus, ir bet kokias 
kitas intervencijas į natūralią aplinką59. Terminą "planas" taip pat reikėtų aiškinti plačiai ir jis  
turėtų apimti bet kokį planą ar programą, kuri tampa pagrindu gauti leidimus veiklai. 

Šiame kontekste verta paaiškinti ryšį tarp 6 straipsnio 2 dalies ir 6 straipsnio 3 dalies. Šių 
dviejų straipsnių tikslas plačiąja prasme yra vienodas – užkirsti kelią "Natura 2000" teritorijų 
blogėjimui. 6 straipsnio 2 dalyje siekiama išvengti "blogėjimo …ar reikšmingo trikdymo". 6 
straipsnio 3 dalyje siekiama išvengti bet kokių naujų planų arba projektų, "neigiamai 
paveikiančių teritorijos vientisumą". 

Kadangi abi dalys skirtos tam pačiam bendram tikslui, tai reiškia, kad bet kokie planai arba 
projektai, kuriems pagal 6 straipsnio 3 dalį tinkamas vertinimas nebūtinas, vis vien privalo 
atitikti 6 straipsnio 3 dalies nuostatas.60 

Dugno gilinimas – kada būtinas tinkamas vertinimas šiuo atveju? 

Kapitalinis gilinimas - tai medžiagų kasimas iš pagrindinio upės kanalo siekiant pagilinti 
kanalą laivų navigacijai. Jei tokia intervencija gali turėti reikšmingą poveikį vienai ar daugiau 
"Natura 2000" teritorijų, prieš patvirtinant darbus bus privaloma taikyti tinkamą vertinimą. 

Kadangi kai kuriose upėse nuosėdos linkusios kauptis natūraliai, gali būti būtina atlikti 
reguliarų einamąjį gilinimą, kad būtų palaikomas reikalaujamas upės gylis. Iškilo klausimas, 
ar šie einamieji gilinimo darbai taip pat reikalauja tinkamo vertinimo, jei jie gali turėti 
reikšmingą poreikį vienai ar daugiau "Natura 2000" teritorijų. 

Vienintelė byla, kurioje Europos Teisingumo Teismas padarė nuorodą į einamąjį gilinimą, 
buvo susijusi su jo sprendimo C226/0861 kontekstu. Bylą į ETT nukreipė Oldenburgo 
administracinis teismas, prašydamas sprendimo dėl to, ar Papenburgo miestas turėjo teisę 
neleisti Vokietijos federalinei vyriausybei įsteigti "Natura 2000" teritorijų palei Emso upę 
netoli Papenburgo miesto uosto Žemutinėje Saksonijoje. Ši upės atkarpa buvo pagilinta 
1994 m., kad 7.3 metrų grimzlės laivai galėtų plaukioti tarp laivų statyklos ir Šiaurės jūros, ir 
nuo tada ji buvo reguliariai gilinama šiam gyliui palaikyti. Papenburgo miestas citavo 
socialines ir ekonomines šių teritorijų neįsteigimo priežastis ir teigė, kad jų įsteigimas 
pažeistų administracinę autonomiją, kurią vietos bendruomenėms suteikė Vokietijos 
konstitucija. 

EŽTT nusprendė, kad Buveinių direktyvos 4 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa privalo būti 
aiškinama tokiu būdu, kad valstybė narė gali tik atsisakyti sutikti įtraukti vieną ar daugiau 
teritorijų į Mokslo citatų rodyklės (SCI) sąrašo projektą, kurį sudarė mokslininkų komisija. 

Kalbant apie vykstančio einamojo gilinimo klausimą, teismas priėmė tokį sprendimą dėl  
"Direktyvos 92/43 6 straipsnio 3 ir 4 dalių reikšmės: vykstantys einamieji darbai naviguojamų 
žiočių kanalų atžvilgiu, kurie nėra susiję su teritorijos tvarkymu ar jai būtini (ir kurie buvo jau 
patvirtinti pagal nacionalinius teisės aktus prieš pasibaigus Direktyvos 92/43 perkėlimo 

                                                           
59 European Court of Justice Ruling C-127/02. 
60 European Court of Justice Ruling C-127/02. 
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galiojimo laikui), privalo būti vertinami dėl savo galimų pasekmių tai teritorijai tokia apimtimi, 
kokia jie sudaro projektą ir gali turėti reikšmingą poveikį nagrinėjamai teritorijai, ". 

Einamaisiais gilinimo darbais paprastai tik palaikoma tam tikra infrastruktūros būklė ir šiomis 
aplinkybėmis jie nekvalifikuojami kaip projektas Buveinių direktyvos 6 straipsnio 3 dalies 
prasme. Nepaisant to, kartais gali reikėti vertinti einamuosius darbus taip, tarsi jie būtų 
konkretūs projektai, pavyzdžiui, dėl to, kad pasikeičia darbų technika, sąlygos ar jų atlikimo 
reguliarumas. Tokiu atveju, atsižvelgiant į galimą reikšmingą jų poveikį nagrinėjamai 
teritorijai, privaloma atlikti kiekvieno iš šių projektų poveikio vertinimą pagal Buveinių 
direktyvos 6 straipsnio 3 dalį. 

Tame pačiame sprendime Teismas paaiškino, kad: "Jei, atsižvelgus būtent į šių darbų 
reguliarumą arba pobūdį, arba sąlygas, kuriomis jie atliekami, jie gali būti laikomi sudarantys 
atskirą vieną operaciją, ypač, kai jie skirti naviguojamo kanalo tam tikro gylio palaikymui 
reguliaraus gilinimo, būtino tam tikslui, būdu, einamieji darbai gali būti laikomi vienu ir tuo 
pačiu projektu Direktyvos 92/43 6 straipsnio 3 dalies tikslams".  

Dar daugiau, EŽTT aiškiai leido taikyti perleisto reikalavimo teises einamiesiems gilinimo 
projektams, kurie buvo patvirtinti prieš pasibaigiant direktyvos perkėlimo laikotarpiui. 

Bet kokiu atveju, jeigu 6 straipsnio 3 dalis negalioja, 6 straipsnio 2 dalis vis vien yra 
privaloma, t.y. būtina imtis tinkamų priemonių, kad būtų išvengta "buveinių ir rūšių blogėjimo, 
taip pat ir rūšių, kurių apsaugai tos buveinės skirtos, tokio trikdymo, koks gali būti 
reikšmingas atsižvelgiant į Buveinės direktyvos tikslus".  

Būtų geriausia, jeigu kartotiniai einamojo gilinimo darbai būtų taip suplanuoti ir taip atliekami, 
kad užtikrintų galimybę prisidėti įgyvendinant ir laivybos, ir "Natura 2000" apsaugos tikslus ir 
kad jie net būtų įtraukti į atitinkamos saugomos teritorijos tvarkymo planą. 

Einamasis Temzės upės dugno gilinimas, JK (Maintenance dredging in the Thames, 
UK)  

Kilus konfliktams tarp Londono uosto administracijos ir aplinkos apsaugos asociacijų dėl 
galimybės atlikti einamąjį patvinstančios Temzės valymą ir gilinimą, jie buvo išspręsti: 

 sukūrus "gilinimo klausimų darbo grupę", kad būtų užtikrintas dialogas ir keitimasis 
informacija tarp suinteresuotųjų subjektų,  

 įdiegus internetinę keitimosi informacija sistemą GIS, leidžiančią suinteresuotiesiems 
subjektams geriau suprasti gilinimo veiklos vietą ir mastą bei dalyvauti priimant 
sprendimus dėl gilinimo licencijų suteikimo.  

Be duomenų rinkimo programų, modeliavimo ir stebėsenos darbo, buvo keičiami įprastiniai 
gilinimo metodai ir pradėtas taikyti tvaresnis nuosėdų tvarkymas ir recirkuliacija. Dėl to 
suinteresuotieji subjektai įgijo didesnį pasitikėjimą tokiais klausimais kaip ekologinio poveikio 
nustatymas ir mažinimas, geresnis gilinimo programų planavimas mažesnio ekologinio 
jautrumo laikotarpiais.62 
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 "Kuris gali turėti reikšmingą poveikį "Natura 2000" teritorijai" 

Yra aišku, kad svarbiausias tinkamo vertinimo dalykas yra pagal Paukščių ir Buveinių 
direktyvas saugomos rūšys ir nustatytų tipų buveinės, ir ypač tos rūšys ir buveinės, kurių 
apsaugai skirtos atitinkamos "Natura 2000" teritorijos. Nereikalaujama, kad atliekant tinkamą 
vertinimą būtų vertinamas poveikis kitoms faunos ir floros rūšims, nebent jos yra ekologiškai 
susijusios su ES saugomomis rūšimis ir buveinėmis, esančiomis toje teritorijoje63. Todėl 
tinkamas vertinimas pagal 6 straipsnio 3 dalį yra siauresnės apimties nei vertinimas pagal 
PAV ir SPAV direktyvas, kuriose apsiribojama poveikiu "Natura 2000" teritorijoms 
atsižvelgiant į apsaugos tikslus. 

Dėl geografinės aprėpties pažymėtina, kad 6 straipsnio 3 dalis nėra siaurai taikoma planams 

ir projektams vien „Natura 2000“ teritorijoje; ji taikoma ir plėtrai bet kur už „Natura 2000“ 

teritorijos ribų, jei ta plėtra gali turėti reikšmingą poveikį tai teritorijai. Vien dėl to, kad siūloma 

plėtra būtų vykdoma už „Natura 2000“ teritorijos ribų, neatleidžia nuo reikalavimo atlikti jos 

tinkamą vertinimą pagal 6 straipsnio 3 dalį. Pavyzdžiui, projektas, kuris įgyvendinamas šiek 

tiek aukščiau prieš srovę nuo Natura 2000“ teritorijos, vis vien gali padaryti žalos tos 

pasroviui esančios teritorijos vientisumui dėl vandens tėkmės sutrikdymo arba kliūčių rūšių 

migracijai. Tai darant geriausia taip pat atsižvelgti į bet kokį galimą tarpvalstybinį poveikį. 

Jeigu vienos valstybės planas ar projektas atskirai arba kartu su kitais planais ar projektais 

gali turėti reikšmingą poveikį kitos valstybės „Natura 2000“ teritorijai, atliekant TV būtina 

įvertinti poveikį ir tos kitos valstybės „Natura 2000“ teritorijų vientisumui. Tai atitinka Espo 

konvenciją, kuri ES įgyvendinama pagal PAV ir SPAV direktyvas. Kadangi šios direktyvos 

apima planus arba projektus, kuriems gali reikėti vertinimo pagal Buveinių direktyvos 6 

straipsnio 3 dalį, tai reiškia, kad tarptautinis poveikis taip pat privalo būti ištirtas atsižvelgiant 

į pagal Buveinių direktyvą atitinkamomis aplinkybėmis taikomus tinkamus vertinimus. 
 

Kaip minėta pirmiau, privaloma nustatyti poveikį rūšims ir tam tikrų tipų buveinėms, kurių 

apsaugai skirta konkreti teritorija. Tai turės įtakos tam, kiek toli nuo projekto vietos reikėtų 

ieškoti galimo poveikio. Pavyzdžiui, retą labai siauros lokalizacijos augalą, augantį tik 

specialiomis buveinės sąlygomis, gali paveikti gretimose teritorijose vykdomi projektai, tuo 

tarpu migruojančios rūšys turi platesnius buveinės reikalavimus ir jas gali paveikti ir toliau 

vykdomi planai arba projektai. 

 "Individualiai arba kartu su kitais planais ir projektais" 

Kelių rūšių poveikis, kuris pavieniui yra nedidelis, vertinant atskirai gali būti nereikšmingas, 

tačiau vertinant kartu gali būti reikšmingas. 6 straipsnio 3 dalyje tai numatyta atsižvelgiant į 

bendro kitų planų arba projektų poveikio visumą. 6 straipsnio 3 dalyje konkrečiai nenurodyta, 

kuriems kitiems planams ir projektams taikoma ši nuostata, tačiau yra aišku, kad svarbiausia 

reikėtų atsižvelgti į suminį poveikį, kuris gali pasireikšti po kiek laiko. Reikėtų atsižvelgti į tuos 

planus arba projektus, kurie yra užbaigti (t.y. jau sukurta infrastruktūra) ir patvirtinti. 
 

Reikėtų suprasti, kad svarstydama siūlomą planą arba projektą valstybė narė nedaro 
prielaidos, kad bus priimtini ir bet kokie kiti panašūs planai arba projektai, kurie galės būti 
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pasiūlyti ateityje. Priešingai, jeigu tam tikroje teritorijoje jau yra patvirtintas vienas ar daugiau 
projektų, ekologiniai reikalavimai, taikomi vertinant būsimų planų arba projektų poveikio toje 
teritorijoje reikšmingumą, gali būti sugriežtinti.  

Pavyzdžiui, jeigu vienas po kito pasiūlomi keli vandens kelio plėtros projektai "Natura 2000" 
teritorijoje ar netoli jos, įvertinus pirmąjį projektą, gali būti padaryta išvada, kad jis neigiamai 
nepaveiks tos teritorijos, o antrasis ir trečiasis projektai gali būti nepatvirtinti, nes jų poveikis, 
pridėtas prie pirmesnio projekto poveikio, bus pakankamai didelis, kad neigiamai paveiktų 
tos teritorijos vientisumą. Šiomis aplinkybėmis svarbu vertinti konkrečios upės VVKT 
projektus strategiškai ir susiejant juos vieną su kitu, o ne vien kaip atskirus pavienius 
projektus. 

 "Tiesiogiai nesusiję su teritorijos apsaugos būkle"  

Remiantis 6 straipsnio kontekstu ir tikslu, akivaizdu, kad terminas "tvarkymas" reiškia 
teritorijos tvarkymą apsaugos tikslams, t.y. terminas "tvarkymas" turėtų būti suprantamas 6 
straipsnio 1 dalies prasme. 

5.3. Tinkamų vertinimų atlikimo procedūra (žingsnis po žingsnio)  

6 straipsnio 3 ir 4 dalyse nustatyta procedūra turi būti atliekama nustatyta eilės tvarka. 
Kiekviename jos etape nustatoma, ar yra reikalingas tam tikras tolesnis to proceso etapas. 
Pavyzdžiui, jeigu po atrankinio patikrinimo padaroma išvada, kad neigiamo poveikio tai 
"Natura 2000" teritorijai nebus, tą planą arba projektą galima patvirtinti ir toliau jo vertinti 
nereikia. 

Nustatyti tokie etapai (žr. diagramą): 

 Pirmas etapas - atrankinis patikrinimas: šio pradinio etapo tikslas yra nustatyti, ar 
reikia atlikti plano arba projekto tinkamą vertinimą, ar ne. Jeigu yra tikėtina, kad jis gali 
turėti reikšmingą neigiamą poveikį „Natura 2000“ teritorijai, tinkamą vertinimą atlikti 
privaloma. 

 Antras etapas - tinkamas vertinimas: nusprendus, kad tinkamas vertinimas yra 
reikalingas, būtina atlikti išsamią plano arba projekto galimo poveikio (atskirai arba kartu 
su kitais planais ar projektais) „Natura 2000“ teritorijos (-ų) vientisumui analizę 
atsižvelgiant į tos teritorijos ar teritorijų apsaugos tikslus. Jeigu atlikus tinkamą vertinimą, 
neįrodoma, kad neigiamo poveikio tos teritorijos vientisumui nebus (nepaisant to, kad 
bus panaudotos poveikio mažinimo priemonės), kompetentingos institucijos tą planą 
arba projektą privalo atmesti arba leisti nukrypti nuo 6 straipsnio 4 dalies nuostatos. 

 Trečias etapas - išimtinės aplinkybės:  6 straipsnio 4 dalis leidžia nukrypti nuo 6 
straipsnio 3 dalies nuostos. Taigi, jeigu padaroma išvada, kad planas arba projektas 
neigiamai paveiks "Natura 2000" teritoriją, išimtinėmis aplinkybėmis jį vis vien galima 
patvirtinti, jeigu tenkinamos 6 straipsnio 4 dalies sąlygos. 

Iš to, kas išdėstyta pirmiau, aišku, kad šio sprendimo priėmimo procesas grindžiamas 
atsargumo principu. Svarbiausia yra ojektyviai, pateikiant patikimų įrodymų, įrodyti, kad 
neigiamo poveikio "Natura 2000" teritorijai nebus. 

5.4. Pirmas etapas: atrankinis patikrinimas 

6 straipsnio 3 dalies procedūros pirmajame etape nustatoma, ar iš tiesų reikia atlikti tinkamą 
vertinimą, t.y. ar planas arba projektas gali turėti reikšmingą poveikį "Natura 2000" 
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teritorijai. Jei galima pakankamai užtikrintai nustatyti, kad to plano arba projekto reikšmingas 
poveikis nėra tikėtinas (nei atskirai, nei kartu su kitais planais arba projektais), galimą jį 
patvirtinti be tolesnio vertinimo.  

Tačiau jei kyla bet kokių abejonių, būtina atlikti tinkamą vertinimą, kad šis galimas poveikis 
būtų išsamiai ištirtas. Tai patvirtino Europos Teisingumo Teismas sprendime Waddensea (C-
127/02). Jame Teismas padarė išvadą, kad: „Direktyvos dėl buveinių 6 straipsnio 3dalyje 
numatyto aplinkos apsaugos mechanizmo paleidimas nereiškia, jog vertinamas planas ar 
projektas iš tikrųjų turi reikšmingą poveikį nagrinėjamai teritorijai, tačiau yra tik tikimybė, kad 
toks poveikis susijęs su minėtu planu ar projektu“. Tame pačiame sprendime Teismas 
patvirto, kad, jei esama abejonių dėl reikšmingo poveikio nebuvimo, toks vertinimas turi būti 
atliktas siekiant veiksmingai užtikrinti, kad leidimai dėl planų ar projektų, darančių žalą 
nagrinėjamos teritorijos vientisumui, nebūtų išduodami ir tokiu būdu būtų padėta įgyvendinti 
bendruosius Buveinės direktyvos tikslus."  

Supratimas, kas yra "reikšmingas poveikis” šiame kontekste, yra aiškiai susijęs su "Natura 
2000" teritorijos konkrečiais bruožais ir ekologinėmis sąlygomis, taip pat ir su tos teritorijos 
nustatytų tipų buveinėmis ir rūšimis. Todėl teritorijos apsaugos tikslai ir ekologinės 
charakteristikos, kaip jos įrašytos į Standartinę duomenų formą, turėtų būti naudojami tam, 
kad padėtų nustatyti kiekvienos teritorijos jautriausius elementus ir reikšmingo poveikio jiems 
tikimybę (žr. 5 skyriaus 5 dalies 1 pastraipą dėl išsamaus paaiškinimo, kas yra teritorijos 
apsaugos tikslai). 

Priežastys, kuriomis pagrįstas galutinis sprendimas atlikti tinkamą vertinimą arba jo neatlikti, 
turėtų būti užrašytos dokumentuose ir turėtų būti pateikta pakankamai informacijos padarytai 
išvadai pagrįsti. 

Pagrindiniai klausimai, kuriuos reikia svarstyti atrankinio patikrinimo metu: 

 Nustatyti geografinį plano arba projekto mastą ir jo pagrindines charakteristikas. 

 Nustatyti visas "Natura 2000" teritorijas, kurias gali paveikti planas arba projektas, atsižvelgiant į 
visą galimą poveikį kitose šalyse ir (arba) teritorijose į viršų arba žemyn nuo upės bei aplinkinėje 
upės baseino teritorijoje. 

 Nustatyti atitinkamų tipų buveines ir rūšis, kurių apsaugai skirtos "Natura 2000" teritorijos, jų 
apsaugos būklę ir apsaugos tikslus (pvz., pasitikrinant Standartinėje duomenų formoje dėl 
teritorijos (-ų) arba "Natura 2000" tvarkymo plano (-ų), jei jie yra). 

 Nustatyti, kurias rūšis ir buveines galėtų reikšmingai paveikti planuojama veikla. 

 Nustatyti kitus planus arba projektus, kurie kartu su planuojama veikla galėtų lemti galimą 
reikšmingą poveikį"Natura 2000" teritorijoms. 

 Atsižvelgti į galimas plano arba projekto (atskirai arba kartu su kitais planais ar projektais) 
sąveikas ir galimus interesus, ekologines funkcijas ir juos papildančius procesus. 
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Paveikslas: procedūros taikymo pagal 6 straipsnio 3 ir 4 dalis schema (pagal Komisijos metodinį 6 
straipsnio vadovą)  

 
 
 
  

Ar planas arba projektas tiesiogiai susijęs 
su teritorijos tvarkymu jos išsaugojimo 

tikslais (arba yra tam būtinas?) 

Ar planas arba projektas gali turėti 
reikšmingą poveikį teritorijoje? 

Įvertinamas poveikis atsižvelgiant į teritorijos 
apsaugos tikslus. 

Ar yra alternatyvių 
sprendimų? 

Ar neigiamą poveikį pašalinti galima, 
pvz., jo mažinimo priemonėmis? 

Leidimą išduoti, jeigu 
imamasi pakankamų 

kompensacinių priemonių ir 
Komisija yra informuota. 

Leidimą galima išduoti tik dėl 
kitų įpareigojančių viršesnio 
viešojo intereso priežasčių 

pasitarus su Komisija. Reikia 
imtis kompensacinių 

priemonių. 

Leidimą išduoti 
galima  

Leidimo išduoti 
negalima. 

Taip

s 

Ne 

Taip Ne 

Ne 

Taip 

Ne 

Ne 

Taip 

Taip

s 

Taip

es 

Ne Ne 

1 etapas: atrankinis 
patikrinimas 

2 etapas: tinkamas vertinimas 

3 etapas: 
pagal 6 str. 4 dalį 
nukrypti leidžianti 
nuostata 

Taip 

Rekia performuluoti planą 
arba projektą 

Leidimo išduoti 
negalima. 

Taip 

Ne 

Ar toje teritorijoje yra prioritetinė buveinė 
ar rūšis?  

Ar yra įpareigojančių viršesnio 
viešojo intereso priežasčių? 

Ar yra žmonių sveikatai ar saugai svarbių 
aspektų arba svarbios naudos aplinkai? 

Įvertinamas suminis ir bendras poveikis 
kartu su kitais planais ir (arba) projektais. 

Ar galima daryti išvadą, kad planas arba 
projektas neigiamai nepaveiks teritorijos 

vientisumo? 
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5.5. Antras etapas: tinkamas vertinimas 

Nusprendus, kad tinkamas vertinimas turi būti atliktas, tokį vertinimą reikės atlikti prieš 
kompetentingai institucijai priimant sprendimą, ar leisti įgyvendinti planą arba projektą, ar 
neleisti jo įgyvendinti (pagal Teisingumo Teismo sprendimą byloje C-127/02). Kaip jau 
minėta, tinkamo vertinimo tikslas yra įvertinti plano arba projekto poveikį atitinkamoje 
teritorijoje atskirai arba kartu su kitais planais ar projektais, atsižvelgiant į jos apsaugos 
tikslus. 

Sąvoka „tinkamas“ iš esmės reiškia, kad vertinimas turi būti tinkamas pagal jo paskirtį, 
numatytą Paukščių ir Buveinių direktyvose, t. y. apsaugoti abiejose direktyvose išvardytas 
rūšis ir konkrečių tipų buveines. „Tinkamas“ taip pat reiškia, kad atliekant tokį vertinimą turi 
būti priimtas pagrįstas sprendimas. Jeigu jo ataskaitoje poveikis „Natura 2000“ teritorijai nėra 
pakankamai išsamiai įvertintas arba nepateikta pakankamai įrodymų, kad būtų galima 
padaryti aiškias išvadas, ar būtų neigiamai paveiktas tos teritorijos vientisumas, ar ne, toks 
vertinimas neatitinka savo paskirties ir jo negalima laikyti „tinkamu“. 

Tokie vertinimai, kuriuos atliekant apsiribojama tik bendrais apibūdinimais ir tik 
paviršutiniškai apžvelgiami esami duomenys apie gamtą toje teritorijoje, nelaikomi 
"tinkamais" pagal 6 straipsnio 3 dalį.Tai patvirtino Europos Teisingumo Teismas, 
nusprendęs, kad "tinkamo vertinimo ataskaitoje turėtų būti pateiktos išsamios, tikslios ir 
galutinės išvados, galinčios išsklaidyti bet kokias pagrįstas mokslines abejones dėl numatytų 
planų poveikio nagrinėjamai teritorijai" (Komisija/Italija, C-304/05).64 

Teismas taip pat pabrėžė, jog atliekant tinkamą vertinimą labai svarbu naudotis geriausiomis 
mokslo žiniomis, kad kompetentingos institucijos galėtų pakankamai užtikrintai daryti išvadą, 
jog neigiamo poveikio atitinkamos teritorijos vientisumui nebus. Šiuo atžvilgiu Teismas 
nusprendė, kad "turi būti, atsižvelgiant į geriausias mokslines žinias šioje srityje, nustatyti visi 
plano arba projekto, galinčių individualiai arba kartu su kitais planais ar projektais paveikti 
minėtus tikslus, aspektai" (C-127/02, 54 punktas). 

  

                                                           
64 See also ECJ ruling Castro Verde C-239/04 case C-239/04 concluding that "any reasonable scientific doubt as 
to the absence of adverse effects on the integrity of the teritorijos must be removed before the project is 
authorised." 
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Reikiami tinkamo vertinimo etapai 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APIBRĖŽTI TIRIAMĄJĄ 
SRITĮ 

NUSTATYTI 
"NATURA 2000" 

TERITORIJOS (-Ų) 
APSAUGOS 

TIKSLUS  

NUSTATYTI, Į KOKIAS 
EKOLOGINES YPATYBES 

REIKIA ATSIŽVELGTI 
ATLIEKANT VERTINIMĄ: 

 

Išanalizuoti toje teritorijoje esančių 
rūšių ir buveinių jautrumą projekto 

veiksmams  

KONSULTUOTIS SU 
KOMPETENTINGOMIS 

INSTITUCIJOMIS IR 
SUINTERESUOTAISIAIS 

SUBJEKTAIS 

SURINKTI ESAMĄ 
INFORMACIJĄ IR 

ATLIKTI REIKIAMUS 
PAPILDOMUS LAUKO 

TYRIMUS BEI 
APŽVALGAS 

 

ĮVERTINTI POVEIKĮ  
 

tikslinių tipų buveinėms, atitinkamų 
rūšių buveinėms ir pačioms rūšims, 

taip pat ekologinei tos teritorijos 
struktūrai ir funkcijai 

PARENGTI 
STEBĖSENOS 
PROGRAMĄ  

 

NUSTATYTI, AR YRA 
KOKS NORS  
LIEKAMASIS 

POVEIKIS 
TERITORIJOS 
VIENTISUMUI 

PARENGTI POVEIKIO 
PREVENCIJOS IR 

MAŽINIMO PRIEMONES 

SURINKTI 
INFORMACIJA 

APIE KITUS 
PLANUS IR 

PROJEKTUS 
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Dėl specifinio tinkamo vertinimo pobūdžio primygtinai rekomenduojama pagrįsti 
vertinimą kvalifikuotų ekologų tinkamai atliktomis analizėmis.  

Tinkamo vertinimo ataskaitoje būtinai turi būti: 

- pakankamai išsamus projekto arba plano aprašymas, kad visuomenės nariai suprastų jo 
dydį, mastą ir tikslus, 

- pagrindinių "Natura 2000" teritorijos sąlygų ir apsaugos aprašymas, 

- projekto arba plano neigiamo poveikio "Natura 2000" teritorijai nustatymas, 

- paaiškinimas, kaip bus išvengta šio poveikio taikant poveikio mažinimo priemones, 

- laikas ir mechanizmai, užtikrinantys, kad poveikio mažinimo priemonės būtų realiai 
parengtos, įgyvendintos ir stebimos. 

Galiausiai reikėtų pastebėti, kad būtent kompetentingos institucijos yra atsakingos už tai, kad 
tinkamas vertinimas būtų atliktas teisingai ir kad juo remiantis būtų galima objektyviai ir 
patikimais faktais įrodyti, kad neigiamo poveikio "Natura 2000" teritorijos vientisumui nebus, 
atsižvelgiant į jos apsaugos tikslus. 

5.5.1. Poveikio vertinimas atsižvelgiant į teritorijos apsaugos tikslus 

Kaip jau minėta, atliekant šį vertinimą turėtų būti vertinamas galimas plano arba projekto 
poveikis atsižvelgiant į atitinkamos teritorijos apsaugos tikslus. Siekiant suprasti, kokie yra 
tie apsaugos tikslai, reikia prisiminti, kaip išrenkamos „Natura 2000“ teritorijos. Kaip 
paaiškinta 2 skyriuje, kiekviena teritorija į „Natura 2000“ tinklą įtraukiama dėl jos vertingumo 
išsaugant Buveinių direktyvos I priede išvardytas vieno arba kelių tipų buveines arba jos II 
priede išvardytas rūšis, arba Paukščių direktyvos I priede išvardytas rūšis, taip pat toje 

teritorijoje reguliariai aptinkamas migruojančių paukščių rūšis. 

Ši išsaugojimo vertė, kurią turi teritorija tuo metu, kai ji paskelbiama „Natura 2000“ teritorija, 
yra užregistruojama standartinėje duomenų formoje (SDF): joje pateikiamas oficialus 
teritorijos identifikacinis kodas, pavadinimas, vieta, dydis ir detalus žemėlapis. Joje taip pat 
aprašomos tos vietovės ekologinės ypatybės, dėl kurių ji paskelbta „Natura 2000“ teritorija, ir 
pateikiamas bendras kiekvienos rūšies ar kiekvieno tipo buveinės apsaugos būklės toje 
teritorijoje vertinimas (vertinimo skalė – nuo A iki D). 

Taigi SDF yra pagrindas, kuriuo remiantis nustatomas ne tik toje teritorijoje įsteigtų buveinių 

tipų ir rūšių apsaugos būklės pokytis (6 straipsnio 2 ir 3 dalys), bet ir bet kokie tos teritorijos 

apsaugos tikslai, suderinti su bendraisiais Buveinių direktyvos tikslais (6 straipsnio 1 dalis). 

Teritorijų apsaugos tikslas yra mažų mažiausiai išlaikyti jose nepakitusią tų rūšių ir buveinių, 

kurių apsaugai jos skirtos, būklę (kokia užregistruota SDF). Tai reiškia, kad reikia užtikrinti, 

jog jų būklė nepablogės tiek, kad nesiektų to lygio. 
 

Tačiau bendrieji Buveinių ir Paukščių direktyvų tikslai yra ne tik išvengti tolesnio būklės 

blogėjimo. Jomis siekiama užtikrinti, kad būtų pasiekta gera ES saugomų rūšių ir saugomų 

tipų buveinių apsaugos būklė visame jų natūralaus paplitimo areale ES ribose. Todėl, kad 

būtų atkurta ir pagerinta ES saugomų rūšių ir saugomų tipų buveinių, esančių toje teritorijoje, 

apsaugos būklė (pagal 6 straipsnio 1 dalį), gali reikėti nustatyti platesnio užmojo apsaugos 

tikslus. 
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3.2.C. ŽINDUOLIAI, išvardyti Tarybos direktyvos 92/43/EEB II priede 
 

POPULIACIJA TERITORIJOS VERTINIMAS 
Kodas Pavadinimas Migruojanti r. 

Reziduojanti r. Populiacija Apsauga Izoliacija Bendras 

Veislė Žiemar Etapas 

1337 Castor fiber I P B A C A 
1355 Lutra lutra I P B A C B 
1318 Myotis 

dasychema 
I P C B C C 

1324 Myotis myotis I P C B C C 
 
3.2.D  VARLIAGYVIAI IR ROPLIAI, išvardyti Tarybos direktyvos 92/43/EEB II priede 

 
POPULIACIJA TERITORIJOS VERTINIMAS 

Kodas Pavadinimas Migruojanti r. 
Reziduojanti r. Populiacija Apsauga Izoliacija Bendras 

Veislė Žiema Etapas 

1188 Bombina 
bombina 

I P B C C C 

1166 Triturus 
cristatus 

I 11-50 C B C B 

 
3.2.E  Žuvys, išvardytos Tarybos direktyvos 92/43/EEB II priede 

 
POPULIACIJA TERITORIJOS VERTINIMAS 

Kodas Pavadinimas Migruojanti r. 
Reziduojanti r. Populiacija Apsauga Izoliacija Bendras 

Veislė Žiema Etapas 

1130 Aspius aspius I C C A C B 
1149 Cobitis taenia I R C A C B 
1124 Gobio 

albipinnatus 
I C A A C A 

1099 Lampetra 
fluvialis 

I V C B C B 

  

Standartinės duomenų formos ištrauka 

Jeigu platesnio užmojo apsaugos tikslai yra nustatyti, į juos būtina atsižvelgti vertinant plano 
arba projekto poveikį. Pavyzdžiui, jeigu tikslas yra per 8 metus atkurti tulžio populiaciją iki 
tam tikro lygio ir tam numatytos apsaugos priemonės, reikia įvertinti, ar tas planas arba 
projektas nesukliudys įgyvendinti šio apsaugos tikslo. 

Jei konkrečių apsaugos tikslų nenustatyta, galima manyti, kad "Natura 2000" teritorijos 
apsaugos tikslas yra išsaugoti rūšių ir atitinkamų tipų buveinių, kurių apsaugai ji skirta, 
apsaugos būklę (kokia ji užregistruota SDF) ir išvengti tolesnio šios būklės blogėjimo. 

Rekomenduojama, kad projekto iniciatorius kuo anksčiau pasikonsultuotų su institucijomis, 
atsakingomis už „Natura 2000“ teritorijas, ir daugiau sužinotų apie tą teritoriją, jos apsaugos 
tikslus ir atitinkamų tipų buveinių bei rūšių, kurių apsaugai ji skirta, apsaugos būklę. Tos 
institucijos taip pat galės nurodyti, ar yra išsamesnės susijusios informacijos šaltinių – 
pavyzdžiui, patvirtintas tos teritorijos tvarkymo planas arba stebėsenos ataskaitų ir tyrimų, 
kuriuose būtų pranešta apie atitinkamų rūšių ir tų tipų buveinių apsaugos būklę tame regione 
arba visoje šalyje. 

5.5.2. Reikalingos informacijos surinkimas 

Visos reikalingos informacijos ir apie projektą, ir apie „Natura 2000“ teritoriją surinkimas yra 
svarbus pirmas tinkamo vertinimo etapas. Paprastai tai yra kartotinis procesas; jei per 
pradinius tyrimus ir analizę nustatoma, kad yra svarbių žinių spragų, siekiant papildyti 
turimus duomenis gali reikėti atlikti tolesnius pagrindinių ekologinių tyrimų ir žvalgymo 
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darbus vietoje. Kaip jau minėta, svarbu TV pagrįsti geriausiomis šios srities mokslo žiniomis, 
kad būtų galima išsklaidyti visas pagrįstas mokslines abejones dėl siūlomų darbų poveikio 
toje teritorijoje. 

Atliekant nuodugnius žvalgymų ir lauko tyrimų darbus reikėtų skirti daugiausia dėmesio toms 
rūšims ir buveinėms, kurių apsaugai skirta ta teritorija ir kurios yra jautrios siūlomiems 
darbams. Jų jautrumas turėtų būti analizuojamas atsižvelgiant į galimas projekto veiklos (jos 
pobūdžio, masto, metodų ir kt.) sąveikas su atitinkamomis buveinėmis ir rūšimis 
(atsižvelgiant į jų buvimo vietą, ekologinius poreikius, joms gyvybiškai svarbias zonas, 
elgseną ir kt.). Bet kokie lauko tyrimai turi būti pakankamai patikimi ir ilgalaikiai, kad 
būtų atsižvelgta į faktą, jog ekologinės sąlygos įvairiais metų laikais ir įvairiais metais gali 
būti labai skirtingos. Pavyzdžiui, jeigu tiriant tam tikrą rūšį lauko sąlygomis, tyrimas bus 
atliekamas tik kelias žiemos dienas, nebus nustatytas jos naudojimasis tomis buveinėmis 

kitais, svarbesniais metų laikais (pvz., migracijos arba veisimosi sezono metu). 

Tinkamam vertinimui reikalingos informacijos surinkimas  

Informacijoje apie planą arba projektą turėtų būti išsamūs duomenis apie visus elementus, kurie 
yra svarbūs vertinimui. Turėtų būti pateikta bent jau ši informacija:  

- išsami informacija apie VVKT veiklos planą; 

- detalūs žemėlapiai, kuriuose nurodytos tikslios vietos, kur bus vykdoma VVKT veikla ir susiję 
darbai, svarbūs "Natura 2000" teritorijai (-oms) atitinkamoje vietovėje; 

- išsamūs duomenys apie veiklą, numatytą vykdyti statybos darbų metu, ir jos trukmė bei laikas;  

- veikla, numatyta vykdyti eksploatacijos ir valdymo metu; 

- techninės priežiūros nuostatos; 

- išsamūs duomenys apie bet kokius kitus planus arba projektus, kurie yra suplanuoti arba jau 
vykdomi teritorijoje. 

Informacijoje apie "Natura 2000" teritoriją turėtų būti bent jau šie duomenys:  

- išsamūs duomenys apie kiekvieną rūšį ir kiekvieno tipo buveinę, kurios apsaugai skirta teritorija, ir 
jų apsaugos būklę;  

- duomenys, įskaitant ekologinius žemėlapius, apie tų rūšių ir buveinių vietą ir bendrą buveinės 
naudojimą teritorijos viduje ir aplink ją gyvenimo ciklo periodais (pvz., maitinimosi, perėjimo, 
poilsio, sustojimo ar žiemojimo metu); šie duomenys turėtų būti šviežūs, nes rūšys ir buveinės yra 
dinamiški subjektai ir jų paplitimas bei sudėtis gali santykinai greitai kisti; 

- duomenys apie jų reprezentatyvumą, izoliacijos laipsnį ar paplitimą ir toje teritorijoje, ir regione 
arba šalyje (įskaitant duomenis apie populiacijos dydį, ekotipą, amžiaus klasės struktūrą ir pan.);  

- duomenys apie teritorijoje esančių buveinių ekologinę struktūrą ir funkcionavimą; 

- išsamūs duomenys apie teritorijos apsaugos tikslus (įskaitant bet kokius tvarkymo planus ir pan.);  

- teritorijos vaidmuo biogeografiniame rajone ir "Natura 2000" tinkle; 

- bet kokie kiti teritorijos ar jos laukinių gyvūnų ir augalų aspektai, kurie gali turėti įtakos jos 
apsaugos būklei ir tikslams (pvz., dabartinės tvarkymo priemonės ar kiti darbai); 

- informacija apie bet kokius kitus planus arba projektus, kurie gali lemti suminio poveikio 
atsiradimą. 
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Galimi informacijos apie "Natura 2000" teritoriją šaltiniai: 

- "Natura 2000" standartinės duomenų formos; 

- "Natura 2000" tvarkymo planai; 

- techninėje ir mokslinėje literatūroje paskelbti naujausi duomenys; 

- gamtos apsaugos institucijos, mokslo ekspertai ir rūšių bei buveinių specialistai, apsaugos 
organizacijos, vietos ekspertai; 

- 17 straipsnio ataskaitos apie saugomų ES buveinių ir rūšių apsaugos būklę nacionaliniu ir 
biogeografiniu lygmeniu.65 

Šiame etape taip pat naudinga apibrėžti tyrimo teritoriją, turint omenyje, kad neigiamas 
poveikis gali būti jaučiamas daug platesnėje teritorijoje nei visai šalia vidaus vandenų kelio 
projekto, pavyzdžiui, aukštyn prieš srovę arba pasroviui žemyn upe arba šoninėse baseino 
teritorijose. Vidaus vandenų kelių projektuose yra ypač svarbu neapibrėžti tyrimo teritorijos 
per siaurai ir atsižvelgti į upės ekologinį susietumą išilgai jos ir į šalis nuo jos. Tyrimo 
teritorija visada gali būti susiaurinta vėliau, kai jau yra pakankamai patikimų duomenų, 
kuriais remiantis bus galima atmesti tam tikras teritorijas. 

Kuo ankstesnis konsultavimasis su gamtos apsaugos institucijomis, mokslininkais ir 
gamtosaugos organizacijomis proceso pradžioje taip pat padės susidaryti išsamų tos 
teritorijos vaizdą, sužinoti apie joje esančias rūšis ir buveines ir kokių rūšių poveikį reikės 
analizuoti. Šios įvairios organizacijos taip pat gali patarti dėl naujausios prieinamos 
mokslinės informacijos apie tą teritoriją ir joje ES saugomas rūšis ir buveines ir kokius 
papildomus pirminės būklės tyrimus bei lauko tyrimus gali reikėti atlikti vertinant galimą 
projekto poveikį. 

Kiti suinteresuotieji subjektai, kaip antai nevyriausybinės gamtosaugos organizacijos, tyrimo 
institutai ar vietos organizacijos, taip pat gali suteikti apie nagrinėjamą vietovę daugiau žinių 
ir ekologinės informacijos, naudingos atliekant tinkamą vertinimą.  

5.5.3. Poveikio teritorijai vertinimas 

Surinkus visus reikiamus pradinės būklės duomenis ir patikrinus jų pakankamaumą, galima 
pradėti vertinti plano arba projekto poveikį „Natura“ teritorijai.  

Kaip jau minėta, tai turėtų būti atliekama atsižvelgiant į: 

- geriausias mokslo žinias srityje; 

- teritorijos apsaugos tikslus; 

- teritorijos ekologines charakteristikas ir apsaugos būklę, atitinkamų tipų buveines ir rūšis, 
kurių apsaugai skirtos teritorijos. 

Akivaizdu, kad kiekvieno projekto poveikis yra unikalus ir turi būti vertinamas kiekvienu 
konkrečiu atveju. Tai atitinka sprendimą Waddenzee byloje: „vertinant plano ar projekto 
potencialų poveikį, jo dydis turi būti nustatomas visų pirma atsižvelgiant į su planu ar 
projektu susijusios teritorijos požymius ir specifines aplinkos sąlygas ". 

Pirmoji užduotis yra visapusiškai išanalizuoti, kuriems teritorijos požymiams kiekvienoje 
teritorijoje galėtų būti daromas poveikis, kurį reikėtų įvertinti išsamiau. Tai yra svarbu, nes 

                                                           
65A first health check (known as the Aritcle 17 report) on the conservation status of each of the species and habitats 
protected under the Habitats Direktyva was published in 2009. The status is assessed at both country and biogeographical 
level. See: http://biodiversity.eionet.europa.eu/article17 and http://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge 
/rep_habitats/index_en.htm 

http://biodiversity.eionet.europa.eu/article17
http://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge%20/rep_habitats/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge%20/rep_habitats/index_en.htm
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kiekvienai rūšiai ir kiekvieno tipo buveinei yra būdingas savitas ekologinis ciklas ir apsaugos 
reikalavimai. Poveikis kiekvienai iš jų įvairiose teritorijose taip pat yra skirtingas ir priklauso 
nuo jų apsaugos padėties ir pagrindinių ekologinių sąlygų toje konkrečioje teritorijoje. 

Kaip įprasta, įvertinimas turėtų būti atliktas remiantis struktūrine sistema, kad būtų 
garantuotos kuo objektyvesnės ir tikslesnės prognozės. Tuo tikslu poveikis yra dažnai 
skirstomas į šių rūšių kategorijas: 

- tiesioginis ir netiesioginis poveikis; 

- trumpalaikis ir ilgalaikis poveikis; 

- poveikis įvairiais projekto etapais (statybų, ekspoatacijos ir uždarymo metu); 

- izoliuotas ir bendras poveikis; 

- suminis poveikis. 

Vertinant kiekvieną nustatytą poveikį taip pat turėtų būti atsižvelgiama į to poveikio dydį, 

poveikio rūšį, mastą, trukmę, intensyvumą ir laiką, kuriuo jis patiriamas. 
 

Atliekant tinkamą vertinimą taip pat atsižvelgiama į visus plano arba projekto aspektus, 
galinčius turėti poveikį tai teritorijai. Reikėtų paeiliui išnagrinėti kiekvieną plano arba projekto 
elementą ir apsvarstyti galimą to elemento poveikį kiekvienai iš tų rūšių ar kiekvieno tipo 
buveinėms, kurių apsaugai paskirta teritorija. Tada skirtingų požymių poveikis tiems 
įvairiems objektams turėtų būti vertinamas bendrai ir atsižvelgiant į jų tarpusavio sąsajas, 
kad būtų galima taip pat nustatyti sąveikas tarp jų. 

Nors daugiausia dėmesio reikėtų skirti toms ES svarbioms rūšims ir buveinėms, kurių 
apsaugai skirta ta teritorija, nereikėtų pamiršti, kad tos tikslinės rūšys ir buveinės taip pat 
glaudžiai ir sudėtingais būdais sąveikauja su kitomis rūšimis ir buveinėmis, taip pat su savo 
fizine aplinka. Todėl svarbu ištirti visus elementus, kurie laikomi būtinais ekosistemos 
struktūrai, funkcijoms ir dinamiškumui, nes bet koks jos pokytis gali neigiamai paveikti ir joje 
esančias atitinkamų tipų buveines ir rūšis. 

Galimo neigiamo vidaus vandenų kelio plėtros ir tvarkymo veiklos "Natura 2000" teritorijoje 
poveikio aprašymas, kaip nurodyta 3 skyriuje, turėtų padėti nustatyti poveikio rūšį, kuri turėtų 
būti tiriama. 

Poveikis turėtų būti prognozuojamas kuo tiksliau, o tų prognozių pagrindas turėtų būti aiškiai 
nustatytas ir užregistruotas poveikio vertinime (tai reiškia, kad taip pat reikia paaiškinti, kiek 
tos poveikio prognozės yra patikimos). Tinkamas vertinimas, kaip ir visi poveikio vertinimai, 
turėtų būti atliekamas pagal sistemingą planą, siekiant užtikrinti, kad prognozes būtų galima 
daryti kuo objektyviau, kai tik įmanoma, remiantis kiekybiniais kriterijais.Tai taip pat labai 
palengvins užduotį nustatyti poveikio mažinimo priemones, kuriomis bus padedama pašalinti 
prognozuojamą poveikį arba jį sumažinti iki nereikšmingo dydžio.  

Tikėtino poveikio prognozavimas gali būti sudėtinga užduotis, nes reikia gerai suprasti 
ekologinius procesus ir konkrečių rūšių ar tipų buveinių, kurioms gali būti daromas poveikis, 
apsaugos reikalavimus.Todėl labai rekomenduojama atliekant tinkamą vertinimą kreiptis į 
ekspertus reikiamų patarimų ir prašyti mokslinės paramos.  
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Įprastai naudojami poveikio prognozavimo metodai: 

Atliekant tinkamą vertinimą, poveikio dydis turėtų būti vertinamas naudojantis geriausiais prieinamais 
būdais ir metodais. Kai kurie iš šių įprastų būdų toliau nurodyti toliau. 

- Tiesioginiai matavimai - matuojami, pvz., išnykusių arba paveiktų buveinių plotai, proporcingas 
tam tikros rūšies populiacijų, buveinių ir bendrijų sumažėjimas. 

- Procesų schemos, tinklai ir sistemų diagramos naudojamos siekiant parodyti dėl tiesioginio 
poveikio patiriamą grandininį poveikį; netiesioginis poveikis nurodomas kaip antrinis, tretinis 
poveikis ir t.t. tokia eilės tvarka, kokia jis patiriamas. Sistemų diagramose įvairią tarpusavio 
sąveiką ir procesų trajektorijas gebama parodyti lanksčiau negu tinkluose. 

- Kiekybinio prognozavimo modeliai, naudojami siekiant pateikti matematiniais skaičiavimais 
grindžiamas prognozes, suformuluotas naudojantis duomenimis ir prielaidomis apie poveikio 
intensyvumą ir kryptį. Naudojant modelius galima ekstrapoliuoti prognozes, atitinkančias 
ankstesnius ir dabartinius duomenis (tendencijų analizę, scenarijus, analogijas remiantis iš kitų 
aktualių vietų gauta informacija), ir prognozuoti intuityviai. Atliekant modeliavimo darbą pagal 
normatyvinius principus, pradedama nuo norimo pasiekti rezultato ir atgaline kryptimi vertinama, 
ar įgyvendinant siūlomą projektą tie tikslai bus pasiekti. Prognozavimo modeliavimai dažnai 
vaidina svarbų vaidmenį, nes didžiausias poveikis dažniausiai atsiranda po hidromorfologinių 
struktūrų pokyčių, kurie lemia nuosėdų režimo pokyčius ir didelį poveikį povandeninei florai ir 
faunai. 

- Tyrimai populiacijos lygmeniu gali būti naudingi nustatant poveikio, pavyzdžiui, paukščiams, 
šikšnosparniams ar jūrinių rūšių žinduoliams, padarinius populiacijų lygmeniu. 

- Geografinės informacijos sistemos (GIS) naudojamos rengiant teritorinių ryšių modelius, 
pavyzdžiui, rodančius apribojimų sanklotas, arba sudarant pažeidžiamų teritorijų ir buveinių 
nykimo vietų žemėlapius. Naudojant GIS, derinamas kompiuterizuotas kartografavimas, 
žemėlapių duomenų saugojimas ir duomenų bazių tvarkymo sistema, kurioje saugomi duomenys 
apie tokias charakteristikas kaip žemės naudojimas ar reljefo nuolydis. Naudojant GIS galima 
greitai parodyti, sujungti ir analizuoti įvairius saugomus kintamuosius. 

- Informacija apie panašius ankstesnius projektus gali būti naudinga, ypač jeigu buvo pateikta 
kiekybinių prognozių ir, jomis remiantis, atlikti stebėjimai vykdant veiklą. 

- Ekspertų nuomonės ir vertinimai, pagrįsti ankstesne patirtimi ir konsultacijomis dėl panašių 
vidaus vandenų kelių plėtros projektų. 

- Apibūdinimas ir koreliacija - fizinių veiksnių (pvz., vandens režimo, srovės, substrato), kurie gali 
būti tiesiogiai susiję su konkrečių rūšių paplitimu ir gausa. Jei galima prognozuoti būsimas fizines 
sąlygas, tuomet pagal tai gali būti įmanoma prognozuoti ir buveinių bei populiacijų kaitą ateityje 
arba rūšių ir buveinių reakcijas. 

- Išliekamosios gebos analizėmis nustatoma nepalankiausių sąlygų riba, iki kurios įmanoma 
išsaugoti populiacijas ir ekosistemų funkcijas.Nustatomi galimi ribojantys veiksniai ir sudaromos 
matematinės lygtys, kad atsižvelgiant į ribą, susijusią su kiekvienu ribojančiu veiksniu, būtų galima 
apibūdinti atitinkamo ištekliaus arba sistemos išliekamąją gebą. 

Parengta pagal Buveinių direktyvos 6 straipsnio 3 ir 4 dalių nuostatų taikymo metodines gaires 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/natura_2000_assess_en.pdf. 

Kaip jau minėta, atliekant vertinimą negalima neatsižvelgti į suminį poveikį; jį vertinti yra 
teisiškai privaloma pagal Buveinių direktyvos 6 straipsnio 3 dalį ir jo vertinimas gali turėti 
didelę reikšmę ne tik tuo metu vertinamam planui arba projektui, bet ir kitiems vėlesniems 
planams arba projektams, kuriuos bus siūloma įgyvendinti toje pačioje teritorijoje. Suminis 
poveikis gali atsirasti būtent tais atvejais, kai vienoje upės sistemoje planuojami keli 
projektai, arba dėl to, kad vandens kelio projektas yra sudėtinis, arba dėl kitokios rūšies 
veiklos (pvz., hidroenergijos, vandens ėmimo, šaldymo pramonės tikslams, apsaugos nuo 
potvynių ir kt.). 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/natura_2000_assess_en.pdf
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5.5.4. Poveikio reikšmingumo nustatymas 

Kai poveikis jau yra nustatytas, turėtų būti nustatytas jo reikšmingumas teritorijai ir jos 
tiksliniams bruožams. Vertinant reikšmingumą galima atsižvelgti į šiuos parametrus: 

- Tikslinio bruožo kiekybiniai parametrai: pavyzdžiui, kiek tai rūšiai svarbių buveinių ar 
atitinkamo tipo buveinių būtų prarasta. Kartais reikšmingu poveikiu bus laikomas net 
atskirų vienetų (individų) arba mažų plotų (kuriuose, pvz., aptinkamos prioritetinių tipų 
buveinės ir rūšys) toje „Natura 2000“ teritorijoje išnykimas. Kitais atvejais poveikio 
reikšmingumo riba gali būti ne tokia griežta; tai taip pat priklauso nuo atitinkamų rūšių ir 
buveinių tipų, jų apsaugos būklės toje teritorijoje ir jų ateities perspektyvų. 

- Tikslinio bruožo kokybiniai parametrai: nepriklausomai nuo šių kiekybinių parametrų, 
poveikio reikšmingumas taip pat turėtų priklausyti nuo tikslinio bruožo vyravimo kokybės, 
pavyzdžiui, gali būti:  

 kad toji teritorija yra vienintelė svarbi konkrečios rūšies radimvietė (t.y. konkreti gana 
gausiai konkrečioje teritorijoje aptinkama rūšis, kuri yra dėl to saugoma); 

 teritorija, kurioje yra svarbus rūšies vyravimas (pvz., kertinė rūšies vyravimo teritorija, 
didesnės reprezentacinių augalų teritorijos ir pan.); 

 arba per tą teritoriją eina tos rūšies paplitimo arealo riba.  

- Teritorijos svarba dėl atitinkamų rūšių biologijos, pvz.: 

 dauginimosi vieta (lizdų sukimo vietos, žuvų neršimo vietos ir t.t.); 

 maitinimosi buveinė; 

 prieglobstis; 

 migracijos keliai. 

- Ekologinės funkcijos, būtinos tos teritorijos tiksliniams bruožams ir vientisumui 
palaikyti. 

Kai kyla abejonių ar nesutarimų dėl poveikio reikšmingumo lygio, būtų geriausia, kad dėl to 
plačiau nutartų atitinkamų sričių ekspertai, pvz., to regiono ir (arba) nacionalinio lygmens 
specialistai, išmanantys tikslinį objektą, kuriam daromas poveikis, ir tuo remiantis būtų 
pasiektas konsensusas. 

Toliau pateiktoje procedūros schemoje parodytas struktūrinis požiūris į galimo poveikio 
"Natura 2000" teritorijai vertinimą ir funkcinis požiūris į "Natura 2000" bruožus (pvz., vieta 
upės salpos sistemoje, buveinių ir procesų tarpusavio priklausomybė). Šis požiūris gali būti 
naudojamas ir kaip ankstyvas parengiamasis rizikos patikrinimo procesas vidaus vandenų 
kelių projektų rengimo ir koncepcijos sukūrimo etapuose. 
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1 paveikslas: scenarijai, susiję su morfologiniu/hidrologiniu VVKT plėtros poveikiu  
"Natura 2000" teritorijos vientisumui. 

Ar kokie nors "Natura 2000" įsteigimo 
bruožai pagrįsti natūralia upės kanalo 
morfologija/hidraulika ir (arba) 
vandens lygio režimu (pvz., upės 
buveinių tipas 3260 ir 3270)?  

Ar kokie nors "Natura 2000" įsteigimo 
bruožai pagrįsti natūralia salpos 
hidrologija (pvz., aliuviniai miškai 
91E0, paupiniai miškai 91F0 ar 
aliuvinės pievos 6440)? 

Ar kokie nors iš šių 
bruožų priklauso nuo 
dirbtinės salpos 
hidrologijos? 
  

Ar VVKT ar kitokia veikla 
aktualiose "Natura 2000" 
teritorijose jau yra labai 
neigiamai jas paveikusi? 

Ar gali paveiktos salpos 
hidrologinis režimas būti atkurtas 
dirbtinėmis priemonėmis, kurios 
yra VVKT projekto dalis? 
development? 
 

Ar yra suplanuotos ar numatytos 
apsaugos priemonės, kurių pagalba 
bus atkurta teritoriją, kad būtų 
pasiekti jos apsaugos tikslai? 
 

Ar gali paveiktos salpos 
hidrologinis režimas būti 
palaikomas ar pagerintas 
priemonėmis, kurios yra VVKT 
projekto dalis? 

 

Didelė neigiamo poveikio 
"Natura 2000" teritorijai 
tikimybė, kai šio poveikio 
sumažinti negalima, t.y. reikia 
patikrinimo pagal Buveinių 
direktyvos 6 straipsnio 4 dalį. 

Ar VVKT projektas atitinka 
apsaugos priemones arba dar 
gali jas atitikti? 

Galimybė pašalinti neigiamą 
poveikį "Natura 2000" 
teritorijos vientisumui dėl 
poveikio sumažinimo (nors 
pageidautina palaikyti 
natūraliai išliekantį hidrologinį 
režimą). 

Ar gali aplinkosaugiškai geras 
VVKT projektas prisidėti prie 
svarbių "Natura 2000" teritorijos 
bruožų atstatymo? 

 

Didelė neigiamo 
poveikio nebuvimo 
"Natura 2000" 
teritorijos vientisumui 
tikimybė. 

Ar planuojama VVKT plėtra apima upę kartu su 
viena ar daugiau "Natura 2000" teritorijų upės 
koridoriuje? 
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5.5.5. Nustatymas, ar daromas poveikis teritorijos vientisumui 

Kai jau yra pateiktos kuo tikslesnės projekto poveikio prognozės, įvertintas to poveikio 
reikšmingumo lygis, atliekant tinkamą vertinimą turi būti padaryta galutinė išvada, ar 
įgyvendinant tą projektą bus padarytas neigiamas poveikis „Natura 2000“ teritorijos 
vientisumui. 

Terminas “vientisumas” yra aiškiai susijęs su ekologiniu vientisumu. Teritorijos vientisumą 
galima praktiškai apibrėžti kaip darnią tos teritorijos ekologinės struktūros, funkcijų ir 
ekologinių procesų visumą visame jos plote ar jos buveinėse, buveinių kompleksuose ir 
(arba) konkrečių rūšių populiacijose, kurių apsaugai ta teritorija skirta.  

Teritoriją galima laikyti vientisa tada, kai realizuojamas vidinis jos potencialas derėti su tos 
teritorijos išsaugojimo tikslais, palaikoma jos savaiminė geba ištaisyti patirtą žalą ir savaime 
atsinaujinti dinamiškomis sąlygomis, ir joje reikia tik minimalios išorinio tvarkymo pagalbos 

“Teritorijos vientisumas” taip pat yra aiškiai susijęs su tos teritorijos apsaugos tikslais (kaip 
nurodyta pirmiau). Jeigu planas arba projektas neigiamai veikia teritorijos vientisumą tik 
todėl, kad keičia jos vaizdą, arba daro reikšmingą poveikį kitų joje esančių tipų buveinėms 
arba kitoms rūšims negu tos, kurių apsaugai skirta ta „Natura 2000“ teritorija, tai nėra 
neigiamas poveikis, kuris nurodytas 6 straipsnio 3 dalyje. Kita vertus, jeigu daromas 
reikšmingas poveikis vienai iš tų rūšių arba tų tipų buveinių, kurių apsaugai skirta ta teritorija, 
tuomet neišvengiamai daromas neigiamas poveikis ir tos teritorijos vientisumui.  

Frazė “teritorijos vientisumas” reiškia, kad didžiausias dėmesys skiriamas konkrečiai 
teritorijai. Todėl negalima sutikti su argumentais, jog tam tikrai teritorijai arba jos daliai 
daromą žalą galima pateisinti tuo, kad visoje tam tikros valstybės narės teritorijoje, kuri 
pripažinta europinės reikšmės, nagrinėjamų tipų buveinių ir rūšių apsaugos būklė vis tiek 
išliks palanki. 

Vertinant teritorijos vientisumą, svarbu atsižvelgti į daug įvairių veiksnių, įskaitant tikimybę, 
kad poveikis pasireikš per trumpą, vidutinį ir ilgą laikotarpį. Praktiškai vertinant teritorijos 
vientisumą, pirmiausiai siekiama nustatyti, ar dėl to projekto: 

 pakistų svarbios ekologinės funkcijos, kurios yra būtinos tiksliniams tos teritorijos 
bruožams apsaugoti; 

 reikšmingai sumažėtų plotas, kuriame yra atitinkamų tipų buveinių (įskaitant net ir 
prastesnės kokybės buveines), arba toje teritorijoje susilpnėtų atitinkamų rūšių 
populiacijų, kurios joje yra tikslingai saugomos, gyvybingumas; 

 sumažėtų teritorijos įvairovė; 

 teritorija būtų išskaidyta; 

 išnyktų arba susilpnėtų pagrindiniai saviti tos teritorijos bruožai (pvz., medžių danga, 
reguliarūs kasmetiniai potvyniai), nuo kurių priklauso tikslinio joje saugomo dalyko būklė; 

 būtų sukliudyta pasiekti tos teritorijos apsaugos tikslus. 

5.5.6. Poveikio mažinimo priemonių nustatymas siekiant pašalinti 
neigiamą poveikį 

Jeigu tinkamu vertinimu nustatoma, kad yra reikšmingas poveikis vienai ar daugiau tikslinių 
teritorijos bruožų ir (arba) bendram teritorijos vientisumui, plano rengėjas arba institucija 
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turėtų apsvarstyti, ar galima imtis projekto poveikio mažinimo priemonių, kuriomis tas 
poveikis būtų pašalintas visas ar iš dalies arba jis būtų sumažintas tiek, kad nebekenktų 
nagrinėjamos teritorijos apsaugos tikslams ir neigiamai nepaveiktų teritorijos vientisumo.  

Kompetentinga institucija, pasitarusi su savo ekologijos ekspertais arba atsakingomis 
gamtos apsaugos institucijomis, gali nuspręsti, kad projektas gali būti patvirtintas su sąlyga, 
jeigu bus numatytos poveikio mažinimo priemonės. 

Iš to, kas pasakyta pirmiau, aišku, kad turi būti parengtos tokios konkrečios poveikio 
mažinimo priemonės, kuriomis būtų pašalintas arba sumažintas neigiamas poveikis, 
nustatytas atliekant tinkamą vertinimą. Jų negalima painioti su kompensacinėmis 
priemonėmis, kuriomis siekiama kompensuoti padarytą žalą. Galimybę imtis kompensacinių 
priemonių galima svarstyti tik tada, kai planas arba projektas pripažintas reikalingu dėl 
įpareigojančių viršesnio viešojo intereso priežasčių ir kai nėra kitų alternatyvų (pagal 6 
straipsnio 4 dalį – žr. toliau). 

Siūlant poveikio mažinimo priemones galima pateikti: 

- išsamios informacijos apie kiekvieną iš siūlomų priemonių ir paaiškinimą, kaip ja bus 
pašalintas arba sumažintas nustatytas neigiamas poveikis; 

- įrodymų dėl to, kaip tos priemonės bus įgyvendintos ir kas tai darys; 

- jų įgyvendinimo, susijusio su tuo planu arba projeku, tvarkaraštį (kai kurių iš jų gali reikėti 
imtis dar prieš pradedant plėtros darbus); 

- duomenų apie tai, kaip ta priemonė bus stebima ir kaip jos rezultatais bus remiamasi 
atliekant kasdienį VVKT projekto įgyvendinimo darbą (prisitaikomasis valdymas – žr. 
toliau). 

