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Mitteenergeetiliste maavarade kaevandamine ELis
Euroopa mitteenergeetiliste maavarade kaevandamise sektor
jagatakse sageli kolmeks peamiseks alasektoriks kaevandatavate
maavarade füüsikaliste ja keemiliste omaduste ning eelkõige
nende kasutusalade ja varustatavate tööstusharude alusel:
• ehitusmaavarad, mis hõlmavad erineva osakeste suurusega
täitematerjale, nagu näiteks liiv, kruus ja erinevad purustatud
kivimid (nt kriit, lubjakivi, liivakivi), looduslikke kivimmaterjale (nt
marmor ja graniit) ning lisaks erinevat tüüpi savi, kipsi ja kiltkivi;
• tööstusmaavarad, mis hõlmavad füüsikalisi (nt bentoniit,
boraadid, kaltsiumkarbonaadid, diatomiit) või keemilisi mineraale
(nt sool, kaaliumkloriid, väävel);
• maagid, mis hõlmavad erinevaid maake, millest töötlemisel
saadakse metalle või metallilisi aineid, nagu näiteks alumiinium,
kroom, vask, kuld, liitium, mangaan.
Ehitus- ja eelkõige täitematerjalide kaevandamine on väärtuselt
ja mahult suurim mitteenergeetiliste maavarade kaevandamise
alasektor Euroopa Liidus.
Usaldusväärse ja moonutusteta juurdepääsu tagamine
toorainetele on ELi majanduse konkurentsivõime jaoks üha
olulisem tegur. Seda tunnistades võttis Euroopa Komisjon 2008.
aasta novembris vastu tooraineid käsitleva algatuse, milles

sätestatakse sihipärased meetmed, et tagada ja parandada
juurdepääsu toorainetele ELis.
Tooraineid käsitlev algatus toetub kolmele sambale: tagada
toorainete kättesaadavus rahvusvahelistelt turgudelt samadel
tingimustel teiste tööstuslike konkurentidega, kehtestada
ELi piires õiged raamtingimused, et toetada Euroopa
tooraineallikatest pärinevate varude jätkusuutlikkust, ning
suurendada üldist ressursitõhusust ja edendada ringlussevõttu,
et vähendada tarbimist ELis.
Teine sammas on tõeline väljakutse, kuna kaevandamine
saab toimuda vaid seal, kus leidub maavarasid. Seega ei
ole alati võimalik valida kohti, kus poleks konflikte teiste
maakasutusviiside, üldsuse huvide, looduskaitsealade, maastikuvõi visuaalsete väärtustega.
Vajadus kasutada teatud maatükke tähendab, et kuigi
mitteenergeetiliste maavarade kaevandamiseks vajalik
kogupindala on suhteliselt väike (alla 1% ELi territooriumist),
võivad üksikud arendusprojektid siiski sattuda konflikti
konkureerivate maakasutusviiside või laiemate ühiskondlike
huvidega või võib nende keskkonnamõju olla vastuvõetamatult
suur.
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ELi poliitiline raamistik
Nagu muudegi maakasutusviiside puhul, tuleb ka
mitteenergeetiliste maavarade kaevandamisel arvestada
ELi keskkonnaalase seadusandlusega, sh nii loodus- kui ka
linnudirektiiviga. ELi linnu- ja loodusdirektiiv on ELi elurikkuse
poliitika nurgakivid, mis võimaldavad liikmesriikide koostõõs
kaitsta ja säilitada Euroopa kõige ohustatumaid ja haavatavamaid
liike ning elupaiku.
Direktiividel on kaks peamist eesmärki:
• kaitsta liike kogu ELis (liigikaitseliste sätete kaudu);
• kaitsta haruldasi ja ohustatud elupaigatüüpe või haruldaste ja
ohustatud liikide elupaiku, et tagada nende pikaajaline säilimine
(alade kaitse sätete kaudu, mille alusel on loodud Natura 2000
võrgustik).
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Natura 2000 võrgustikku kuulub üle 27 500 ala, mis hõlmavad
umbes 18% ELi territooriumist ja üle 9% seda ümbritsevast
merest. See ei ole rangete kaitsealade süsteem, kus
inimtegevus oleks välistatud. Looduskaitsedirektiivid on ühine
seadusandlik raamistik kõigile ELi liikmesriikidele, mis tagab,
et kogu inimtegevus – sh ka mitteenergeetiliste maavarade
kaevandamine – toimuks nii, et see ei kahjustaks Natura 2000
alade terviklikkust.
Loodusdirektiivi artikkel 6 sätestab menetluse, mida tuleb
järgida loa andmisel kavadele ja projektidele, millel võib olla
oluline mõju Natura 2000 ala(de)le. Sisuliselt nõuab see, et kava
või projekt, millel võib olla oluline mõju Natura 2000 ala(de)le,
peab läbima nn asjakohase ehk Natura hindamise, et uurida
üksikasjalikult mõjusid ja nende seoseid Natura 2000 ala(de)
kaitse-eesmärkidega.

