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Käesolev kokkuvõte

Siseveetransporti loetakse ohutuks, energiatõhusaks ja suhteliselt 
keskkonnasõbralikuks transpordiviisiks. EL on juba mõnda aega 
mõistnud siseveetranspordi suurt potentsiaali ja tunnustab selle 
olulist rolli kogu transpordisüsteemis.

Sarnaselt muude jõekasutusviisidega toimub ka siseveeteede 
arendamine ja juhtimine ELi keskkonnaalaste õigusaktide 
raamistikus, mis hõlmab linnu- ja loodusdirektiivi (nn 
looduskaitsedirektiivid) ning ka veepoliitika raamdirektiivi 
(VRD). Käesolev kokkuvõte annab lühiülevaate 2012. aastal 
Euroopa Komisjoni keskkonna- ja transporditeenistuste koostöös 
valminud juhenddokumendist kahe looduskaitsedirektiivi 
rakendamise kohta siseveetranspordi valdkonnas. 

Juhenddokument koostati, et anda suuniseid, kuidas kõige 
paremini tagada, et siseveetranspordi arendamise ja juhtimisega 
seotud tegevused oleksid kooskõlas ELi keskkonnapoliitika 
ja eelkõige looduskaitse õigusaktidega. Sellest leiavad 
kasulikku teavet nii pädevad asutused ja arendajad kui ka 
mõju hindamise konsultandid ja Natura 2000 alade valitsejad. 
Täielik juhenddokument on kättesaadav Euroopa Komisjoni 
Keskkonnadirektoraadi veebisaidilt. 
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ELi poliitiline raamistik 

Siseveeteedel on tähtis roll kaupade transpordis paljudes 
Euroopa piirkondades. Igal aastal veetakse sel viisil üle 500 
miljoni tonni kaupa. Üle 40 000 km laevatatavaid siseveeteid 
ühendab tööstus- ja kaubanduskeskusi üksteisega ning annab ka 
üliolulise ligipääsu merele. 

ELi transpordipoliitika keskne sammas on üleeuroopaline 
transpordivõrk TEN-T, mis loodi eesmärgiga ühendada maismaa- 
(sh ka siseveeteed), mere- ja õhutranspordivõrgud kogu Euroopa 
Liidus ühtseks multimodaalseks võrgustikuks. Üleeuroopaliste 
ühendusvõrkude (transpordi-, telekommunikatsiooni- ja 
energiavõrk) rahastamiseks loodi Euroopa ühendamise rahastu, 
mille eelarvest 32 miljardit eurot on ette nähtud transpordivõrgu 
arendamiseks. 

TEN-T suuniste (2010) artikkel 8 sätestab, et projektide 
kavandamisel ja läbiviimisel tuleb hinnata nende 
keskkonnamõju, viies läbi keskkonnamõju hindamise ja/või 
asjakohase hindamise (Natura hindamise) vastavalt linnu- ja 
loodusdirektiivile. 

ELi linnu- ja loodusdirektiivi üldine eesmärk on kaitsta 
Euroopa kõige väärtuslikumaid ja ohustatumaid elupaiku 
ja liike, sh ka neid, mis on seotud jõgedega. Nende kahe 
looduskaitsedirektiivi alusel on loodud Natura 2000 kaitsealade 
võrgustik, mis kaitseb direktiivide lisades nimetatud liikide ja 
elupaigatüüpide olulisi esinemisalasid. Veepoliitika raamdirektiiv 
seab eesmärgiks kõikide ELi vete hea seisundi saavutamise (nii 
bioloogiliste, hüdroloogiliste kui ka keemiliste näitajate alusel). 
Need õigusaktid ei ole mõeldud uute kavade või projektide 
takistamiseks, vaid tagamaks, et uued arendusprojektid viiakse 
ellu viisil, mis ei kahjusta ELi elurikkust ega veeressursse. 

Euroopa jõed: tähtis ressurss 

ELis on umbes viiskümmend suuremat jõge, millest kahekümne 
valgalad on suuremad kui 50 000 km². Igaühel neist on ka oluline 
lisajõgede võrgustik. Jõed on Euroopa majanduse ja heaolu 
jaoks tähtis multifunktsionaalne ressurss, mis teenindab paljusid 
erinevaid sektoreid. 

Heas seisundis jõeökosüsteemid pakuvad mitmeid olulisi 
hüvesid. Sellised jõed on olulised mageveeallikad ja toimivad 
ka puhastitena, eemaldades liigseid toitaineid ning saasteaineid 
vooluveekogust ja ümbritsevalt valgalalt. Samuti annavad 
need loodusliku kaitse erosiooni ja üleujutuste vastu ning 
säilitavad mulda, toitaineid ja setteid. Heas seisundis looduslike 
jõgede ja nende luhtade elurikkus on märkimisväärne, kuna 
need on elupaigaks paljudele Euroopa looduslikele looma- ja 
taimeliikidele, sealhulgas linnu- ja loodusdirektiivi lisades 
loetletud ohustatud liikidele. 

Järve- ja jõeökosüsteemid hõlmavad umbes 4% Natura 
2000 võrgustiku pindalast (Euroopa Keskkonnaagentuur, 
2010). Need on määratud Natura 2000 aladeks, kaitsmaks 
looduskaitsedirektiivide lisades loetletud elupaigatüüpe ja liike. 
Nende hulgas on nii avaliku tähelepanu all olevaid liike, nagu 
näiteks lõhe (Salmo salar), saarmas (Lutra lutra) ja jäälind (Alcedo 
atthis), kui ka vähemtuntud liike, nagu näiteks valgesõraline 
vähk (Austropotamobius pallipes), paksukojaline jõekarp (Unio 
crassus) ja Euroopa sookilpkonn (Emys orbicularis). Kaitstakse ka 
ohustatud vooluveekogude tüüpe ja nendega seotud elupaiku, 
nagu näiteks lammimetsad, lamminiidud ja madalsood. 

Paljudele Euroopa jõgedele on inimkasutus viimase 150 
aasta jooksul avaldanud tohutut survet, mille tulemusena on 
looduslikus või looduslähedases seisundis säilinud vaid vähesed 
neist. Linnade arendamine, üleujutuste vastased kaitserajatised, 
energia, sh hüdroenergia tootmine, siseveenavigatsioon, jõgede 
sirgendamine ja maa põllumajanduslik kuivendus mõjutavad 
oluliselt veekogude hüdromorfoloogilist seisundit. Hiljutise 
Euroopa jõgede seisundi hindamise tulemusena leiti, et umbes 
40% kõigist ELi vooluveekogudest ei ole heas seisundis. 
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Jõed seisavad silmitsi ka uute väljakutsetega, nagu 
kliimamuutus ja invasiivsed võõrliigid. Üha enam lisandub 
tõendusmaterjali selle kohta, et kliimast põhjustatud muutused 
jääkatteperioodides, jõgede äravoolurežiimis, termilises 
kihistumises, toitainete kättesaadavuses ja vegetatsiooniperioodi 
kestuses mõjutavad jõeökosüsteemide liigilist koosseisu ja 
toiduvõrgu struktuuri. Kliima muutumine võib viia ka suurte 
muutusteni jõgede veerežiimis. 

Vastavalt 2015. aasta aruandele „Looduse seisund ELis“ on 
mageveekalade ja -elupaikade olukord murettekitav – ligikaudu 
75% magevee-elupaikadest on ebasoodsas-ebapiisavas seisundis 
ja paljude magevee-elupaikadega seotud liikide, nagu näiteks 
siirdekalade, arvukus on märkimisväärselt langenud. Nende 
suundumuste tagasipööramiseks tuleb tegeleda põllumajanduse 
ja hüdroloogiliste tingimuste muutustest tulenevate 
surveteguritega. 

Siseveeteede arendusprojektid võivad ELi 
looduskaitsedirektiividega kaitstavatele elupaikadele ja liikidele 
avaldada järgmist ebasoodsat mõju: 
•	 Elupaikade kadu, kahjustamine ja killustamine: nt elupaikade 
otsene füüsiline hävitamine, looduslike hüdromorfoloogiliste 
protsesside, setterežiimi ja toitainete ringluse häirimine, 

looduslike veetaseme kõikumiste ja sesoonse üleujutuse 
takistamine, jõgede sirgendamine. 
•	 Liikide häirimine ja väljatõrjumine: müra, vee sogasus, 
reostus, inimeste kohalolu, settimine või regulaarsed liikumised 
(nt lained või sõukruvi tekitatud veevool). 
•	 Liikide rände ja leviku takistamine: nt tammid ja paisud, mis 
on füüsiline barjäär kalade rändele, või kunstlikud kanalid, mis 
võivad takistada liikide liikumist, killustades maismaaelupaiku. 
•	 Reostus: nt laevajäätmed, pilsivesi või juhuslikud lekked.

Kogemused näitavad, et moodsad siseveeteede 
arendusmeetodid võivad mängida olulist rolli mitte ainult uute 
arenduste võimalike negatiivsete mõjude leevendamisel, vaid ka 
reguleeritud jõgede ökoloogia ja loomuliku toimimise aktiivsel 
parandamisel, tuues kasu nii jõele kui ka selle kasutajatele, 
sh siseveetranspordile. Need uued meetodid võimaldavad 
projektide kavandamisel võtta arvesse jõesüsteemide looduslikke 
funktsioone ja võimalusel neid säilitada või taastada. 
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Integreeritud planeerimise tähtsus

Tunnistades vajadust terviklikuma ja integreerituma lähenemise 
järele, mis võimaldaks tasakaalustada erinevaid ja mõnikord 
vastuolulisi huve, on üha enam infrastruktuuri planeerijaid 
hakanud projektide kavandamisel ja projekteerimisel kasutama 
uut lähenemisviisi. See võtab projekti planeerimisel kohe alguses 
arvesse nii taristulisi kui ka ökoloogilisi vajadusi ja ka muid jõe 
kasutusviise. Samuti toetab see lähenemine interaktiivsemat ja 
läbipaistvamat planeerimisprotsessi ning ökoloogide ja muude 
huvirühmade aktiivset osalemist algusest peale.

On tõsi, et sellise integreeritud planeerimisprotsessi 
ettevalmistamine ja elluviimine võib nõuda suuremat 
algset investeeringut, kuid üha enam on tõendeid, et selline 
lähenemine annab peaaegu alati märkimisväärse kasu, mis 
ületab oluliselt esialgseid lisakulusid. 

Integreeritud planeerimine võib pikas perspektiivis olla 
kulutõhusam ja anda terviklikumaid lahendusi, mis teenivad 
samaaegselt erinevaid huve ja vajadusi. Samuti edendab see 
sektoritevahelist suhtlust ning toetab loovate ja uuenduslike 
lahenduste väljatöötamist, milleni traditsioonilisel sektoripõhisel 
planeerimisel tavaliselt ei jõuta. Lisaks tuleb integreeritud 
lähenemine kasuks ka projekti ja selle eest vastutavate 
institutsioonide avalikule mainele. 

Neil põhjustel soovitab Euroopa Komisjon kasutada siseveeteede 
projektide planeerimisel integreeritud lähenemist, iseäranis 
juhul, kui taotletakse (kaas)rahastust ELi programmidest 
nagu TEN-T, struktuuri- ja ühtekuuluvusfondid või Euroopa 
ühendamise rahastu.  

Hea tava näide: Elav Reini jõgi

Reini jõgi on Euroopa suurim siseveetee ja samal ajal ka 
väljapaistev jõeelupaik, mis ühendab jõgesid ning märgalasid 
Alpide ja Põhjamere vahel. Jõel paikneb umbes 200 Natura 2000 
ala. Looduslike hüdromorfoloogiliste struktuuride ulatuslik kadu 
oli ajendiks kahele järjestikusele vabaühenduse juhitud projektile 
(2003-2010), mis tegelesid Reini jõe seisundi parandamisega. 
Projektid algatati Saksa vabaühenduse NABU (BirdLife) juhtimisel 
ühise nimetuse all „Elav Rein – tuhande saare jõgi“ (‘Living Rhine 
– River of Thousand Islands’) ning arendati samm-sammult edasi 
usalduse loomise ja intensiivse koostöö kaudu keskkonna- ja 
transpordivaldkonna huvirühmade vahel (sh vabaühenduste, 
veeteede ja ametkondade ekspertidest koosnevate 
nõuandekogude loomine). 

Projekti jooksul kavandati kokku viisteist kohalikku projekti, 
millest seitse on siiani ellu viidud. Rahastus saadi erinevatest 
avalikest ja erafondidest, ettevõtetest ning ka ELi LIFE ja 
Interreg IIIb programmidest. Kohalikke projekte rahastasid ja 
viisid ellu föderaalsed ja kohalikud administratsioonid ning 
ka vabaühendused. Projektid sisaldasid näiteks erinevate 
kaldakaitserajatiste eemaldamist, buunide rekonstrueerimist 
ja külgkanalite taastamist. Seireprogramm taastamismeetmete 
mõju kontrollimiseks ja kommunikatsioonistrateegia aitasid ka 
tagada laiema avalikkuse teavitamise ja poliitilise toetuse sellele 
algatusele. 

Lisateave:  
www.lebendiger-rhein.de 

www.lebendiger-rhein.de
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Asjakohane ehk Natura hindamine

Strateegiline planeerimine ja loodusega koos töötamise 
printsiibil põhinev integreeritud lähenemine aitab leida 
kõigile kasulikke lahendusi ja arvestada erinevate ühiskondlike 
vajadustega. Neist võib olla abi ka keskkonnaloa taotlemisel 
siseveetranspordi arendamise kavale või projektile, millel võib 
olla oluline (ebasoodne) mõju Natura 2000 alale. 

ELi looduskaitse seadusandlus nõuab, et iga kava või projekt, 
millel võib olla ebasoodne mõju ühele või mitmele Natura 2000 
alale, peab läbima asjakohase ehk Natura hindamise vastavalt 
loodusdirektiivi artikli 6 lõikele 3, et teha kindlaks kava või 
projekti mõju ala(de)le. 

Hindamismenetluse järjestikused etapid on sätestatud artikli 
6 lõigetes 3 ja 4. Iga etapi tulemus määrab järgneva etapi 
vajalikkuse. Näiteks kui eelhindamise tulemusena leitakse, et 
ebasoodne mõju Natura alale puudub, võib kava või projekti ilma 
edasise hindamiseta heaks kiita. 

Natura hindamine koosneb järgmistest etappidest:
•	 Esimene etapp: eelhindamine – Esimeses etapis selgitatakse 
välja, kas asjakohane hindamine on vajalik või mitte. Kui kava või 
projekt võib avaldada olulist ebasoodsat mõju Natura 2000 alale, 
siis tuleb läbi viia asjakohane hindamine. 
•	 Teine etapp: asjakohane hindamine – Kui on kindlaks tehtud, 
et artikli 6 lõike 3 kohane asjakohane hindamine on vajalik, 
tuleb kava või projekti mõju (kas eraldi või koos teiste projektide 
või kavadega) Natura 2000 ala terviklikkusele üksikasjalikult 
analüüsida, lähtudes ala kaitse-eesmärkidest. Kui asjakohase 
hindamise tulemusena selgub, et kava või projekt avaldab 
ebasoodsat mõju ala terviklikkusele isegi leevendusmeetmete 
rakendamisel, siis ei või pädevad riigiasutused kava või projekti 
heaks kiita või saavad seda teha vaid erandkorras vastavalt artikli 
6 lõikele 4.
•	 Kolmas etapp: erandi tegemine – Artikli 6 lõige 4 sätestab 
lõike 3 nõuetele erandi tegemise korra. Seega, kui kava või 
projekti ebasoodsat mõju Natura 2000 alale ära hoida pole 
võimalik, võib sellele erandkorras siiski loa anda, kui on täidetud 
artikli 6 lõikes 4 toodud tingimused.  

Artikli 6 lõike 4 kohaselt peavad kava või projekti erandkorras 
heakskiitmiseks olema täidetud järgnevad tingimused: 
•	 Loa andmiseks esitatud alternatiiv on võimalikest valikutest 
kõige vähem elupaiku, liike ja Natura 2000 ala terviklikkust 
kahjustav ning puuduvad ala terviklikkust mittekahjustavad 
alternatiivid. 
•	 Esinevad ülekaalukad avalikud huvid, sh sotsiaalsed ja 
majanduslikud huvid, mis õigustavad kava või projekti 
heakskiitmist.
•	 Rakendatakse kõiki nõutud hüvitusmeetmeid Natura 2000 
võrgustiku üldise sidususe tagamiseks. 
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Siseveetranspordi arendamisel on olulised ka järgmised kaks ELi 
keskkonnaalast õigusakti: 
•	 Direktiiv 2001/42/EÜ teatavate kavade ja programmide 
keskkonnamõju hindamise kohta (nn SMH direktiiv); 
•	 Direktiiv 85/337/EMÜ teatavate riiklike ja eraprojektide 
keskkonnamõju hindamise kohta, muudetud 1997 (97/11/EÜ) 
ja 2003 (2003/35/EÜ) – nn KMH direktiiv, muudetud direktiiviga 
2009/31/EÜ.

Kuigi neid hindamisi viiakse tihti läbi koos, integreeritud 
menetluse osana, on neil erinevad eesmärgid ja mõju hindamise 
objektid. Seetõttu ei saa SMH ega KMH asendada asjakohast ehk 
Natura hindamist.

Asjaomaste direktiivide vahelised seosed 

Lisaks linnu- ja loodusdirektiivile on veel mitu ELi keskkonnaalast 
õigusakti, millega tuleb siseveetranspordi valdkonnas arvestada, 
sh eelkõige veepoliitika raamdirektiiv (VRD), strateegilise mõju 
hindamise (SMH) direktiiv, keskkonnamõju hindamise (KMH) 
direktiiv ja üleujutuste direktiiv.  

VRD: on selge, et VRD on tugevalt seotud linnu- ja 
loodusdirektiiviga. Vähemasti osaliselt toimivad need samas 
keskkonnas – veeökosüsteemides ning neist otseselt sõltuvates 
maismaaökosüsteemides ja märgaladel – ja ka eesmärgid hoida 
ära jõgede kahjustamist ning parandada veeökosüsteemide 
ökoloogilist seisundit on üldjoontes sarnased. 

VRDs on ka selged viited linnu- ja loodusdirektiivile, mis tagavad 
nende omavahelise vastavuse (VRD artikli 4 lõiked 1c, 2, 8 ja 9; 
artikkel 6 ja IV lisa, artikkel 8 ja V lisa (1, 3, 5), artikli 11 lõige 3a ning 
VI ja VII lisa). 

Artikkel 6 kohustab liikmesriike koostama registri kõigi selliste 
alade kohta oma valglapiirkondades, mis vajavad konkreetsete 
ühenduse õigusaktide alusel erikaitset oma pinna- või põhjavee 
või otseselt veest sõltuvate elupaikade ja liikide kaitseks. Siia hulka 
kuuluvad ka Natura 2000 alad. 

Artikkel 8 nõuab vee seisundi seire programmide kehtestamist, 
et saada ühtne ja terviklik ülevaade vee seisundist igas 
valglapiirkonnas. Seda on võimalik koordineerida Natura 2000 
seireprogrammidega, mis keskenduvad liikide ja elupaigatüüpide 
seirele.

Artikkel 11, mis määrab meetmeprogrammide sisu, nõuab ka 
linnu- ja loodusdirektiivi alusel nõutavate meetmete lisamist, juhul 
kui need meetmed on vajalikud veest otseselt sõltuvate liikide ja 
elupaikade kaitseks. 
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