Iš to kompetentinga institucija galės atlikti poveikio mažinimo priemonių vertinimą kaip 
tinkamo vertinimo dalį (antras ratas) ir nustatyti, ar šios priemonės yra pakankamos arba 
tinkamos, kad būtų pašalintas arba sumažintas nustatytas neigiamas poveikis (ir netyčia 
nepadaryti kitokio neigiamo poveikio toms rūšims arba atitinkamų tipų buveinėms). Jeigu bus 
manoma, kad poveikio mažinimo priemonių pakanka, jos bus įtrauktos į galutinio plano arba 
projekto nuostatas kaip neatsiejama jų dalis. 

Vidaus vandenų kelių plėtros projektuose gali būti panaudota daug ir įvairių poveikio 
mažinimo priemonių priklausomai nuo rūšių ir buveinių tipų, pavyzdžiui: 

 planuoti statybos ir priežiūros darbus taip, kad jie nebūtų vykdomi saugomų rūšių 
gyvenimo ciklui svarbiu laikotarpiu (pvz., perėjimo ar migracijos metu) – kad būtų 
užtikrinti taip vadinami gamtos ramybės periodai; 

 pastatyti ant užtvankų ir dambų žuvų pralaidas arba šoninius kanalus, kad rūšims, ypač 
žuvims, būtų lengviau migruoti ir plisti upe aukštyn ir žemyn; 

 projektuoti ir naudoti, pavyzdžiui, vietoj akmenų pylimų, natūralesnes upės krantų 
stabilizavimo priemones ir molus, kad būtų palaikomi ar skatinami vėl atsirasti įprastai 
teritorijoje esantys natūralūs buveinių bruožai, svarbūs bentinei faunai ir florai bei visoms 
aukštesnėms augalų ir gyvūnų rūšims; 

 uždrausti tokią veiklą kaip triumų valymas, reguliuoti laivų greitį arba naudoti 
novatoriškas laivų konstrukcijas, dėl kurių neigiamas poveikis yra mažesnis, ir pan.66 

Tiriant tinkamas poveikio mažinimo priemones, svarbu apsvarstyti visų pirma tas iš jų, 
kuriomis poveikį galim apašalinti jo šaltinyje, ir tik tuo atveju, jei tai neįmanoma, reikėtų 

                                                           
66 Consideratins to reduce environmental impacts of vessels – report of PIANC February 2008. 
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svarstyti kitas poveikio mažinimo priemonės, kuriomis neigiamą projekto poveikį būtų galima 
bent jau reikšmingai sumažinti arba sušvelninti. 

Pradėjęs tinkamą vertinimą, plano rengėjas gali pageidauti pasiūlyti poveikio mažinimo 
priemones jau šiame etape. Tačiau tai, kad plano rengėjas pasiūlo poveikio mažinimo 
priemones kartu su projektu, nereiškia, kad projektui leidžiama netaikyti tinkamo vertinimo; 
Vis tiktai tai turėtų pagreitinti procesą. 

Be galimo poveikio teritorijai nustatymo atsižvelgiant į jos apsaugos tikslus, atliekant tinkamą 
vertinimą bus galima ištirti, ar pasiūlytos poveikio sumažinimo priemonės yra pakankamos 
nustatytam neigiamam poveikiui pašalinti ar sumažinti iki tokio lygio, kad nebūtų paveiktas 
teritorijos vientisumas, ir jei jos yra pakankamos, galima nedelsiant patvirtinti projektą. Toks 
požiūris sutaupo laiko, nes nereikia laukti, kol bus atliktas reikšmingo poveikio vertinimas ir 
bus pradėta ieškoti galimų poveikio mažinimo priemonių. 

5.5.7. Stebėsena ir prisitaikomasis valdymas 

Atliekant planų arba projektų tinkamus vertinimus pagal Buveinių direktyvos 6 straipsnio 3 
dalį, gali reikėti taikyti atsargumo principą. Didžiausias dėmesys atliekant tinkamą vertinimą 
turėtų būti skiriamas objektyviam, faktais pagrįstam įrodymui, įskaitant būtinus tyrimus ir 
geriausias turimas mokslo žinias, kad nebus neigiamo poveikio "Natura 2000" teritorijos 
vientisumui.  

Tačiau prisitaikomasis valdymas gali būti panaudotas siekiant spręsti tokias situacijas, kai 
dėl mokslo duomenų stokos ar netikrumo sudėtingų ir dinamiškų ekosistemų funkcionavimo 
atžvilgiu kompetentingoms institucijoms yra neįmanoma patikimai nustatyti, kad neigiamo 
poveikio nėra nepaisant visų pagrįstų mokslinių abejonių pašalinimo. 

Jei moksliniai duomenys vis dar nesuteikia tikrumo dėl poveikio sumažinimo ar 
kompensacinių priemonių efektyvumo, privalo būti suplanuota griežta stebėsenos schema ir 
iš anksto nustatytas ir patvirtintas tinkamų koreguojamųjų priemonių paketas. Šios 
priemonės turėtų būti pajėgios koreguoti poveikio mažinimo ir (arba) kompensacines 
priemones, skirtas tokiu būdu nustatytam poveikiui sumažinti, ir užtikrinti, kad būtų 
neutralizuotas nenumatytas neigiamas poveikis. 

5.6. Tinkamas planų ir programų vertinimas 

Pirmiau aprašyta procedūra yra susijusi su individualių projektų tinkamu vertinimu. Tačiau 
tinkamų vertinimų reikia ir planams bei programoms, pavyzdžiui, nacionaliniams ar 
regioniniams vidaus vandenų kelių infrastruktūros planams.67 Žinoma, plano arba programos 
tinkamo vertinimo procedūra bus aukštesnio strateginio lygmens, bet iš esmės procesas yra 
toks pat, kaip ir projektų. Taigi atliekant tinkamą vertinimą, reikėtų atsižvelgti į plano arba 
projekto poveikį "Natura 2000" teritorijų vientisumui atskirai arba kartu su kitais planais ar 
projektais. 

Pradėto vertinimo darbo išsamumas turėtų būti proporcingas geografiniam plano mastui, 
nustatyto poveikio pobūdžiui ir mastui. Nereikia, kad tinkamas vertinimas būtų išsamesnis 
arba atliktas panaudojant daugiau išteklių negu būtina jo tikslui pasiekti. Būtų netinkama ir 
nepraktiška vertinti poveikį taikant tokį išsamumo laipsnį, kuris būtų reikalaujamas atliekant 
tinkamą vertinimą projekto lygmenyje. Tačiau norint atlikti tinkamą vertinimą, reikės turėti 
pakankamai informacijos ir tam gali prireikti atlikti papildomų tyrimų. 

                                                           
67 The European Court of Justice confirmed that Article 6(3) of the Habitats Directive must be applied to land-
use plans likely to have a significant effect on a "Natura 2000" site. ECJ ruling on case C-6/04, Commission v. 
United Kingdom, 20 October 2005. 
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Proporcingumo principas taip pat galioja ir didesnę strateginę reikšmę turintiems planams 
arba strategijoms, kurios taikomos, kai negalima nustatyti poveikio atskiroms teritorijoms. 
Tokiais atvejais atliekant analizę pagrindinis dėmesys turėtų būti skiriamas platiems 
apribojimams ir didžiausioms rizikoms. Nepaisant to, absoliučiai visais atvejais siekiama 
pagrindinio tikslo išvengti bet kokio numatomo neigiamo poveikio "Natura 2000" teritorijų 
vientisumui arba jį pašalinti, arba pašalinti bet kokias pagrįstas susirūpinimo, kad šis 
neigiamas poveikis gali atsirasti, priežastis. Jeigu planas reikšmingai pasikeičia bet kokiu 
metu prieš jį patvirtinant, šie pokyčiai taip pat turėtų būti analizuojami atliekant tinkamą 
vertinimą. 

Poveikio sumažinimas aukštu planavimo lygmeniu (pvz., nacionalinių arba regioninių planų 
lygmeniu) gali reikšti, kad iš pradžių nustatomi platūs parametrai, vėliau jie turėtų būti 
detalizuojami žemesniame lygmenyje, kuriame būtų įmanoma nustatyti ekologinius, vietos, 
laiko, teisinius ir finansinius parametrus, kurių būtina laikytis pateikiant paraišką bet kokiam 
planui parengti. Šiuos parametrus turėtų patvirtinti atsakingos valdžios institucijos, 
pavyzdžiui, gamtos apsaugos institucijos, kad jie būtų tinkami ir kad būtų galima juos 
įgyvendinti. 

Pagrindinė tinkamo vertinimo plano arba projekto lygmeniu nauda yra ta, kad, atėjus laikui 
vertinti individualių projektų poveikį, galima laiku išvengti bet kokių galimų vėlesnių konfliktų 
dėl "Natura 2000" teritorijų, tinkamiau parenkant būsimos veiklos vietas toliau nuo "Natura 
2000" teritorijų. Tinkamas vertinimas reikalauja, kad planuojamos veiklos dalyviai pasirinktų 
mažiau žalingus sprendimus, kurie leistų pasiekti plano tikslus labai anksti juos įtraukiant į 
planavimo procesą ir tuo pačiu skatintų šiuos dalyvius išsiugdyti labiau integruotą ir holistinį 
požiūrį į VVKT plėtrą (išsamesnės informacijos pateikta 6 skyriuje, kuriame aprašyta 
integruoto VVKT planavimo geroji patirtis). 

5.7. Tinkamo vertinimo išvados  

Kompetentingų nacionalinių institucijų užduotis yra patvirtinti planą arba projektą 
atsižvelgiant į TV išvadas.Tai galima padaryti tik įsitikinus, kad jis neigiamai nepaveiks 
atitinkamos teritorijos vientisumo.Jeigu išvados yra palankios, t.y. nebėra pagrįstų mokslinių 
abejonių dėl to, kad nebus poveikio toje teritorijoje, kompetentingos institucijos gali tą planą 
arba projektą patvirtinti. 
 

Taigi akivaizdu, kad yra prievolė įrodyti, jog poveikio nebūtų, užuot reikalavus įrodyti jo 
buvimą ir tai atitinka atsargumo principą (byla C-157/96). Tai patvirtinta keliais Europos 
Teisingumo Teismo sprendimais. Sprendime Waddenzee (C-127/02) Teismas patvirtino, kad 
„planas ar projektas gali būti patvirtinamas tik su sąlyga, kad kompetentingos nacionalinės 
valdžios institucijos yra įsitikinusios, jog jis neturės žalingo poveikio nagrinėjamos teritorijos 
vientisumui. Kai yra abejonių dėl vertinamo plano ar projekto žalingo poveikio nagrinėjamos 
teritorijos vientisumui nebuvimo, kompetentinga valdžios institucija turi nepatvirtinti tokio 
plano ar projekto. Kitaip tariant, turi būti be jokių pagrįstų mokslinių abejonių įsitikinta, kad tai 
neigiamai nepaveiks tos teritorijos vientisumo." 

Tinkamas vertinimas ir jo išvados turėtų būti aiškiai užrašytos dokumentuose. Tinkamo 
vertinimo ataskaita turėtų būti pakankamai išsami, kad būtų aišku, kaip buvo priimtas 
galutinis sprendimas ir kokiais moksliniais argumentais tas sprendimas pagrįstas. 

5.8. Nukrypti leidžiančios nuostatos procedūra pagal 6 straipsnio 4 dalį 

6 straipsnio 4 dalyje nustatytos 6 straipsnio 3 dalies bendrosios taisyklės išimtys. Jame 
nustatytos sąlygos, kurių reikia laikytis tokiais atvejais, ir veiksmai, kurie turi būti įvykdyti, kad 
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kompetentinga nacionalinė institucija galėtų leisti įgyvendinti planą arba projektą, kuris pagal 
6 straipsnio 3 dalį įvertintas kaip neigiamai veikiantis tam tikros teritorijos vientisumą. 

 

6 straipsnio 4 dalyje reikalaujama, kad kompetentingos institucijos užtikrintų, jog būtų 
laikomasi toliau nurodytų sąlygų, prieš priimant sprendimą leisti arba neleisti įgyvendinti 
planą arba projektą, galintį neigiamai paveikti tam tikrą teritoriją: 
 

1. ta alternatyva, kurią siūloma patvirtinti, yra mažiausiai kenkianti „Natura 2000“ teritorijos 
buveinėms, rūšims ir jos vientisumui ir nėra jokios perspektyvios alternatyvos, kuri 
nepaveiktų tos teritorijos vientisumo, 

2. yra įpareigojančių viršesnio viešojo intereso priežasčių leisti įgyvendinti tą planą 
arba projektą, 

3. imtasi visų reikalingų kompensacinių priemonių, kad būtų užtikrinta, jog bus 
išsaugotas bendras „Natura 2000“ tinklo vientisumas.  

Šių sąlygų atitikties tikrinimo eilės tvarka yra svarbi, nes nuo kiekvieno žingsnio priklauso, ar 
tolesnis šio proceso žingsnis bus reikalingas. Pavyzdžiui, jeigu nustatoma, kad yra 
alternatyva atitinkamam planui arba projektui, nėra prasmės tikrinti, ar pradinis planas arba 
projektas atitinka viršesnį viešąjį interesą, arba rengti tinkamų kompensacinių priemonių, nes 
to plano ar projekto negalima leisti įgyvendinti, jeigu yra perspektyvi alternatyva.  

5.8.1. Įrodymas, kad alternatyvių sprendimų nėra 

Alternatyvų paieška gali būti vykdoma gana plačiai ir turėtų būti susijusi su tais viešojo 
intereso tikslais, kurių tuo planu arba projektu siekiama. Galima svarstyti alternatyvias vietas, 
kitokį plėtros mastą ar projektus, kitokius statybos metodus arba alternatyvius procesus ir 
metodus. Į šiuos sprendimus, be kita ko, turėtų būti įtrauktos:  

 

 alternatyvios vietos arba maršrutai ne tik teritorijoje, bet ir kituose regionuose (šalyse) 

 kitokie plėtros mastai arba kitokie projektai  

 kitokie statybos metodai arba  

 alternatyvūs procesai  

 alternatyvūs požiūriai dėl to, kaip pasiekti plano arba projekto tikslus  

Nors reikalavimas ieškoti alternatyvų taikomas pagal 6 straipsnio 4 dalį, plėtros planuotojui 
yra praktiškai naudinga visas galimas alternatyvas apsvarstyti kuo anksčiau, jau iš pradžių 
planuojant savo plėtros projektą. Jeigu šiame etape bus surasta tinkama alternatyva, kuri 
tikriausiai neturės reikšmingo poveikio „Natura 2000“ teritorijai, ją bus galima iškart patvirtinti 
ir nereikės atlikti tinkamo vertinimo. 

 
Tačiau tuo atveju, kai yra atliktas projekto tinkamas vertinimas ir padaryta išvada, kad bus 
padarytas neigiamas poveikis tos teritorijos vientisumui, kompetentinga institucija turi 
nustatyti, ar yra alternatyvių sprendimų. Reikėtų analizuoti visas perspektyvias alternatyvas, 
visų pirma, jų santykinį veiksmingumą siekiant „Natura 2000“ teritorijos apsaugos tikslų ir 
siekiant išlaikyti tos teritorijos vientisumą. 

Pasirinkus alternatyvius sprendimus taip pat reikės atlikti naują jų tinkamą vertinimą, jei tie 
sprendimai galės turėti reikšmingą poveikį tai pačiai arba kitai „Natura 2000“ teritorijai. 
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Paprastai, jeigu tokia alternatyva yra panaši į pradinį pasiūlymą, atliekant naująjį vertinimą 

galima remtis nemaža per pirmąjį tinkamą vertinimą surinktos reikalingos informacijos dalimi. 

6 straipsnio 4 dalies sąlygų vykdymo schema 

 

Planas arba projektas galėtų neigiamai paveikti teritorijos vientisumą 

Leidimo išduoti negalima 

Leidimą išduoti galima. Būtina imtis kompensacinių priemonių 

Pasikonsultavus su Komisija, leidimą galima išduoti dėl kitų įpareigojančių viršesnio viešojo 

intereso priežasčių 

Būtina imtis kompensacinių priemonių 

Ar yra su žmonių sveikata ar sauga susijusių sąlygų arba svarbios naudos aplinkai? 

Ar teritorijoje yra prioritetinė buveinė ar rūšis, kuriai tas planas arba projektas gali turėti 

poveikį? 

Ar yra įpareigojančių viršesnio viešojo intereso priežasčių? 

Ar yra alternatyvių sprendimų? 

Taip 

Ne 
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Ne 

Ne 

Taip 

Taip 

Taip 
 

5.8.2. Įpareigojančios viršesnio viešojo intereso priežastys (ĮVVIP) 

Jeigu alternatyvių sprendimų nėra arba jeigu, priėmus tuos sprendimus, būtų padaryta dar 
daugiau neigiamo poveikio atitinkamos teritorijos apsaugos tikslams ar jos vientisumui, 
kompetentingos institucijos turi ištirti, ar yra įpareigojančių viešojo intereso priežasčių, dėl 
kurių to plano arba projekto patvirtinimas būtų pateisinamas, nepaisant fakto, kad jis galėtų 
pakenkti „Natura 2000“ teritorijos (-ų) vientisumui. 
 

Įpareigojančios viršesnio viešojo intereso priežasties samprata direktyvoje nėra apibrėžta, 
tačiau iš jos teksto aišku, kad leidimas planui arba projektui pagal 6 straipsnio 4 dalį gali būti 
išduotas, jei jis tenkina visas šias tris sąlygas: 

 
- tas planas arba projektas turi būti įgyvendinamas dėl įpareigojančių priežasčių. Žodis 

„įpareigojančios“ šiuo atveju aiškiai reiškia, kad tas projektas yra ne tik pageidautinas ar 
naudingas – jis yra būtinas visuomenei; 

- tas planas arba projektas turi būti įgyvendinamas dėl viršesnio intereso– kitaip tariant, 
turi būti įrodyta, kad įgyvendinti tą planą arba projektą yra dar svarbiau, negu pasiekti 
Paukščių ir Buveinių direktyvų tikslus. Akivaizdu, kad ne kiekvienas socialinio ar 
ekonominio pobūdžio viešasis interesas yra pakankamai svarbus, ypač, jei jis lyginamas 
su labai svarbiais interesais, kuriuos gina ši direktyva (pvz., konstatuojamosios dalies 
punktas "Bendrijos gamtos paveldas"). Taip pat galima pagrįstai manyti, kad viešasis 
interesas gali būti viršesnis tik tada, kai jis yra ilgalaikis: trumpalaikiai ekonominiai 
interesai arba kiti interesai, dėl kurių būtų gauta tik trumpalaikės naudos, nebūtų 
pakankamai viršesni už ilgalaikius gamtos apsaugos interesus, kuriuos gina ši direktyva. 

- planas arba projektas turi būti viešojo intereso - iš nuostatų formuluotės aišku, kad tik 
viešieji interesai gali būti lyginami su šios direktyvos gamtos apsaugos tikslais. Taigi, 
privačių subjektų parengtus projektus galima svarstyti tik tada, kai tokie viešieji interesai 
yra tenkinami ir yra įrodytas jų buvimas. 

6 straipsnio 4 dalies antroje pastraipoje minimi tokių įpareigojančių viršesnio viešojo intereso 
priežasčių pavyzdžiai yra žmonių sveikata, visuomenės sauga ir labai svarbus naudingas 
poveikis aplinkai. Joje taip pat remiamasi kitomis įpareigojančiomis viršesnio visuomenės 
intereso priežastimis, kurios gali būti socialinio ar ekonominio pobūdžio. TEN-T projektai, 
prisidedantys prie svarbiausių ES tikslų pasiekimo, pavyzdžiui sklandus vidaus rinkos 
veikimas ir ekonominės bei socialinės sanglaudos stiprinimas, laisvas asmenų ir prekių 
judėjimas ir visų Europos Sąjungos regionų pasiekiamumas neabejotinai gali būti laikomas 
svarbia investicija į viešąjį interesą. Nepaisant to, sprendimai dėl to, ar šie projektai yra 
įpareigojantys ir viršesni, turi būti priimami kiekvienu konkrečiu atveju. 
 

Reikėtų pažymėti, kad taikomos viršesnio viešojo intereso sąlygos yra dar griežtesnės tuo 
atveju, kai plano arba projekto įgyvendinimas gali neigiamai paveikti „Natura 2000“ 
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teritorijos, kurioje yra prioritetinių tipų buveinių ir (arba) prioritetinių rūšių, vientisumą, kai 
būtų daromas poveikis tų tipų buveinėms ir (arba) toms rūšims. Tokie planai arba projektai 
gali būti pateisinami tik dėl įpareigojančių viršesnio viešojo intereso priežasčių:  

- žmonių sveikatos ir visuomenės saugos; 

- arba reikšmingesnio naudingo poveikio gamtai;  

- kitų įpareigojančių priežasčių, jeigu prieš patvirtinant tokį planą arba projektą Komisija 
pateikia savo nuomonę. 

Komisijos nuomonėse pagal 6 straipsnio 4 dalį nurodomi projektai, kuriems galioja viršesnio 
viešojo intereso priežastys.68 Komisija savo iki šiol pateiktose nuomonėse kaip pavyzdį 
nurodė šiuos įpareigojančių viešojo intereso priežasčių pavyzdžius: sukuriama labai daug 
darbo vietų, padaromas reikšmingas teigiamas poveikis regioninei ir nacionalinei 
ekonomikai, pagerinamos vietos gyventojų gyvenimo sąlygos. 

5.8.3. Kompensacinės priemonės 

Jeigu minėtos sąlygos yra tenkinamos, atitinkamos institucijos taip pat turi užtikrinti, kad 
kompensacinės priemonės būtų patvirtintos ir pradėtos taikyti prieš pradedant įgyvendinti 
projektą. Taigi, kompensacinės priemonės yra kraštutinės priemonės ir naudojamos tik tada, 
kai yra priimtas sprendimas įgyvendinti planą arba projektą, nes pagal pirmiau aprašytas 
sąlygas yra įrodyta, kad nėra alternatyvių sprendimų ir kad tas projektas yra būtinas dėl 
įpareigojančių viršesnio viešojo intereso priežasčių. 

Kompensacinės priemonės pagal 6 straipsnio 4 dalį aiškiai skiriasi nuo 6 straipsnio 3 dalyje 
nustatytų poveikio mažinimo priemonių. Poveikio mažinimo priemonės yra tos priemonės, 
kuriomis siekiama kuo labiau sumažinti ar net pašalinti neigiamą poveikį toje teritorijoje, 
kurioje jis gali būti patirtas dėl plano arba projekto įgyvendinimo. Kompensacinės priemonės, 
kita vertus, yra nepriklausomos nuo projekto siaurąja prasme. Jomis siekiama kompensuoti 
neigiamą to plano arba projekto poveikį (po to, kai imamasi visų galimų to plano arba 
projekto poveikio mažinimo priemonių), kad būtų išlaikytas bendras viso „Natura 2000“ tinklo 
ekologinis vientisumas. Kompensacinėmis priemonėmis turi būti įmanoma visiškai 
kompensuoti tai teritorijai ir joje ES saugomoms buveinėms bei rūšims daromą žalą ir jų turi 
pakakti, kad būtų užtikrinta bendro „Natura 2000“ tinklo vientisumo apsauga.  

Siekiant užtikrinti bendrą viso „Natura 2000“ tinklo vientisumo apsaugą, dėl plano arba 
projekto siūlomomis taikyti kompensacinėmis priemonėmis bus visų pirma: 

a) padedama išsaugoti paveiktas atitinkamų tipų buveines ir rūšis tame biogeografiniame 
regione arba tame pačiame areale, ties tuo pačiu migracijos maršrutu ar tos rūšies 
žiemojimo teritorijoje toje valstybėje narėje; 

c) užtikrinamos funkcijos, panašios į tas, dėl kurių buvo pagrįstai pasirinkta pradinė 
teritorija, ypač skiriant dėmesio tinkamam geografiniam paplitimui; 

d) papildytos įprastos pagal direktyvą atliekamos užduotys, t. y. šios priemonės negali 
pakeisti jau prisiimtų įsipareigojimų, pvz., įgyvendinti „Natura 2000“ teritorijų tvarkymo 
planus. 

Pagal Komisijos pateiktas gaires69 kompensacinės priemonės pagal 6 straipsnio 4 dalį gali 
būti viena arba kelios iš šių priemonių: 

                                                           
68 http://ec.europa.eu/environment/nature/nature_conservation/eu_nature_legislation/specific_articles/art6/index_en.htm  
69 Guidance document on article 6(4) of the Habitats Directive; clarification of the concepts of: alternative 

solutions, imperative reasons of overriding public interest, compensatory measures, overall coherence, 
Commission opinion:  http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/guidance_art6_4_en.pdf 

http://ec.europa.eu/environment/nature/nature_conservation/eu_nature_legislation/specific_articles/art6/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/guidance_art6_4_en.pdf
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- kitoje paskelbtoje saugomoje „Natura 2000“ teritorijoje esančios panašios buveinės 
atkūrimas arba nepakankamai kokybiškos buveinės biologinių sąlygų pagerinimas, 
viršijant tos teritorijos apsaugos tikslus; 

- naujos teritorijos, kurios kokybė ir būklė yra panaši į pradinės teritorijos arba geresnė, 
įtraukimas į „Natura2000“ tinklą; 

- ne paskelbtoje „Natura 2000“ teritorijoje esančios panašios buveinės atkūrimas ar 
prastesnės kokybės buveinės biologinių sąlygų pagerinimas, o vėliau – jos įtraukimas į 
„Natura 2000“ tinklą. 

Neigiamas poveikis atitinkamų tipų buveinėms ir rūšims turi būti kompensuojamas bent 
panašiomis proporcijomis, tačiau, turint omenyje didelę riziką ir mokslinio tikrumo stoką, kai 
bandoma atkurti arba atgaivinti nepakankamai kokybiškas buveines, labai rekomenduojama, 
kad šio kompensavimo santykis būtų gerokai didesnis negu 1:1, nes taip bus užtikrinta, kad 
tomis priemonėmis bus tikrai suteikta reikalinga kompensacija.  

Gerąja patirtimi laikomas kompensacinių priemonių taikymas kuo arčiau paveiktos teritorijos, 
nes taip yra didžiausia tikimybė išsaugoti bendrą „Natura 2000“ tinklo vientisumą. Taigi, 
labiausiai pageidautinas variantas yra kompensacinių priemonių taikymas toje pačioje 
„Natura 2000“ teritorijoje arba arti jos, tokioje vietoje, kurioje yra tinkamos sąlygos tas 
priemones sėkmingai įgyvendinti. Tačiau tai ne visada yra įmanoma, todėl būtina nustatyti 
tam tikrus prioritetus, taikytinus ieškant Buveinių direktyvos reikalavimus atitinkančių vietų. 
Ilgalaikės sėkmės tikimybę šiomis aplinkybėmis geriausia vertinti remiantis recenzuojamais 
moksliniais tendencijų tyrimais. Tačiau tai ne visada yra įmanoma, todėl būtina nustatyti tam 
tikrus prioritetus, taikytinus ieškant Buveinių direktyvos reikalavimus atitinkančių vietų. 
Ilgalaikės sėkmės tikimybę šiomis aplinkybėmis geriausia vertinti remiantis recenzuojamais 
moksliniais tendencijų tyrimais. 

Valstybės narės turi skirti ypač daug dėmesio tiems atvejams, kai neigiamas plano arba 
projekto poveikis patiriamas retose natūraliose gamtos buveinėse arba tose buveinėse, 
kuriose turės praeiti daug laiko iki jos galės atlikti tą pačią ekologinę funkciją. Kai kurioms 
buveinėms ir rūšims padarytos žalos per pagrįstą laikotarpį gali būti paprasčiausiai 
neįmanoma kompensuoti, nes jų vystymasis gali trukti kelis dešimtmečius arba tai gali būti 
tiesiog techniškai neįmanoma. 

Galiausiai, kompensacinės priemonės turi būti nustatytos ir visapusiškai taikomos dar prieš 
pradedant plano ar projekto įgyvendinimo darbus. Taip siekiama padėti sušvelninti 
kenksmingą projekto poveikį atitinkamoms rūšims ir buveinėms, suteikiant joms tinkamų 
alternatyvių vietų kompensacinėje teritorijoje. Jei to neįmanoma visiškai pasiekti, 
kompetentingos institucijos turėtų reikalauti papildomai kompensuoti laikinus nuostolius, 
kurie būtų patirti tuo tarpiniu laikotarpiu  

Informacija apie kompensacines priemones turėtų būti pateikta Komisijai dar prieš jas 
įgyvendinant ir prieš įgyvendinant atitinkamą planą arba projektą. Todėl patartina informaciją 
apie kompensacines priemones Komisijai pateikti kuo greičiau, kai tik jos bus patvirtintos per 
planavimo procesą, kad Komisija remdamasi savo, kaip sutarties sergėtojos kompetencija, 
galėtų įvertinti, ar direktyvos nuostatos taikomos tinkamai. 
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6. RYŠYS TARP PAUKŠČIŲ IR BUVEINIŲ 

DIREKTYVŲ IR VPD, PAV IR SPAV DIREKTYVŲ 

 

6.1. Įvadas 

Be Paukščių ir Buveinių direktyvų, yra nemažai kitų ES aplinkos apsaugos teisės aktų, kurie 
yra svarbūs vidaus vandenų kelių transportui. Jie ypač susiję su Vandens pagrindų 
direktyva, Strateginio poveikio aplinkai vertinimo direktyva, Poveikio aplinkai vertinimo 
direktyva ir Potvynių rizikos direktyva.70 Šiame skyriuje analizuojama šių direktyvų sąveika 
su Paukščių ir Buveinių direktyvomis atsižvelgiant į Vidaus vandenų kelių transporto plėtrą. 

Dėl daugiafunkcio upių pobūdžio labiau visaapimantis ir geriau koordinuotas požiūris į jų 
valdymą ir plėtrą, taip pat į ES gamtos apsaugos teisės aktų įgyvendinimą duoda didelės 
naudos. 

6.2. Sąsajos tarp VPD ir Paukščių bei Buveinių direktyvų 

Yra aišku, kad VPD ir Paukščių bei Buveinių direktyvos yra glaudžiai susijusios.  
Jos taikomos bent jau iš dalies toje pačioje aplinkoje ir jų siekiai apskritai yra panašūs - 
užtikrinti, kad upių būklė neprastėtų, ir gerinti vandens ekosistemų ekologinę būklę. 

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

 būtent 6 straipsnyje valstybės narės yra raginamos sukurti registrą, į kurį būtų įtrauktos 
visos kiekvienos upės baseino rajone esančios teritorijos, kurioms buvo paskirta speciali 
apsauga pagal konkrečius bendrijos teisės aktus, kad būtų apsaugotas jų paviršinis ir 
požeminis vanduo ar tiesiogiai nuo vandens priklausomos buveinės ir rūšys. Į šį registrą 
turėtų būti įtrauktos ir buveinių bei rūšių apsaugai skirtos teritorijos, kurių vandens būklės 
išsaugojimas ar pagerinimas yra svarbus tų buveinių ir rūšių apsaugos veiksnys, 
įskaitant atitinkamas "Natura 2000" teritorijas, įsteigtas pagal Paukščių ir Buveinių 
direktyvas. Šių teritorijų žemėlapiai turėtų būti įtraukti į upių baseinų valdymo planus. 

 8 straipsnyje reikalaujama sukurti vandens būklės stebėjimo programas, kad kiekvienos 
upės baseino teritorijos vandens būklė būtų sistemingai ir visapusiškai kontroliuojama. 
Reikalavimas pagal Paukščių ir Buveinių direktyvas stebėti jomis saugomas rūšis ir 
buveines sukuria geras prielaidas koordinuoti šias stebėsenos programas, kad jos 
papildytų viena kitą ir sutaupytų lėšų. 

 11 straipsnyje, kuriame apibrėžiamas priemonių programos turinys, taip pat reikalaujama 
įtraukti Paukščių ir Buveinių direktyvos įgyvendinimo tikslams reikalingas priemones 
tokia apimtimi, kiek tos priemonės yra reikalingos šioms į abi direktyvas įtrauktoms ir 
tiesiogiai nuo vandens priklausomoms rūšims ir buveinėms. Kitaip tariant, saugomos 
teritorijos priemonės turėtų būti įtrauktos į UBVP priemonių programą. Tokiu būdu tai yra 
papildomos priemonės, skirtos pasiekti griežtesnius saugomų teritorijų apsaugos tikslus, 
t.y. pasiekti gerokai daugiau nei tik "gerą ekologinę būklę", ir jas apibrėžia kiti Europos 
Sąjungos teisės aktai, pagal kuriuos buvo įsteigtos šios saugomos teritorijos. Tai, kad 

                                                           
70 There are also a number of EU environmental Directives addressing air, water pollution, and energy 
consumption which may also be relevant to the IWT sector but these are not covered in this guide.  
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VPD nustatė terminą iki 2015 m. "pasiekti gerą ekologinę būklę", turėtų suteikti 
papildomą paskatą anksti įgyvendinti pagal Paukščių ir Buveinių direktyvas saugomų 
rūšių ir tam tikrų tipų buveinių apsaugos priemones. 

Upės baseino valdymo planai (UBVP) ir "Natura 2000": 

Buveinių sujungimas siekiant apsaugoti Dunojaus žuvis71 (River basin management plans 
(RBMP) and Natura 2000: Linking habitats to conserve Danube fish) 

Integruotas požiūris yra UBVP iniciatyvos pagrindas, skatinantis bendrą planavimą ir suderintą veiklą 
buveinėse prie upių krantų. Tokią koordinuotą UBVP veiklą aktyviai remia keli skirtingi LIFE projektai, 
ir neseniai užbaigto LIFE projekto, skirto Austrijos Dunojaus upės atkarpai, rezultatai tapo labai geru 
pavyzdžiu, kuris parodė, ką galima pasiekti, kai apjungiamos pastangos apsaugoti šlapynes.  

Dunojus ir jo intakai yra viena iš svarbiausių vandens kelių sistemų ES. Labai daug natūralių 
hidrologinių Dunojaus baseino bruožų buvo pakeista siekiant sustiprinti jų socialinį ir ekonominį 
potencialą. Tačiau tokių intervencijų poveikis gali turėti neigiamų padarinių žuvims ir kitoms rūšims, 
kurių migracija ir neršimas priklauso nuo upių.  

Austrijos gamtos apsaugos institucijų partneriai, dalyvavę parengiant Dunojaus UBVP, nustatė 
veiksmų programą, kuri padėtų pagerinti saugomų žuvų buveinių sąlygas. Pagal UBVP programą 
upės tvarkymo projektui buvo skirta LIFE parama įgyvendinti dvi bendras priemones netoli Ybbs 
intako žiočių žemutinėje Austrijoje. Abi LIFE programos projekto "Donau-Ybbs jungtis" priemonės 
buvo labai sėkmingai įgyvendintos ir jos buvo labai naudingos, nes padėjo išsaugoti 40 įvairių žuvų 
rūšių, kurioms Ybbs intako žiotyse buvo atkurtos natūralios buveinės sąlygos ir įrengtas aplinkkelis 
prie Melk hidroelektrinės.  

Šiuo aplinkkeliu žuvys ir vėl migruoja Dunojaus upe pro elektrinę, 22 kilometrais pailgėjo Dunojaus 
upė ir 13 kilometrų pailgėjo Ibso intakas. Šie rezultatai papildo dviejų kitų netoliese įgyvendintų LIFE 
projektų veiksmus, kuriais siekiama pagerinti buveinę ilgesniame negu 90 kilometrų upės ruože. Buvo 
išsaugotos tokios žuvų rūšys, kaip pūgžlys (Zingel zingel), verpstinis pūgžlys (Zingel streber) ir 
schraetzer (GymNecephalus schraetzer), kurie jau aptikti 2 km ilgio aplinkkelio atkarpoje, kurios 
darbai buvo finansuoti pagal LIFE projektą. Aukštosiomis technologijomis grįsti inžineriniai sprendimai 
užtikrino, kad per vingiuojantį kanalą, kuris buvo pastatytas naudojant natūralias medžiagas, tekėtų 
dinamiškas vandens srautas, taip pat kanalo krantuose buvo pasodinta apie 5000 gluosnių.  

Be naujo žuvų migracijos kelio buvo įgyvendinta dar viena priemonė, pagerinusi žuvų neršimo 
sąlygas vietose netoli Ibso žiočių. Čia natūralios hidrologinės funkcijos buvo atkurtos pašalinus 
infrastruktūrą, kurios pagalba anksčiau buvo valdoma Ibso intako jungtis su Dunojumi. Įgyvendinus 
projekto priemones buvo atkurta abiejų upių natūrali santaka ir jos buveinių struktūrų įvairovė. Šią 
naują deltą neršimui jau kolonizavo Dunojaus žuvys, įskaitant tokias saugomas rūšis kaip Dunojaus 
kuoja (Rutilus pigus), taip pat ir tokie paukščiai bei žinduoliai kaip krantinis tilvikas (Actitis 
hypoleucos), tulžys (Alcedo atthis) ir bebras (Castor fiber). 

Atkūrus migracijos maršrutų ryšį ir natūralias nykstančių žuvų neršyklas, LIFE Dunojaus-Ibso jungties 
projektas pademonstravo, kokių bendrų rezultatų galima pasiekti, kai ES upių baseinų apsaugos 
priemonės planuojamos suderintai. Tikimasi, kad šis Austrijos UBVP gerosios patirties pavyzdys bus 
tik pirmas iš daugelio kitų sėkmingų gerosios patirties pavyzdžių Europoje. 

Tai, kokiu mastu priemonės gerai ekologinei būklei pasiekti derės su priemonėmis, kurios 
reikalingos ES saugomų rūšių ir buveinių apsaugai, daugiausia priklausys nuo kiekvienam 
vandens telkiniui būdingų individualių aplinkybių. Nepaisant to, taip glaudžiai susiedamos 
Vandens pagrindų ir gamtos direktyvas, institucijos gali užtikrinti, kad pagal kiekvieną jų 
įgyvendinami skirtingi veiksmai bus gerai koordinuoti ir vienas kitą papildys.  

                                                           
71 http://ec.europa.eu/environment/life/publications/lifepublications/bestprojects/documents/bestnat09.pdf  

http://ec.europa.eu/environment/life/publications/lifepublications/bestprojects/documents/bestnat09.pdf


 

 

86  

VPD turėtų turėti didžiausią naudingą poveikį rūšių ir atitinkamų tipų buveinių, saugomų 
pagal bendruosius ES teisės aktus, apsaugai. VPD nuostatos veikia viso baseino teritorijos 
lygmeniu ir yra pagrįstos ekosistemos interesais, dėl to viso paviršinio ir požeminio vandens 
kokybė Europos Sąjungoje pagerėja tiek "Natura 2000" teritorijose, tiek platesniame 
kraštovaizdyje, ir tai turėtų padėti sumažinti didelį neigiamą poveikį visai bioįvairovei, bet, 
visų pirma, nykstančioms rūšims ir buveinių tipams. 

Tačiau reikėtų išskirti ir kai kuriuos svarbius šių direktyvų skirtumus. Kad padėtų suprasti, 
kaip sąveikauja trys direktyvos, Komisija parengė dokumentą "Dažniausiai užduodami 
klausimai.72 Toliau pateikti pagrindiniai jo aspektai.  

Kas būtų, jei viena direktyva nustatytų kitokius nei kitos direktyvos standartus? 

Pagal VPD 4 straipsnio 2 dalį "Kai tam tikram vandens telkiniui […] taikytinas ne vienas, o keli tikslai, 
taikomas tas, kuris yra griežtesnis". Tai yra susiję su situacijomis, kuriose du tikslai veikia tą patį 
vandens kokybės aspektą. Pavyzdžiui, jei gerai ekologinei būklei pasiekti reikia tam tikros fosforo 
koncentracijos, bet, pavyzdžiui, gėlavandenės perluotės gerai apsaugos būklei pasiekti reikia 
griežtesnės vertės, bus taikoma pastaroji. Vėlgi kiekviena situacija reikalauja atskiro sprendimo.  

6.2.1. Skirtingi aplinkos apsaugos tikslai, bet suderintas požiūris 

Pirmas svarbiausias skirtumas yra tas, kad nors VPD, Paukščių ir Buveinių direktyvos 
taikomos panašiai aplinkai, jos turi skirtingus tikslus. VPD siekiama apsaugoti ir pagerinti 
visus paviršinius ir požeminius vandenis, kad daugumos jų gera būklė būtų pasiekta iki 2015 
m. Tuo tarpu Paukščių ir Buveinių direktyvomis siekiama apsaugoti, palaikyti ir atkurti šiuose 
vandenyse atrinktas rūšis ir atrinktų tipų buveines. Pavyzdžiui, siekiama atkurti jų gerą 
apsaugos būklę įsteigiant specialias teritorijas ("Natura 2000" teritorijas), sustabdant tolesnį 
blogėjimą ir įdiegiant teigiamas valdymo priemones jų atkūrimui užtikrinti. 

Taigi nors VPD gali būti labai naudinga įgyvendinant Paukščių ir Buveinių direktyvas ir 
atvirkščiai, jų teisiniai reikalavimai yra skirtingi. Tai atsispindi VPD 4 straipsnio 1 dalies c 
punkte, kuriame pripažįstama, kad gali reikėti papildyti VPD tikslą papildomomis 
priemonėmis, kad būtų užtikrinta, jog būtų pasiekti saugomų teritorijų apsaugos tikslai. 

Pavyzdžiui, jei "Natura 2000" teritorija skirta ūdrų apsaugai, be gerai ekologinei būklei 
pasiekti reikalingų priemonių gali reikėti taikyti papildomas rūšių apsaugos priemones, 
pavyzdžiui, reguliuoti peržvejojimą, saugoti rūšis nuo trikdymo arba atkurti buveinę, kad ji 
nebebūtų išskaidyta. Šios priemonės nėra svarbios VPD tikslams pasiekti, nes jos 
neprisideda prie "geros ekologinės būklės" pasiekimo, tačiau jos yra tiesiogiai reikšmingos 
buveinėms, nes padeda pasiekti gerą rūšių apsaugos būklę visoje buveinės teritorijoje. 

Dažnai "Natura 2000" teritorijos yra skiriamos net tik gėlavandenėms rūšims, bet ir nuo 
vandens nepriklausomoms tam tikrų tipų buveinėms ir rūšims. Pavyzdžiui, tipinėje "Natura 
2000" teritorijoje gali būti upės atkarpa, šlapynių plotas ir sauso miško lopas ant kalvos virš 
upės slėnio. Miško buveinė ir su ja susijusios rūšys (pvz., geniai) yra neatsiejama "Natura 
2000" teritorijos dalis, tačiau jos nėra tiesiogiai priklausomos nuo vandens būklės palaikymo 
ar pagerinimo. Todėl rūšių ir buveinių, nesusijusių su vandeniu, apsauga į VPD taikymo sritį 
nepatenka. Jų apsauga veikiau priklausys tik nuo priemonių, kurios įgyvendinamos pagal 
Paukščių ir Buveinių direktyvas.  

                                                           
72 FAQ on links between the VPD and the Nature Directives is available on Circa webpage: 
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/VPD/library?l=/framework_direktyva/thematic_documents/biodiversity
_water/faq-VPD-bhd_20dec2011/_EN_1.0_&a=d  

http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/thematic_documents/biodiversity_water/faq-wfd-bhd_20dec2011/_EN_1.0_&a=d
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/thematic_documents/biodiversity_water/faq-wfd-bhd_20dec2011/_EN_1.0_&a=d
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6.2.2. Gera ekologinė būklė ir gera apsaugos būkle 

Kaip matome, kiekvienos direktyvos tikslus aiškiai apsprendžia skirtingi kriterijai. Buveinių 
direktyvos atveju "sėkmė" vertinama pagal tai, ar saugoma rūšis arba buveinė pasiekė gerą 
apsaugos būklę. VPD atveju sėkmė vertinama visų pirma pagal tai, ar paviršinio vandens 
telkiniai upės baseino rajone pasiekia gerą ekologinę būklę (ar potencialą) ir gerą cheminę 
būklę, taip pat ar požeminio vandens telkiniai pasiekia gerą kiekybinę ir cheminę būklę. VPD 
vertinimo pagrindą sudaro taip vadinamos tipui būdingos etaloninės sąlygos. Kiekvieno 
vandens telkinio būklę apsprendžia jo būklės palyginimas su šiomis etaloninėmis sąlygomis. 

Kaip parodyta lentelėje toliau, VPD ypač atsižvelgia į atrinktų rūšių (fitoplanktono, vandens 
faunos, dugninės bestuburės ir žuvų faunos) sudėtį ir gausą, taip pat ir į hidromorfologinius 
kokybės elementus, chemines ir fizines-chemines sąlygas (įskaitant specifinius teršalus 
nacionaliniu lygmeniu). Bet ji neatsižvelgia į kitų Paukščių ir Buveinių direktyvomis saugomų 
krantų zonos rūšių, pavyzdžiui, tulžio, Europos balinio vėžlio ar bebro, apsaugos būklę.  

Teksto intarpas: gera ekologinė būklė ir gera apsaugos būklė? 

Gerą ekologinę upės būklę pagal VPD apsprendžia daug įvairių veiksnių: 

(a) biologiniai elementai: 

- vandens floros sudėtis ir gausa; 

- dugninės bestuburės faunos sudėtis ir gausa; 

- žuvų faunos sudėtis, gausa ir amžiaus struktūra; 

(b) hidromorfologiniai elementai, papildantys biologinius elementus: 

- upės nuotakio tūris ir dinamika; 

- ryšys su požeminio vandens telkiniais; 

- upės nepertraukiamumas; 

- upės gylio ir pločio svyravimai; 

- upės vagos struktūra ir substratas; 

- krantų zonos struktūra; 

(c) cheminiai ir fiziniai-cheminiai elementai, papildantys biologinius elementus: 

- terminės sąlygos, prisotinimas deguonimi, druskingumas, rūgštingumas, maistingosios 
medžiagos; 

- nacionaliniame lygmenyje nustatyti specifiniai teršalai. 

Visa tai yra sveikos ir funkcionuojančios upių krantų ekosistemos pagrindiniai elementai, bet jie 
neapima Paukščių ir Buveinių direktyvose išvardytų specifinių rūšių ir atitinkamų tipų buveinių būklės 
vertinimo. 

Tik jeigu tokia rūšis (pvz., dominuojanti žuvų rūšis) sudaro esminę biologinių elementų dalį, ji turės 
įtakos ekologinei vandens telkinio būklei. 

Lygiai taip pat gera apsaugos būklė pagal Buveinių direktyvą yra vertinama remiantis ne vandens 
bendrija apskritai, bet remiantis tokiais bruožais kaip įvairovė, plotas, populiacijos dydis ir struktūra bei 
buveinių ar rūšių, kurių apsaugai skirtos teritorijos, funkcijos. Pagal Buveinių direktyvą saugomų rūšių 
gera apsaugos būklė pasiekiama, kai: 

- yra stabili rūšių populiacija, kuri pati pajėgia ilgą laiką išlikti kaip gyvybingas jos natūralios 
buveinės komponentas; 

- natūrali rūšių įvairovė nemažėja ir nėra tikėtina, kad bus sumažinta artimiausioje ateityje; 

- yra ir tikriausiai bus pakankamai didelė buveinė, kurioje jos populiacija galės išlikti ilgą laikotarpį. 

Natūralios buveinės, saugomos pagal Buveinių direktyvą, apsaugos būklė yra laikoma gera, kai: 
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- jos natūralus paplitimo arealas ir jos padengiami plotai tame areale yra stabilūs arba 
didėja, ir  

- egzistuoja ir tikėtina, kad ateityje neišnyks jos ilgalaikiam palaikymui būtina specifinė 
struktūra ir funkcijos, ir  

- jai tipiškų rūšių apsaugos būklė yra gera. 

Gera nustatytų tipų buveinių ir rūšių apsaugos būklė nustatoma biogeografiniu lygmeniu (t.y. ne 
kiekvienos atskiros teritorijos ar vandens telkinio lygmeniu). 

Gera ekologinės upės būklė paprastai duoda naudos ir retoms bei nykstančioms rūšims, ir 
tam tikrų tipų buveinėms, kurios saugomos pagal Paukščių ir Buveinių direktyvas, bet kad 
būtų pasiekti abiejų gamtos apsaugos direktyvų tikslai, gali reikėti panaudoti papildomas 
apsaugos priemones. 

6.2.3. Labai pakeisti arba dirbtiniai vandens telkiniai ir "Natura 2000" 

Pagal VPD 4 straipsnio 3 dalį kai kurie labai pakitę vandens telkiniai gali būti pripažinti dėl 
žmogaus veiklos sukurtais labai pakeistais vandens telkiniais (LPVT) arba dirbtiniais 
vandens telkiniais (DVT) ten, kur vandens telkinio iki tol nebuvo.73 2005 m. valstybės narės 
įsteigė pirmuosius tokius savo vandens telkinius ir dėl to apie 15 proc. ES paviršinių vandens 
telkinių buvo pripažinti labai pakeistais, likę 4 proc. pripažinti dirbtiniais vandens telkiniais. 
Situacija įvairiose valstybėse narėse skiriasi. Šiems vandens telkiniams taikomas tikslas 
pasiekti "gerą ekologinį potencialą" vietoj "geros ekologinės būklės". Bet kaip tai yra susiję 
su Paukščių ir Buveinių direktyvomis? 

Vėlgi labai svarbu turėti omenyje, kad trijų direktyvų tikslai yra skirtingi. Nors teritorija yra 
įsteigta kaip LPVT ar DVT, joje vis dar gali būti ES svarbos saugomos rūšys ar tam tikrų tipų 
buveinės ir todėl ji gali būti įsteigta kaip "Natura 2000" teritorija. Tai reiškia, kad vis dar reikia 
imtis priemonių, kad būtų išsaugota arba atkurta gera esamų saugomų rūšių ir atitinkamų 
tipų buveinių apsaugos būklė. 

Taip pat jeigu "Natura 2000" priemonės reikalauja su hidromorfologiniais elementais 
susijusių griežtesnių ekologinių sąlygų, negu tos, kurios reikalingos "geram ekologiniam 
potencialui pasiekti" pagal VPD, turi būti taikomos griežtesnės priemonės. Tai atitinka 4 
straipsnio 2 punktą. 

6.2.4. Naujos plėtros vertinimas pagal VPD: palyginimas su tinkamu 
vertinimu pagal Paukščių ir Buveinių direktyvas 

Pagal VPD 4 straipsnio 7 dalį, galima taikyti išimtis naujiems pakeitimams ir tvariai žmonių 
veiklai, pavyzdžiui, naujiems navigacijos projektams, dėl kurių blogėja vandens telkinio būklė 
arba kliudoma pasiekti gerą ekologinę būklę ar potencialą, arba gerą požeminio vandens 
būklę. 

Tačiau šioms išimtims taikomos šios sąlygos (4 straipsnio 7 dalies a-d punktai) ir 4 straipsnio 
8 bei 9 dalys:74 

 tokių pakeitimų ar pakitimų priežastys yra labai svarbios visuomenės interesams, ir 
(arba) naujų pakeitimų ar pakitimų nauda žmonių sveikatai, žmonių saugos palaikymui ar 

                                                           
73 For further details see EC Guidance doc N°4 on the identification and designation of heavily modified and 
artificial water bodies. 
74 Guidance doc N° 20 on exemptions to the environmental objectives 
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tvariai plėtrai yra didesnė už naudą, kurią aplinkai ir visuomenei duoda Vandens pagridų 
direktyvoje nurodytų tikslų pasiekimas; 

 imamasi priemonių sumažinti neigiamą poveikį vandens telkinio būklei; 

 naudos, kurią šie pakeitimai duoda, negalima gauti kitais būdais, kurie būtų gerokai 
pranašesni aplinkos apsaugos atžvilgiu; 

 pakeitimo priežastys yra paaiškintos UBVP; 

 toks taikymas nesutrukdytų pasiekti tikslų ar nepakenktų jau pasiektiems šios direktyvos 
tikslams kituose vandens telkiniuose tame pačiame upės baseino rajone; 

 projektas neprieštarauja kitų Bendrijos aplinkos apsaugos teisės aktų įgyvendinimui; 

 imamasi priemonių užtikrinti bent tokį pat apsaugos lygį, kokį garantuoja galiojantys 
Bendrijos teisės aktai. 

Pagal Buveinių direktyvą (6 straipsnio 3 dalį), planams ir projektams, kurie individualiai arba 
kartu su kitais projektais gali reikšmingai paveikti "Natura 2000" teritoriją, turi būti atliekamas 
tinkamas jo galimo poveikio teritorijai vertinimas atsižvelgiant į teritorijos apsaugos tikslus. 
Atsižvelgiant į galimo poveikio teritorijai vertinimo išvadas ir remiantis 4 dalies nuostatomis, 
kompetentingos nacionalinės institucijos pritaria planui arba projektui tik įsitikinusios, kad jis 
neigiamai nepaveiks nagrinėjamos teritorijos vientisumo (nebent taikoma nukrypti leidžianti 
nuostata pagal 6 straipsnio 4 dalį). 

Jei vykdoma plėtra gali turėti poveikį ir siekiamam VPD tikslui, ir "Natura 2000" teritorijai, 
būtina atlikti abi procedūras, nes jų tikslai bus skirtingi. Pagal vieną procedūrą vertinama, ar 
projektas gali kliudyti pasiekti VPD tikslus, o pagal kitą procedūrą vertinama, ar jis neigiamai 
paveiks "Natura 2000" teritorijos vientisumą. 

Tačiau VPD aiškiai nustatyta, kad negalima leisti vykdyti tolesnės plėtros, jeigu ji neatitinka 
kitų ES aplinkos apsaugos teisės aktų nuostatų. Kitaip tariant, jeigu projektas netrukdo siekti 
VPD tikslų, bet kenkia "Natura 2000" teritorijos vientisumui, jo negalima patvirtinti pagal 
VPD, nebent jeigu ir šiuo atveju būtų leista taikyti nukrypti leidžiančią nuostatą pagal 
Buveinių direktyvos 6 straipsnio 4 dalį. 
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ES VPD ir "Natura 2000". Tarpvalstybinio Vokietijos ir Austrijos bendradarbiavimo 
įgyvendinimo gairės  

Šio tyrimo ir plėtros projekto “ES-Vandens pagrindų direktyva ir "Natura 2000" - tarpvalstybinio 
bendradarbiavimo įgyvendinimas Vokietijoje ir Austrijoje” (“EU-Water Framework Directive and Natura 
2000 – the cross-border implementation in Germany and Austria”) tikslas yra sukurti ir išbandyti 
suderintą procedūrą ir išsamias gaires tarpsektoriniam ir tarpvalstybiniam Vandens pagrindų 
direktyvos bei Paukščių ir Buveinių direktyvų įgyvendinimui. 

Pagrindiniai tikslai yra: 

 sukurti ES svarbos rekomendacijas suderintam ES direktyvų įgyvendinimui remiantis ištirtų sričių 
rezultatais ir patirtimis; 

 suprasti, kaip galima derinti metodologinį požiūrį ir planavimo procesą dviejų skirtingų vandens 
telkinių atžvilgiu; 

 palyginti tikslus, apsaugos ir plėtros priemones buveinių ir rūšių atžvilgiu atsižvelgiant į Buveinių 
direktyvos I, II ir IV priedo tikslus; 

 suderinti visuomenės dalyvavimą pagal Vandens pagrindų direktyvą ir Buveinių direktyvą bei 
atskirus federalinių žemių teisės aktus. 

Projektą užsakė Vokietijos Bonos federalinė gamtos apsaugos agentūrą (BfN), rangovai - Bavarijos 
gamtos apsaugos ir kraštovaizdžio tvarkymo akademija (ANL) ir Vienos BOKU gamtos išteklių ir 
taikomųjų gyvybės mokslų universitetas, Hidrobiologijos ir vandens ekosistemos valdymo institutas 
(IHG) bei Kraštovaizdžio plėtros, rekreacijos ir apsaugos planavimo institutas (ILEN). 

Daugiau informacijos pateikta : http://www.wrrl-natura2000.info/en/index.html and 

http://www.buchweltshop.de/bv-heft-85-wasserrahmenrichtlinie-und-natura-2000.html  

6.3. Potvynių rizikos valdymo direktyva  

2007 m. lapkričio mėn. priimta Direktyva 2007/60/EB. Joje nustatyti potvynių rizikos 
vertinimo ir valdymo pagrindai siekiant sumažinti neigiamus potvynių padarinius žmonių 
sveikatai, aplinkai, kultūros paveldui ir ekonominei veiklai Bendrijoje. 

Direktyvoje pateikti reikalavimai valstybėms narėms parengti: 

- Preliminarų potvynių rizikos vertinimą nustatant praeityje įvykusių didelių potvynių vietas 
su kartotine didelių potvynių tikimybe (galutinis terminas - iki 2011 m. gruodžio mėn.). 

- Potvynių grėsmės ir potvynių rizikos žemėlapius, kuriuose būtų parodytos kiekviename 
upės baseine (ar kitame sutartame valdomų teritorijų ploto vienete) nustatytos potvynių 
rizikos zonos. Šiuose žemėlapiuose taip pat turėtų būti parodyti galimi, su įvairiais 
potvynių scenarijais siejami, neigiami padariniai pateikiant informaciją apie galimus 
aplinkos taršos šaltinius dėl potvynių ir apie Paukščių ir Buveinių direktyvomis saugomas 
teritorijas šiose zonose (galutinis terminas - iki 2013 m. gruodžio mėn.). 

- Potvynių rizikos valdymo planus remiantis tuo, kas pirmiau paminėta. Vėliau turėtų būti 
nustatyti potvynių rizikos valdymo planai, daugiausia skirti galimiems neigiamiems 
potvynių padariniams valdyti ir mažinti. Į šiuos planus reikėtų įtraukti prioritetinių 
priemonių (pvz., potvynių prognozės ir išankstinio perspėjimo sistemos) rinkinį, apimantį 
visus potvynių rizikos valdymo aspektus nuo prevencijos ir apsaugos iki parengties, 
atsižvelgiant į konkretaus upės baseino ar pabaseinio savybes (galutinis terminas – iki 
2015 m. gruodžio mėn.). 

Potvyniai ir jų padariniai Europoje skiriasi, todėl direktyvoje nenustatyti tolesni išsamūs 
tikslai, susiję su Bendrijos masto potvynių rizika; valstybės narės sprendžia šį klausimą savo 
nuožiūra. 

http://www.wrrl-natura2000.info/en/index.html
http://www.buchweltshop.de/bv-heft-85-wasserrahmenrichtlinie-und-natura-2000.html


  91 

6.3.1. Sąsajos tarp Potvynių direktyvos ir Paukščių ir Buveinių direktyvų 

Nors dažnai nustatoma, kad potvynių prevencijos priemonės yra viena iš pagrindinių 
hidromorfologinų pokyčių priežasčių, yra svarbių sąsajų tarp potvynių rizikos valdymo tikslų ir 
metodų bei vandens kokybės tikslų pagal Vandens pagrindų direktyvą. Todėl Potvynių ir 
Vandens pagrindų direktyvose yra nemažai sąsajų, kurios užtikrina abiejų direktyvų 
įgyvendinimo procesų suderinamumą.  

Potvynių rizikos valdymo planams būtų ypač naudinga sudaryti administracinius susitarimus 
atsižvelgiant į VPD (3 straipsnio 1 ir 2 dalis). Potvynių rizikos žemėlapiai ir valdymo planai 
turėtų būti parengti tokiu būdu, kad iki 2015 m. jie būtų suderinti su peržiūrėtais upių baseinų 
valdymo planais arba, kai įmanoma, į juos integruoti. Potvynių rizikos valdymo planuose taip 
pat turėtų būti atsižvelgta į aplinkos apsaugos tikslus pagal VPD 4 straipsnį. 

Potvynių direktyvoje (konstatuojamosios dalies 19 punktas) taip pat remiamasi VPD tais 
atvejais, kai vandens telkiniai naudojami daugeliui tikslų vykdant tvarią įvairių formų 
žmogaus veiklą (pvz., potvynių rizikos valdymui, ekologijai, vidaus laivybai ar 
hidroelektrinėms) ir kai toks panaudojimas turi poveikį vandens telkiniams, nes VPD numato 
aiškų ir skaidrų procesą spręsti problemas, susijusias su tokiu naudojimu ir poveikiu, 
įskaitant išimtis, kurios gali būti taikomos "geros būklės" arba "neprastėjimo" tikslams pagal 
jos 4 straipsnį. 

Kalbant apie Paukščių ir Buveinių direktyvas, be reikalavimo įtraukti saugomas teritorijas į 
potvynių rizikos žemėlapius (kaip nurodyta VPD IV priedo 1 punkto i, iii ir v įtraukose), 7 
straipsnyje taip pat yra konkreti nuoroda dėl to, kad rengiant potvynių rizikos planus būtina 
atsižvelgti į gamtos apsaugą. Taip pat yra aišku, kad dėl sąsajų su VPD visa pagal Potvynių 
direktyvą vykdoma veikla privalo atitikti ir kitų dviejų direktyvų reikalavimus, pavyzdžiui, jeigu 
potvynių prevencijos priemone rizikuojama neigiamai paveikti vieną ar daugiau "Natura 
2000" teritorijų, tai ir šiai priemonei turi būti taikoma Buveinių direktyvos 6 straipsnio 
procedūra ir, kai būtina, tinkamą vertinimą, kad būtų įvertintos planų arba projektų galimas 
poveikis "Natura 2000" teritorijai arba kelioms teritorijoms. 

Potvynių direktyvoje (konstatuojamosios dalies 14 punktas) taip pat pripažįstama, kad 
"siekiant padidinti su upėmis susijusių teritorijų plotą, potvynių rizikos valdymo strategijoje, 
kai įmanoma, turėtų būti atsižvelgiama į salpų išsaugojimą ir (arba) atkūrimą". Šiandien 
surinkta daug įrodymų, parodančių, kad sveikų ekosistemų išsaugojimas ir atkūrimas gali 
būti labai veiksmingas potvynių prevencijos ir sumažinimo būdas, kuris tuo pačiu būtų ir labai 
svarbi prisitaikymo prie klimato kaitos priemonė. Dažnai tokios priemonės taikymas yra 
taupesnė ir naudingesnė alternatyva negu žmonių sukurti statiniai ir ji suteikia papildomos 
naudos aplinkai kalbant apie ekosistemos paslaugas ir buveinių įvairovę. 