Mitteenergeetiliste maavarade kaevandamise kavadele ja
projektidele võivad kohalduda ka keskkonnamõju strateegilise
hindamise (KSH) ja keskkonnamõju hindamise (KMH) direktiivide
sätted.
KSH direktiivi eesmärk on tagada, et teatud planeeringute ja
kavade keskkonnamõju tehakse kindlaks, hinnatakse ja võetakse
arvesse planeeringute ja kavade koostamise käigus ning enne
nende heakskiitmist. See võimaldab tavaliselt leida arendustele
parema asukoha, mis tekitab vähem konflikte looduskaitsega.
KMH direktiiv reguleerib üksikute era- või avalike projektide
keskkonnamõju hindamist. Projektidele, millel võib olla oluline
keskkonnamõju, saab luba anda alles pärast KMH läbiviimist ja
selle tulemuste arvessevõtmist.
KSH või KMH ja Natura hindamise menetlustel on palju sarnasusi,
seetõttu on soovitav need ühildada. Siiski on ka olulisi erinevusi,
mistõttu KSH või KMH ei saa asendada Natura hindamist ja
mõlemad menetlused on olulised. Üks põhilisi erinevusi lisaks
sellele, et Natura hindamine keskendub Natura 2000 alade
kaitse-eesmärkidele, on Natura hindamise tulemuse siduvus.

Erinevalt KSHst või KMHst, ei saa pädev asutus projektile
luba anda, kui Natura hindamine ei tõesta, et projekt (koos
leevendusmeetmetega) ei kahjusta Natura 2000 ala terviklikkust
(sellisel juhul saab luba anda vaid erandkorras, st kui puuduvad
väiksema mõjuga alternatiivid, projekt on ülekaalukates avalikes
huvides ja rakendatakse hüvitusmeetmeid). KSH/KMH eesmärk
on aga anda pädevatele asutustele infot kava või projekti
keskkonnamõjude kohta, et neid saaks arvesse võtta lõppotsuse
tegemisel.
Mitteenergeetiliste maavarade kaevandamise puhul võivad olla
asjakohased ka järgnevad ELi keskkonnaalased õigusaktid ja
poliitikad:
• Kaevandustööstuse jäätmete käitlemise direktiiv (2006/21/EÜ).
• Keskkonnavastutuse direktiiv (2004/35/EÜ).
• Veepoliitika raamdirektiiv (2000/60/EÜ) ja põhjavee direktiiv
(2006/118/EÜ).
• Merestrateegia raamdirektiiv (2008/56/EÜ).
• ELi loodusvarade säästva kasutamise strateegia.
• Ettevaatuspõhimõte.
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Mitteenergeetiliste maavarade kaevandamise võimalik mõju loodusele
Mineraalide kaevandamisel on alati teatud, sageli negatiivne,
mõju alale, kus seda tehakse. Siiski on ka üha rohkem näiteid,
mille puhul kaevandusala mõju elurikkusele on lõppkokkuvõttes
positiivne. Selle põhjus on, et üha enam karjääre ja kaevandusi
korrastatakse (rekultiveeritakse) nende kasutustsükli lõpus,
pidades silmas elurikkust. Kui korrastatav kaevandus asub
juba vaesunud looduskeskkonnas, siis võib korrastamine uute
elupaikade loomise kaudu anda olulise panuse elurikkuse heaks.
Hinnates kaevandamise võimalikku mõju loodusele ja elustikule,
on oluline meeles pidada, et mõju võib olla seotud mitte üksnes
kaevandusalaga, vaid ka selle juurde kuuluva taristuga, nagu
näiteks juurdepääsuteed, konveierid, purustid, ladustamiskohad,
aherainemäed, settetiigid jms. Mõju hindamisel tuleb arvesse
võtta ka kõiki arenduse etappe esialgsetest uuringutest
kaevanduse toimimise (sh kaevandusalade roteerumine/
laiendamine) ja lõpuks selle sulgemise ning korrastamiseni.
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Keskkonnamõju tüüp ja ulatus võib erinevatel aladel olla väga
erinev, kuna see sõltub paljudest teguritest. