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DĖL „RAIL BALTICA“ GELEŽINKELIŲ INFRASTRUKTŪROS KAUNO GELEŽINKELIO
MAZGE  SUSISIEKIMO  KOMUNIKACIJŲ  INŽINERINĖS  INFRASTRUKTŪROS
VYSTYMO PLANO STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO ATASKAITOS

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) pagal
kompetenciją „Natura 2000“ ir nacionalinių saugomų teritorijų bei jose saugomų gamtinių vertybių
ir  saugomų rūšių aspektu išnagrinėjo  pateiktą  „Rail  Baltica“  geležinkelių  infrastruktūros  Kauno
geležinkelio mazge susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano (toliau –
Planas) strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaitą (toliau – Ataskaita).

Pagal  Lietuvos  Respublikos  saugomų  teritorijų  įstatymo  241 straipsnio  10  dalį  „<...>
Atsižvelgdamos į poveikio „Natura 2000“ teritorijai vertinimą ir šio straipsnio 11 dalies nuostatas,
valstybės ar savivaldybių institucijos ar įstaigos gali pritarti planui ar projektui tik įsitikinusios,
kad planas ar projektas neigiamai nepaveiks nagrinėjamos teritorijos vientisumo“. 241 straipsnio
11 dalis nustato: „Jeigu šio straipsnio 10 dalyje nurodytas planas ar projektas, nepaisant poveikio
teritorijai neigiamo įvertinimo ir nesant kitų alternatyvių sprendimų, privalo būti įgyvendintas dėl
įpareigojančių  svarbesnio  visuomenės  intereso  priežasčių,  tarp  jų  socialinio  ir  ekonominio
pobūdžio,  įgyvendinamos  visos  kompensacinės  priemonės,  kad  bendras  „Natura  2000“  tinklo
vientisumas  būtų  išsaugotas.  Apie  nustatytas  kompensacines  priemones  informuojama Europos
Komisija.  Kai  atitinkamoje  teritorijoje  yra  prioritetinis  natūralių  buveinių  tipas  ir  (arba)
prioritetinė  augalų  ar  gyvūnų  rūšis,  vieninteliai  galimi  pateikti  motyvai  yra  susiję  su  žmonių
sveikata ar viešuoju saugumu arba su svarbiomis aplinkai palankiomis pasekmėmis. Dėl galimybės
pritaikyti motyvus, susijusius su kitomis, negu nurodyta, įpareigojančiomis svarbesnio visuomenės
intereso priežastimis, būtina kreiptis į Europos Komisiją jos nuomonės tokiu klausimu“. Lietuvos
Respublikos  Vyriausybės  2014  m.  gruodžio  23  d.  nutarimu  Nr.  1467  „Dėl  Planų  ir  programų
strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Planų ir programų
strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo 40 punkte nurodyta: „Jeigu nustatoma, kad
plano ar programos įgyvendinimas sukels reikšmingų pasekmių „Natura 2000“ teritorijoms ir nėra
alternatyvių  plano  ar  programos  sprendinių,  planas  ar  programa  gali  būti  tvirtinami  ir
įgyvendinami tik  tais  atvejais,  kai jų  sprendiniai  susiję  su žmonių sveikata ar sauga, tam tikrų
aplinkos  komponentų  išsaugojimu,  arba  atsižvelgiant  į  Europos  Komisijos  nuomonę  dėl  kitų
svarbių  priežasčių.  Tokiais  atvejais  turi  būti  numatomos  ir  įgyvendinamos  visos  įmanomos
kompensacijos priemonės, būtinos „Natura 2000“ teritorijų vientisumui išsaugoti“.

Iš  Ataskaitoje  pateiktos  informacijos  matyti,  kad siūlomos pasirinkti  Plano koncepcinių
sprendinių  alternatyvos  A4  įgyvendinimas  gali  sukelti  reikšmingų  neigiamų  pasekmių  Europos
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ekologinio tinklo „Natura 2000“ buveinių apsaugai svarbiai teritorijai - Jiesios upės ir jos slėniai
(LTKAU0014). Ataskaitoje nėra pateikta aiškių priemonių, kurios leistų įsitikinti, kad įgyvendinant
Plano  sprendinius  reikšmingų  pasekmių  saugomose  teritorijose,  o  ypatingai  „Natura  2000“
teritorijose, saugomoms vertybėms bus galima išvengti. Taip pat nepateikta konkrečių priemonių,
kaip bus kompensuojamos neigiamos pasekmės saugomų teritorijų vertybėms, jeigu įgyvendinant
Plano  sprendinius  jų  išvengti  bus  neįmanoma.  Atsižvelgdama  į  aukščiau  nurodytus  teisinius
reikalavimus Tarnyba šiame etape negali pilnai pritarti nė vienai iš nagrinėtų Plano koncepcinių
sprendinių alternatyvų.

Atsižvelgdama į tai, kad atlikus ypatingos valstybinės svarbos projekto Plano koncepcinių
alternatyvų kaštų-naudos ir  daugiakriterinę  analizes,  tvaraus  vystymosi  principais  nustatyta,  kad
mažiausios sprendinių pasekmės gamtinei,  socialinei  bei ekonominei  aplinkai  būtų įgyvendinant
alternatyvą  A4,  Tarnyba  neprieštarauja,  kad  Plano  sprendiniai  būtų  konkretizuojami  pagal
alternatyvą  A4.  Konkretizuojant  Plano  sprendinius  būtina  detalizuoti  ir  suformuluoti  aiškias
priemones, įskaitant ir teritorines alternatyvas, reikšmingoms pasekmėms saugomose teritorijose, o
ypatingai „Natura 2000“ teritorijose, saugomoms vertybėms išvengti, o kur to neįmanoma padaryti,
konkrečias poveikio kompensavimo priemones.

Nurodytas sąlygas atitinkančius konkretizuotus Plano sprendinius, jeigu jų įgyvendinimas
sukeltų  reikšmingas  pasekmes  „Natura  2000“  teritorijoms,  būtų  galima  tvirtinti  ir  ypatingos
valstybinės  svarbos  projektą  įgyvendinti  dėl  įpareigojančių  svarbesnio  visuomenės  intereso
priežasčių  (tarp  jų  socialinio  ir  ekonominio  pobūdžio)  be  Europos  Komisijos  (toliau  –  EK)
pritarimo tiktai tokiu atveju, jeigu sprendinių įgyvendinimas nedarytų reikšmingo poveikio „Natura
2000“  teritorijose  saugomiems  Europos  Bendrijos  (toliau  –  EB)  svarbos  prioritetinių  natūralių
buveinių tipams. Jeigu nebus išvengta konkretizuotų sprendinių įgyvendinimo reikšmingų pasekmių
„Natura 2000“ teritorijose saugomiems EB svarbos prioritetiniams natūralių buveinių tipams, Plano
sprendiniai galės būti tvirtinami ir įgyvendinami tiktai gavus teigiamą EK nuomonę dėl galimybės
pritarti Planui dėl kitų negu žmonių sveikata ar viešasis saugumas arba svarbios aplinkai palankios
pasekmės įpareigojančių svarbesnio visuomenės intereso priežasčių.

Direktorius Albertas Stanislovaitis
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