Atsižvelgiant į tai, kas pasakyta pirmiau, neatrodytų, kad Potvynių direktyvoje būtų numatyta 
sunkesnių negu VPD, SPAV ir PAV direktyvose bei Paukščių ir Buveinių direktyvose 
reikalavimų Vidaus vandenų kelių transporto plėtrai, nes visa pagal ją vykdoma veikla turi 
visiškai atitikti šiose direktyvose keliamus reikalavimus. Pagal Potvynių rizikos direktyvos 7 
straipsnio 3 dalies 2 punktą potvynių rizikos valdymo planuose taip pat reikalaujama 
atsižvelgti į tokius kitus aktualius aspektus, kaip laivyba ir uostų infrastruktūra. 

6.4. SPAV direktyva ir PAV direktyva 

Kiti du svarbūs ES aplinkos apsaugos teisės aktai yra tiesiogiai svarbūs VVKT plėtrai:  
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- Direktyva 2001/42/EB dėl tam tikrų planų ir programų pasekmių aplinkai vertinimo 
(paprastai vadinama "SPAV direktyva");75 

- Direktyva 85/337/EEB dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai 
vertinimo, pakeista 1997 m. (97/11/EB) ir 2003 m. (2003/35/EB) – paprastai vadinama 
"PAV direktyva"76, kuri pakeista direktyva 209/31/EB. 

6.4.1. SPAV direktyva 

PAV direktyva siekiama nustatyti ir įvertinti tam tikrų planų ir programų pasekmes aplinkai ir 

užtikrinti, kad į jas būtų atsižvelgta rengiant juos ir prieš juos patvirtinant. 

Atsižvelgiant į tai, reikalaujama, kad valstybės narės: 

 parengtų aplinkos apsaugos ataskaitą, kurioje nustatomas ir įvertinamas planų ir 
programų galimas reikšmingas poveikis aplinkai ir bet kokių priimtinų alternatyvų poveikis; 

 suteiktų tam tikroms institucijoms ir plačiajai visuomenei galimybę išreikšti savo nuomonę 
dėl aplinkos apsaugos ataskaitos, plano arba programos projekto. Konsultacijos ne tik 
padėtų užtikrinti, kad vertinimui pateikta informacija bus išsami ir patikima, bet ir suteiks 
daugiau skaidrumo sprendimų priėmimo procesams. 

Galiausiai strateginio poveikio vertinimu (SPAV) siekiama skatinti pereiti prie darnesnio ir 
efektyvesnio požiūrio į teritorijų planavimą, kad į aplinkos, įskaitant biologinę įvairovę, 
aspektus būtų atsižvelgta kur kas ankstesniame planavimo proceso etape ir kur kas 
aukštesniu strateginiu lygmeniu. Dėl to turėtų sumažėti prieštaravimų vėliau, pavienių 
projektų lygmeniu, taip pat būtų galima tinkamiau parinkti būsimos plėtros vietą toliau nuo 
galimų prieštaravimų zonų, pavyzdžiui, esančių „Natura 2000“ teritorijose (išsamesnės 
informacijos apie integruotą planavimą ir valdymą pateikta taip pat ir 4 straipsnyje). 

 
SPAV yra privalomas įvairiems planams ir programoms (t.y. programoms ir planams, 
parengtiems žemės ūkio, miškininkystės, žuvininkystės, energetikos, pramonės, transporto, 
atliekų tvarkymo, vandentvarkos, telekomunikacijų, turizmo, miestų ir regionų planavimo bei 
žemės naudojimo srityse), kuriuose nustatomi leidimų išdavimo pagrindai būsimos veiklos 
projektams, išvardytiems PAV direktyvoje77. SPAV taip pat turėtų būti atliekamas ir bet kokių 
planų ar programų, dėl kurių reikšmingo poveikio teritorijoms atžvilgiu būtina atlikti vertinimą 
pagal Buveinių direktyvos 6 straipsnio 3 dalį.  

6.4.2. PAV direktyva 

SPAV procesas veikia planų ir programų lygmeniu, o PAV direktyva veikia individualių 
valstybinių ir privačių projektų lygmeniu. Taigi leidimas vykdyti tolesnę plėtrą projektams,78 

                                                           
75 Directive 2001/42/EC of the European Parliament and of the Council of 27 June 2001 on the assessment of 
the effects of certain plans and programmes on the environment, OJ L 197, 21.7.2001, p. 30–37 – see 
http://ec.europa.eu/environment/PAV/home.htm  
76 Directive 2003/35/EC providing for public participation in respect of the drawing up of certain plans and 
programmes relating to the environment and amending with regard to public participation and access to 
justice Council Directives 85/337/EEC and 96/61/EC, OJ L 156, 25.6.2003, p. 17. 
77 Useful guidance on how to carry out SEAs for transport plans and programmes is provided in the BEACON 
Manual (Building Environmental Assessment Consensus) available from: 
http://ec.europa.eu/environment/eia/sea-studies-and-reports/beacon_manuel_en.pdf  
78 The PAV Directive defines "project" as the execution of construction works or of other installations, 
schemes, or interventions in the natural surroundings and landscape. 

http://ec.europa.eu/environment/eia/home.htm
http://ec.europa.eu/environment/eia/sea-studies-and-reports/beacon_manuel_en.pdf
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kurie gali turėti reikšmingą poveikį aplinkai, turėtų būti išduotas tik po to, kai įvertinamas to 
projekto galimas poveikis aplinkai. 

Pagal PAV direktyvą projektai skirstomi į projektus, kurių PAV atlikti privaloma (I priedo 
projektai), ir projektus, dėl kurių valstybių narių institucijos turi nustatyti, ar tų projektų 
poveikis gali būti reikšmingas (II priedo projektai). Tai nustatoma atliekant atrankos 
procedūrą, atsižvelgiant į šios direktyvos III priede pateiktus kriterijus. Projektai, patenkantys 
į I priedą, yra skirti vidaus vandenų keliams ir vietos laivybos uostams, kurie gali priimti 
didesnio nei 1350 t tonažo laivus. Projektai, patenkantys į II priedą, yra skirti tiems vidaus 
vandenų kelių statybos projektams, kurie neįtraukti į I priedą, taip pat kanalų tiesimo ir 
potvynių prevencijos darbams. 

6.4.3. Ryšys tarp SPAV, PAV ir tinkamo vertinimo 

Tarp SPAV ir PAV procedūrų ir tinkamo planų arba projektų, turinčių neigiamą poveikį 
"Natura 2000" teritorijoms pagal Buveinių direktyvą, vertinimo procedūrų yra daug 
panašumų. Bet tai nereiškia, kad jos yra vienodos, yra ir tam tikrų svarbių skirtumų (žr. 
lentelę). Todėl tinkamo vertinimo negalima pakeisti SPAV ar PAV ir jie negali atstoti šio 
vertinimo, nes nė viena procedūra nėra viršesnė už kitą. 

Aišku, jos gali būti taikomos kartu arba tinkamas vertinimas gali sudaryti PAV/SPAV 
vertinimo dalį, bet tokiu atveju tinkamas vertinimas turėtų būti aiškiai atskira ir atpažįstama 
bendrosios aplinkos apsaugos ataskaitos dalis SPAV aplinkos apsaugos ataskaitoje arba 
PAV aplinkos apsaugos dokumentuose, arba jis turėtų būti atliktas atskirai, kad būtų galima 
jo išvadas atskirti nuo bendrų PAV/SPAV ataskaitų išvadų.79 

Vienas iš svarbiausių SPAV/PAV ir Buveinių direktyvos TV skirtumų yra tas, kad jie vertina 
skirtingus natūralios gamtinės aplinkos aspektus ir "reikšmingumas" nustatomas pagal 
skirtingus kriterijus. Kitas skirtumas yra direktyvų taikymo srities skirtumas; SPAV/PAV 
taikomas visiems į jų taikymo sritį patenkantiems planams ir projektams nepriklausomai nuo 
to, kurioje ES teritorijos vietoje jie yra siūlomi. Tuo tarpu tinkamas vertinimas taikomas tik 
tiems planams ir projektams, kurie galėtų turėti neigiamą poveikį "Natura 2000" teritorijai. 

Skiriasi ir kiekvieno iš šių vertinimų rezultatas. Atliekant vertinimus pagal SPAV ir PAV 
direktyvas nustatomi procedūriniai reikalavimai, bet nenustatoma privalomų aplinkos 
apsaugos standartų. Kita vertus, pagal Buveinių direktyvą atlikto vertinimo rezultatas iškart 
tampa privalomas kompetentingai institucijai ir nuo jo priklauso galutinis jos sprendimas. 
Kitaip tariant, jeigu atliekant tinkamą vertinimą neįmanoma įsitikinti, kad planas arba 
projektas neturės neigiamo poveikio „Natura 2000“ teritorijos vientisumui, atitinkama 
institucija negali pritarti tokiam planui arba projektui, koks jis tuo metu yra, nebent, išimtiniais 
atvejais, jis atitiktų nukrypti leidžiančios procedūros taikymo pagal 6 straipsnio 4 dalį sąlygas. 

Tai skiriasi nuo SPAV/PAV, kurie yra skirti tik tam, kad planavimo institucijos būtų išsamiai 
informuotos apie pasiūlyto plano arba projekto pasekmes aplinkai ir į jas atsižvelgtų 
priimdamos galutinį sprendimą.  

2 lentelė: TV, PAV ir SPAV procedūrų palyginimas 

 TV PAV SPAV 

                                                           
79 See the Commission guidance document: “Assessments of plans and projects significantly affecting "Natura 
2000" teritorijoss. Methodological guidance on the provisions of Article 6(3) and (4) of the Habitats Directive 
92/43/EEC." 
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Kurių rūšių 
plėtrai 
taikoma? 

Bet 
kuriam planui arba projektui, 
kuris atskirai arba kartu su 
kitais planais ar projektais gali 
padaryti neigiamą poveikį 
„Natura 2000“ teritorijai 
(išskyrus su tos teritorijos 
tvarkymu jos apsaugos tikslais 
tiesiogiai susijusius planus arba 
projektus). 

Visi projektai, išvardyti I priede. 

Poreikis atlikti projektų, įtrauktų 
į II priedo sąrašą, PAV 
nustatomas kiekvienu 
konkrečiu atveju arba 
remiantis valstybių narių 
nustatytomis ribomis ar 
kriterijais (atsižvelgiant į 
III priedo kriterijus). 

Bet kokie planai ir programos 
arba jų pakeitimai, kurie yra: 

a) rengiami žemės ūkio, 
miškininkystės, žuvininkystės, 
energetikos, pramonės, 
transporto, atliekų tvarkymo, 
vandentvarkos, 
telekomunikacijų, turizmo, 
miestų ir kaimų planavimo ar 
žemės naudojimo srityje ir 
kuriais nustatomi būsimos 
projektų, išvardytų PAV 
direktyvos I ir II prieduose, 
plėtros leidimų išdavimo 
pagrindai arba 

b) dėl kurių, atsižvelgiant į 
galimą jų poveikį teritorijai, 
nustatoma, kad būtina atlikti 
vertinimą pagal Direktyvos 
92/43/EEB 6 arba 7 straipsnį; 

 c) kurie nustato būsimos kitų 
nei a) pukte paminėtų projektų 
plėtros leidimų išdvimo 
pagrindus.  
 

Kokį svarbų 
poveikį 
gamtai reikia 
vertinti? 

Vertinimas turėtų būti 
atliekamas atsižvelgiant į 
teritorijos apsaugos tikslus 
(kurie susiję su tomis rūšimis ir 
tų tipų buveinėmis, kurių 
apsaugai ta teritorija skirta). 

Poveikį reikėtų vertinti 
nustatant, ar jis neigiamai 
paveiks tos teritorijos 
vientisumą, ar ne. 

Tiesioginis ir netiesioginis, 
šalutinis, suminis, trumpalaikis, 
vidutinės trukmės ir ilgalaikis, 
nuolatinis ir laikinas, teigiamas 
ir neigiamas reikšmingas 
poveikis, be kita ko, gyvūnijai ir 
augalijai. 

Tikėtinas reikšmingas poveikis 
aplinkai, įskaitant biologinę 
įvairovę, gyventojus, žmonių 
sveikatą, fauną, florą, dirvožemį, 
vandenį, orą, klimato veiksnius, 
materialųjį turtą, kultūros 
paveldą, įskaitant architektūrinį 
ir archeologinį paveldą, 
kraštovaizdį ir šių veiksnių 
tarpusavio sąveiką 
 

Kas 
atsakingas už 
vertinimą?  

Kompetentingos institucijos 
atsakomybė yra užtikrinti, kad 
būtų atliktas TV. Šiomis 
aplinkybėmis iš plėtros 
vykdytojo gali būti reikalaujama 
atlikti visus būtinus tyrimus ir 
suteikti visą reikiamą 
informaciją kompetentingai 
institucijai, kad ji galėtų priimti 
reikiama informacija visiškai 
pagrįstą sprendimą. Tai 
darydama kompetentinga 
institucija gali taip pat, kai tinka, 
rinkti aktualią informaciją iš kitų 
šaltinių. 

Plėtros vykdytojas ir (arba) 
kompetentinga institucija. 

Kompetentinga planavimo 
institucija. 
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Ar 
konsultuoja-
masi su 
visuomene ir 
(arba) kitomis 
institucijomis? 

Neprivaloma, bet skatinama, 
"jei reikia". 

Privaloma – konsultuotis reikia 
prieš priimant plėtros 
pasiūlymą. 

Valstybės narės imasi būtinų 
priemonių užtikrinti, kad 
institucijos, kurioms tas 
projektas gali rūpėti, turėtų 
galimybę išreikšti savo 
nuomonę dėl prašymo išduoti 
plėtros leidimą. Tie patys 
principai taikomi 
konsultuojantis su visuomene. 

Privaloma – konsultuotis reikia 
prieš patvirtinant planą arba 
programą. 

Prieš patvirtinant planą ar 
programą arba jį pateikiant 
priimti pagal teisėkūros 
procedūrą, institucijoms ir 
visuomenei turi būti suteikta 
ankstyva ir reali galimybė per 
tinkamus laikotarpius išreikšti 
savo nuomonę dėl to plano arba 
programos projekto ir pridėtos 
poveikio aplinkai ataskaitos. 
Valstybės narės turi paskirti 
institucijas, su kuriomis turi būti 
konsultuojamasi ir kurioms tai 
gali būti aktualu dėl konkrečių 
su aplinka susijusių jų 
atsakomybės sričių. Jei tikėtinas 
reikšmingas poveikis aplinkai 
kitoje valstybėje narėje, reikia 
konsultuotis su pastarosios 
valstybės atitinkamomis 
institucijomis ir visuomene. 

Kiek 
privaloma 
atsižvelgti į 
vertinimo 
rezultatus?  

Privaloma. Kompetentingos 
institucijos gali pritarti planui 
arba projektui tik po to, kai 
įsitikina, kad tas planas arba 
projektas neigiamai nepaveiks 
atitinkamos teritorijos 
vientisumo.  

Į konsultacijų rezultatus ir 
atliekant PAV surinktą 
informaciją "turi būti 
atsižvelgta" per plėtros leidimo 
išdavimo procedūrą.  

Į aplinkosaugos ataskaitą ir 
išreikštas nuomones 
"atsižvelgiama" rengiant planą 

arba programą ir prieš ją 
patvirtinant arba pateikiant 
priimti pagal teisėkūros 
procedūrą. 
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I PRIEDAS 

"Natura 2000" teritorijos prie 13 didžiausių Europos žemupių 

"Natura 2000" teritorijų prie 13 upių žemėlapiai  

Siekiant parodyti, kokios rūšies teritorijos buvo įtrauktos į "Natura 2000" tinklą prie didžiausių 
Europos upių ir kokios yra saugomos rūšys bei joms skirtos nustatytų tipų buveinės, atlikta 
trylikos pačių svarbiausių Europos žemupių analizė. Šios 13 upių buvo atrinktos todėl, kad 
jos geriausiai parodo upių, kurios paprastai yra naudojamos vidaus laivybai, tipą. 

Tiriant kiekvieną iš šių upių "Natura 2000" upių erdvinių duomenų rinkinys buvo užklotas 
erdvinių duomenų rinkiniu, kuris Vandens pagrindų direktyvos tikslams buvo sukurtas 
naudojantis Europos vandens informacijos sistema (WISE), kad būtų galima identifikuoti ir 
žemėlapyje atvaizduoti tas "Natura 2000" teritorijas, kurios išsidėstę 2,5 kilometrų buferinėje 
zonoje abiejose upės pusėse. 2,5 kilometrų buferinę zoną reikėjo panaudoti todėl, kad buvo 
mažas upių erdvinių duomenų ryškumas ir dėl to nebuvo įmanoma sukurti siauresnių 
buferių. 

Toks didelis buferis gali lemti klaidingą spėjimą, kad kai kurios identifikuotos teritorijos nėra 
tiesiogiai susijusios su upėmis ir tik atsitiktinai patenka į 2,5 kilometrų buferinę zoną bet 
kurioje upės pusėje. Pavyzdžiui, gali būti įtrauktos "Natura 2000" teritorijos, kurių kalvų šlaitai 
virš upės slėnio yra apaugę miškais ar pievomis ir kurios dėl šios priežasties tarsi nėra 
hidrologiškai susijusios su upe. Dar daugiau, dėl to, kad "Natura 2000" teritorijos dažnai yra 
sudarytos iš kelių įvairių buveinių vienoje zonoje, gali būti, kad gėlavandenės buveinės arba 
buveinės, kurios yra priklausomos nuo upės, bus aptinkamos tik dalyje tos teritorijos.  

Todėl toliau pateiktus duomenis reikėtų vertinti atsargiai, nes jie atspindi visų "Natura 2000" 
teritorijų vaizdą 2,5 kilometrų buferio zonoje bet kurioje upės pusėje ir neapsiriboja tik tomis 
teritorijomis, kurios yra visiškai arba beveik visiškai susijusios su pačia upe, arba yra nuo jos 
priklausomos. Nepaisant to, informacija yra naudinga šių gairių tikslams, nes suteikia VVKT 
suinteresuotiesiems subjektams bendrą supratimą apie tai, kokios šių upių atkarpos yra 
"Natura 2000" tinkle. Šio priedo pabaigoje yra pateikti detalesni kiekvienos iš 13 upių 
žemėlapiai.  

Daugiau informacijos apie atskiras "Natura 2000" teritorijas pateikta "Natura 2000" žiūryklės 

internetiniame puslapyje: http://natura2000.eea.europa.eu/# 

 

"Natura 2000" teritorijų, kurios yra prie 13 didžiausių Europos žemumų upių, dalis ir skaičius; šaltinis: 
Europos Komisija, DG ENV.B.2, 2010 m. rugsėjo mėn. 
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Tipinės rūšys ir tam tikrų tipų buveinės, kurių apsaugai skirtos "Natura 
2000" teritorijos 

Toliau lentelėse pateiktas gėlavandenių rūšių ir atitinkamų tipų buveinių, kurios buvo 
dažniausiai nurodomos kaip priežastys, dėl kurių buvo įsteigtos papildomos "Natura 2000" 
teritorijos prie 13 pagrindinių upių, sąrašas. Lentelėse nurodytos rūšys ir įvairių tipų 
buveinės, kurios gali būti aptinkamos pačioje upėje ar upių pakrantės zonose, arba šlapynių 
buveinėse, kurios priklauso nuo upės ar yra su ja susijusios (salpų miškai, šlapios pievos, 
pelkynai, pelkės ir t.t.).  

Tai parodo, kokioms rūšims ir buveinių tipams būtina skirti specialų dėmesį, kai vystomi 
integruoti projektai, kaip aprašyta 4 skyriuje, arba kai atliekamas tinkamas vertinimas pagal 
Buveinių direktyvą, kaip aprašyta 5 skyriuje. 

Sąraše nepateikiama galutinė visų ES saugomų, Europos upėse aptinkamų, gėlavandenių 
rūšių ar visų tipų buveinių, išvardytų abiejose gamtos direktyvose, apžvalga, jame 
nurodomos tik tokios rūšys arba buveinės, kurios dažniausiai aptinkamos palei 13 
nagrinėjamų žemumų upių. Priešingu atveju sąrašas būtų žymiai ilgesnis, nes į jį patektų, 
pavyzdžiui, mažesnių kalnų upių ir vandentakių rūšys. 

Pavyzdžiui, "Natura 2000" teritorijos buvo skirtos pirėniniam kurmėnui Galemys pyrenaicus, 
bet ši rūšis į toliau pateiktą sąrašą neįtraukta, nes yra aptinkama tik mažuose Pirėnų kalnų 
upeliuose, kurie akivaizdžiai nėra naudojami komercinei vidaus laivybai. Tas pats pasakytina 
ir apie tokių tipų buveines kaip 6450 Šiaurės borealinės aliuvinės pievos ar 3290 Nuolat 
tekančios Viduržemio pajūrio srities upės su Agrostidion, kurios yra įtrauktos į "Natura 2000" 
tinklą, bet paprastai nėra aptinkamos didesnėse vidurio Europos upėse. 

1 lentelė: pagal Buveinių direktyvos I priedą saugomų tipų buveinės, kurioms skirtos "Natura 2000" 
teritorijos prie vienos ar daugiau 13 pagrindinių ES upių: 

 

Buveinės 

kodas 
Atitinkamo tipo buveinės 

3130 Oligotrofiniai ir mezotrofiniai stovinčio vandens telkiniai su Littorelletea 

uniflorae ir (arba) Isoëto-NaNejuncetea augalais 

3140 Stipriai oligomezotrofiniai vandens telkiniai, kuriu dugne formuojasi Chara 

spp. 

3150 Natūralūs eutrofiniai ežerai su MagNepotamion arba Hydrocharition tipo 

augalija 

3160 Natūralūs distrofiniai ežerai ir kūdros 

3260 Lygumų ir priekalnių upės su Ranunculion fluitantis ir Callitricho-Batrachion 

augalija 

3270 Upės su dumblėtomis pakrantėmis su CheNepodion rubri p.p. ir Bidention 

p.p. augalija 

3280 Nuolat tekančios Viduržemio pajūrio srities upės su Paspalo-Agrostidion 

bendrijomis ir apaugusios pakaitomis Salix ir Populus alba  

6410 Melvenių (Molinia) pievos and kalkingo, durpinio arba dumblingo priemolio 

suspausto dirvožemio (Molinion caeruleae) 

6420 Viduržemio pajūrio srities aukštųjų žolių drėgnos pievos (Molinio-

Holoschoenion)  

6430 Lygumų, kalnų ir alpinių sričių hidrofilinės pakrančių aukštųjų žolių 

bendrijos 

6440 Aliuvinės upių slėnių pievos su guostynų (Cnidion dubii) bendrijomis  

6510 Žemumų šienaujamos pievos (Alopecurus pratensis, Sanguisorba 

officinalis) 

7140 Tarpinio tipo pelkės ir liulančios pelkės 
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7230 Šarmingosios žemapelkės 

91E0 Aliuviniai miškai su Alnus glutiNesa ir Fraxinus excelsior (AlNe-Padion, 

Alnion incanae, Salicion albae) 

91F0 Paupiniai mišrūs miškai Quercus robur, Ulmus laevis ir Ulmus miNer, 

Fraxinus excelsior arba Fraxinus angustifolia prie stambių upių (Ulmenion 

miNeris) 

92A0 Salix alba ir Populus alba galeriniai miškai 

92d0 Pietinės dalies paupiniai galeriniai miškai ir krųmynai (Nerio-Tamaricetea ir 

Securinegion tinctoriae) 
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2 lentelė: pagal Buveinių direktyvos II priedą ir Paukščių direktyvos I priedą saugomos rūšys, kurioms 
skirtos "Natura 2000" teritorijos prie vienos ar daugiau iš 13 pagrindinių Europos upių80:

Buveinių direktyva    Gėlavandenės Susijusios 

šlapžemių 

buveinės

Natura 2000 

upių teritorijų 

su šia rūšimi 

skaičius

Paukščių ir Buveinių 

direktyvos

Gėlavan-

denės

Miškai, 

susiję su 

upėmis

Susijusios 

šlapžemių 

buveinės

Natura 2000 

upių teritorijų 

su šia rūšimi 

skaičius

Žuvų rūšys Paukščiai

Cottus gobio x 191 Alcedo atthis x 279

Rhodeus sericeus amarus x 171 Circus aeruginosus x 232

Cobitis taenia x 155 Ciconia ciconia x 161

Aspius aspius x 151 Picus canus x 164

Misgurnus fossilis x 129 Ciconia nigra x 150

Lampetra planeri anadromous 114 Botaurus stellaris x 134

Lampetra fluviatilis x 97 Crex crex x 129

Salmo salar 78 Ixobrychus minutus x 129

Gobio albipinnatus x 76 Mergus albellus x 129

Petromyzon marinus - anadromous 66 Sterna hirundo x 128

Zingel zingel x 61 Pandion haliaetus x 117

Zingel streber x 59 Chlidonias niger x x 116

Gymnocephalus schraetzer x 58 Luscinia svecica x 116

Gymnocephalus baloni x 44 Philomachus pugnax x 116

Pelecus cultratus x 42 Tringa glareola x 109

Leuciscus souffia x 30 Egretta alba x 107

Rutilus pigus x 28 Porzana porzana x 104

Alosa fallax anadromous 27 Cygnus cygnus x x 98

Sabanejewia aurata x 27 Ardea purpurea x 81

Eudontomyzon spp (Danube) x 25 Nycticorax nycticorax x 80

Alosa alosa 25 Egretta garzetta x 75

Barbus meridionalis x 24 Grus grus x 72

Cobitis elongata x 22 Aythya nyroca x x 71

Gobio kessleri x 18 Pluvialis apricaria x 68

Hucho hucho x 16 Larus melanocephalus x x 55

Chondrostoma toxostoma x 12 Chlidonias hybridus x 53

Gobio uranoscopus x 9 Larus minutus x x 50

Alosa pontica x 8 Platalea leucorodia x 50

Coregonus oxyrhynchus anadromous 8 Phalacrocorax pygmeus x x 47

Alosa immaculata x 7 Gavia arctica x 45

Umbria krameri x 7 Porzana parva x 44

Bestuburiai Gavia stellata x 41

Maculinea nausithous x 120 Recirvirostra avosetta x 40

Lycaena dispar x 77 Ardeola ralloides x 38

Ophiogomphus cecilia x 74 Himantopus himantopus x 38
Unio crassus x 70 Podiceps auritus x 26

Maculinea teleius x 79 Pelecanus crispus x 22

Coenagrion mercuriale x 52 Plegadis falcinellus x 21

Vertigo angustior x 44 Pelecanus onocrotalus x 18

Leucorrhinia pectoralis x 31 Anser erythropus x 15

Vertigo moulinsiana x 30 Acrocephalus melanopogon x 14

Austropotamobius pallipes x 15 Acrocephalus paludicola x 14
Austropotamobius torrentium x 15 Tadorna ferruginea x 11

Anisus vorticulus x 13 Gallinago media x 9

Oxygastra curtisii x 12 Porzana pusilla x 8

Theodoxus tranversalis x 12 Larus genei x 6

Coenagrion ornatum x 9 Phoenicopterus ruber x 3

Graphoderus bilineatus x 8 Xenus cinereus x 3

Coenonympha oedippus x 5 Oxuyra leucocephala x 2

Margaritifera margaritifera x 3 Porphyrio porphyrio x 1

Augalai Žinduoliai*

Dicranum viride x 38 Castor fiber x 171

Liparis loeselii x 27 Lutra lutra x 161

Trichomanes speciosum x 20 Myotis dasycneme x 43

Apium repens x 17 Microus oeconomus mehelyi x 7

Drepanocladus vernicosus x 11 Microtus oeconomus arenicola x 1

Marsilea quadrifolia x 10 Mustela lutreola x 1

Luronium natans x 9 Varliagyviai

Oenanthe conioides x 8 Triturus cristatus x 212

Myotis rehsteineri x 6 Bombina bombina x 138

Gladiolus palustris x 4 Bombina variagata x 136

Aldrovanda vesiculosa x 3 Triturus dobrogicus x 50

Triturus karelinii x 6

Triturus carnifex x 4

Ropliai 

                                                           
80 The scientific names of the species correspond to those given officially in the annexes to the Birds 

and Habitats Direktyvas. 
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II PRIEDAS 

Vidaus vandenų keliai naujame pasiūlytame pagrindiniame TEN-T tinkle81 

 

                                                           
81 COM(2011) 650 Annex I - Volume 02, Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on Union 
guidelines for the development of the trans-European transport network. 
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 III PRIEDAS 

Susiję Komisijos dokumentai ir rekomendacijos 

Pagrindiniai Komisijos rekomendaciniai dokumentai, susiję su Paukščių ir 
Buveinių direktyvomis 

- Europos Komisija, 2000 m., Managing "Natura 2000" teritorries: the provisions of Articles 6 of the Habitats 
Directive 92/43/EEC ("Natura 2000" teritorijų valdymas. Buveinių direktyvos 92/43/EEB 6 straipsnio 
nuostatos), Liuksemburgas: Europos Bendrijų oficialiųjų leidinių biuras 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/provision_of_art6_en.pdf 

- Europos Komisija, 2002 m., Assessment of plans and projects significantly affecting "Natura 2000" 
teritorries. Methodological guidance on the provisions of articles 6(3) and (4) of the Habitats Direktyva 
92/43/EEC (Planų ir projektų, turinčių reikšmingą poveikį "Natura 2000" teritorijoms, vertinimas. Metodinės 
rekomendacijos dėl Buveinių direktyvos 92/43/EEB 6 straipsnio 3 dalies ir 4 dalies nuostatų). 
Liuksemburgas. Europos Bendrijų oficialiųjų leidinių biuras 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/natura_2000_assess_en.pdf 

- Europos Komisija, 2007 m., Guidance document on article 6(4) of the ‘Habitats Direktyva’92/43/EEC. 
Clarification of the concepts of: alternative solutions, imperative reasons of overriding public interest, 
compensatory measures, overall coherence, opinion of the Commission (Orientacinis dokumentas dėl 
Buveinių direktyvos 92/43/EEB 6 straipsnio 4 dalies. Sąvokų "alternatyvūs sprendimai", "įpareigojančios 
viešojo intereso priežastys", "kompensacinės priemonės", " vientisumas", "Komisijos nuomonė" 
išaiškinimas) 

  http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/guidance_art6_4_en.pdf 

- Europos Komisija, 2010 m., Rekomendacinis dokumentas Paukščių ir Buveinių direktyvų įgyvendinimas 
upių žiotyse ir pakrantės zonose ypatingą dėmesį skiriant uostų plėtrai ir gilinimui. 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/Estuaries-EN.pdf  

- Europos Komisija, 2007 m., 92/43/EEB guidance document on the strict protection of animal species of 
Community interest under the Habitats Direktyva 92/43/EEC (Bendrijos svarbos gyvūnų rūšių griežtos 
apsaugos pagal Buveinių direktyvą 92/43/EEB rekomendacinis dokumentas), 87 p. 
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/species_protection/library?l=/commission_guidance/english/final-
completepdf/_EN_1.0_&a=d 

- Europos Komisija, 2006 m, Nature and Biodiversity Cases - Ruling of the European Court of Justice 
(Gamtos ir biologinės įvairovės bylos - Europos Teisingumo Teismo sprendimas.) 
http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/others/ecj_rulings_en.pdf  

- Europos Komisija, 2011 m., Komisijos komunikatas: "Biologinė įvairovė – mūsų gyvybės draudimas ir 

gamtos turtas". ES biologinės įvairovės strategija iki 2020 m., Briuselis 3.5.2011, KOM (2011) 244 galutinis. 

- Europos Komisija, 2009 m., Bendra buveinių tipų ir rūšių apsaugos būklės ataskaita, kaip reikalaujama 
Buveinių direktyvos 17 straipsnyje, Briuselis 13.7.2009, KOM(2009)358 galutinis 
http://ec.europa.eu/environment/nature/kNewledge/rep_habitats/index_en.htm  

- Europos Komisija, 2001 m., Communication from the Commission:  A Sustainable Europe for a Better 
World: A European Union Strategy for Sustainable Development (Komisijos komunikatas "Tvari Europa 
geresniam pasauliui. Europos Sąjungos tvarios plėtros strategija") Komisijos pasiūlymas Geteburgo 
Europos Tarybai, Briuselis 15.5.2001, KOM(2001) 264 galutinis  

- Europos Komisija, the "Natura 2000" Viewer ("Natura 2000" žiūryklė) http://natura2000.eea.europa.eu  

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/provision_of_art6_en.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/Estuaries-EN.pdf
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/species_protection/library?l=/commission_guidance/english/final-completepdf/_EN_1.0_&a=d
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/species_protection/library?l=/commission_guidance/english/final-completepdf/_EN_1.0_&a=d
http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/others/ecj_rulings_en.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge/rep_habitats/index_en.htm
http://natura2000.eea.europa.eu/
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Pagrindiniai Komisijos rekomendaciniai dokumentai, susiję su Vandens 
pagrindų direktyva 

- Europos Komisija, 2003 m., Common Implementation Strategy for the water framework direktyva 
(2000/60/EC), Analysis of pressures and impacts (Vandens pagrindų direktyvos (2000/60/EB) bendroji 
įgyvendinimo strategija. Apkrovų ir poveikio analizė). Rekomendacinis dokumentas Nr.3, 157 p. 
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/VPD/library?l=/framework_direktyva/guidance_documents/guidancesNes3spressur
ess/_EN_1.0_&a=d  

- Europos Komisija, 2003 m., Common Implementation Strategy for the water framework direktyva 
(2000/60/EC), Identification and Designation of Heavily Modified and Artificial Water Bodies (Vandens 
pagrindų direktyvos bendroji įgyvendinimo strategija (2000/60/EB). Labai pakeistų ir dirbtinių vandens 
telkinių nustatymas ir paskyrimas), Rekomendacinis dokumentas Nr.4, p. 14 
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/VPD/library?l=/framework_direktyva/guidance_documents&vm=detailed&sb=Title 

- Europos Komisija, 2003 m., Common Implementation Strategy for the Water Framework Direktyva 
(2000/60/EC), Transitional and coastal waters-Typology, Reference conditions and classification systems, 
(Vandens pagrindų direktyvos bendroji įgyvendinimo strategija (2000/60/EB), Tarpiniai ir pakrantės 
vandenys. Tipologija, pamatinės sąlygos ir klasifikavimo sistemos), Rekomendacinis dokumentas Nr. 5, 
Liuksemburgas. Europos Bendrijų oficialiųjų leidinių biuras, 116 p. 
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/VPD/library?l=/framework_direktyva/guidance_documents&vm=detailed&sb=Title 

- Europos Komisija, 2003 m., Common Implementation Strategy for the Water Framework Direktyva 
(2000/60/EC) The role of wetlands in the Water Framework Directive (Vandens pagrindų direktyvos bendroji 
įgyvendinimo strategija. Šlapžemių vaidmuo Vandens pagrindų direktyvoje), Rekomendacinis dokumentas 
Nr. 12, 69 p. 

- Europos Komisija, 2005 m., Common Implementation Strategy for the Water Framework Directive 
(2000/60/EC) Guidance document No. 13: Overall approach to the classification of ecological status and 
ecological potential (Vandens pagrindų direktyvos bendroji įgyvendinimo strategija (2000/60/EB). 
Rekomendacinis dokumentas Nr. 13: Bendras požiūris į ekologinę būklę ir ekologinį potencialą)  

- Europos Komisija, 2006 m., Common Implementation Strategy for the Water Framework Directive. 
Exemptions to the environmental objectives under the Water Framework Direktyva allowed for new 
modifications or new sustainable development activities (WFD Article 4.7) (Vandens pagrindų direktyvos 
bendroji įgyvendinimo strategija (2000/60/EB). Vandens pagrindų direktyvoje nustatytų aplinkosaugos tikslų 
išimtys, kurias galima taikyti naujų pakeitimų arba naujos tvaraus vystymosi veiklos atveju (VPD direktyvos 
4 straipsnio 7 dalis), politikos dokumentas 
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/VPD/library?l=/framework_direktyva/thematic_documents/environmental_objectives
&vm=detailed&sb=Title 

- EC Guidance on the implementation of the EU nature legislation in estuaries and coastal zones (EK 
rekomendacinis dokumentas dėl ES gamtos teisės aktų įgyvendinimo žiotyse ir pakrantės zonose), Europos 
Komisija, 2006 m., WFD and Hydro-morphological pressures: Focus on hydropower, navigation and flood 
defence activities. Recommendations for better policy integration (VPD ir hidromorfologinis poveikis: su 
vandens energija, navigacija ir apsauga nuo potvynių susijusios veiklos svarba. Geresnio politikos 
integravimo rekomendacijos), politikos dokumentas, 44 p. 
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/VPD/library?l=/framework_direktyva/thematic_documents/hydromorphology&vm=d
etailed&sb=Title 

- Europos Komisija, 2006 m., WFD and Hydro-morphological pressures, Good practice in managing the 
ekological impacts of hydropower schemes; flood protection works; and works designed to facilitate 
navigation under the Water Framework Directive (VPD ir hidromorfologinis poveikis. Geroji vandens 
energijos sistemų, apsaugos nuo potvynių ir navigacijos sąlygų gerinimo darbų ekologinio poveikio valdymo 
pagal Vandens pagrindų direktyvą patirtis), 68 p. 
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/VPD/library?l=/framework_direktyva/thematic_documents/hydromorphology&vm=d
etailed&sb=Title 

- Europos Komisija, 2006 m., WFD and Hydro-morphological pressures, Case studies potentially relevant to 
the improvement of ecological status/potential by restoration/mitigation measures (VPD ir hidromorfologinis 

http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/guidance_documents/guidancesnos3spressuress/_EN_1.0_&a=d
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/guidance_documents/guidancesnos3spressuress/_EN_1.0_&a=d
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/guidance_documents&vm=detailed&sb=Title
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/guidance_documents&vm=detailed&sb=Title
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/thematic_documents/environmental_objectives&vm=detailed&sb=Title
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/thematic_documents/environmental_objectives&vm=detailed&sb=Title
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/thematic_documents/hydromorphology&vm=detailed&sb=Title
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/thematic_documents/hydromorphology&vm=detailed&sb=Title
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/thematic_documents/hydromorphology&vm=detailed&sb=Title
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/thematic_documents/hydromorphology&vm=detailed&sb=Title
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poveikis, atvejų tyrimai, galimai svarbūs ekologinės būklės arba ekologinio potencialo pagerinimui atkurimo 
arba mažinimo priemonėmis) 
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/VPD/library?l=/framework_direktyva/thematic_documents/hydromorphology/technic
al_reportpdf/_EN_1.0_&a=d 

- Europos Komisija, 2006 m., Common Implementation Strategy for the Water Framework Directive 
(2000/60/EC) (Vandens pagrindų direktyvos (2000/60/EB) bendroji įgyvendinimo strategija, rekomendacinis 
dokumentas dėl aplinkos apsaugos rekomendacinių dokumentų išimčių Nr. 20, 46 p. 
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/VPD/library?l=/framework_direktyva/guidance_documents/documentn20_mars09pd
f/_EN_1.0_&a=d  

- Europos Komisija, 2003 m., Common Implementation Strategy for the Water Framework Direktyva 
(2000/60/EC) River and lakes – Typology, reference conditions and classification systems (Vandens 
pagrindų direktyvos (2000/60/EB) bendroji įgyvendinimo strategija. Upės ir ežerai - tipologija, pamatinės 
sąlygos ir klasifikavimos sistemos), Rekomendacinis dokumentas Nr. 10, 94 p. 
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/VPD/library?l=/framework_direktyva/guidance_documents/guidancesNes10srefere
nce/_EN_1.0_&a=d  

- Results of the joint workshop on Biodiversity and Water and the links between EU nature and water 
legislation. Key documents: Frequently asked questions (version 1) as of June 2010; Case studies 
document (version 1) as of June 2010 (Bendro Biologinės įvairovės ir vandens seminaro rezultatai ir 
sąsajos tarp ES gamtos apsaugos ir vandens teisės aktų. Pagrindiniai dokumentai: dažniausiai užduodami 
klausimai (1 versija) nuo 2010 m.birželio mėn. Atvejų tyrimų dokumentas (1 versija) nuo 2010 m. birželio 
mėn.) 
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/VPD/library?l=/framework_direktyva/implementation_conventio/biodiversity_legislati
on/faq-VPD-bhd_june2010doc/_EN_1.0_&a=d 

- Commission Note: towards better environmental options for flood risk management (Komisijos pranešimas: 
Link geresnių aplinkosauginių pasirinkimų potvynių rizikai valdyti), 2011 m. 
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/river_working_group/library?l=/scientific_documents/environmental_management&
vm=detailed&sb=Title  

Komisijos PAV ir SPAV direktyvų gairės 

Commission guidance on Interpretation of project categories in the EIA Directive, 2008 (Komisijos 
rekomendacijos dėl PAV direktyvos projektų kategorijų išaiškinimo), 2008 m. 
http://ec.europa.eu/environment/PAV/pdf/interpretation_PAV.pdf 

- Direktyvos 2001/42 dėl tam tikrų planų ir programų pasekmių aplinkai vertinimo įgyvendinimas 
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/river_working_group/library?l=/meeting_1902/supporting_guidance/iia_PAV_and_S

PAV/030923_guidancepdf/_EN_1.0_&a=d  

Komisijos transporto politikos dokumentai  

- Europos Komisija, 2011 m., Baltoji knyga - Bendros Europos transporto erdvės kūrimo planas. 

Konkurencingos efektyviu išteklių naudojimu grindžiamos transporto sistemos kūrimas. 2011.03.28. 
KOM(2011) 144 galutinis           
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0144:FIN:EN:PDF 

- Europos Komisija, 2011 m., Komisijos darbinis dokumentas, papildantis Baltąją knygą - Bendros Europos 
transporto erdvės kūrimo planas. Konkurencingos efektyviu išteklių naudojimu grindžiamos transporto 
sistemos kūrimas, 2011.03.28. SEK(2011) 391 galutinis       
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2011:0391:FIN:EN:PDF 

- Europos Komisija, 2011 m. Proposal for a Regulation on Union guidelines for the development of the trans-
European transport network (Pasiūlymas reglamentuoti Sąjungos gaires transeuropinio transporto tinklo 
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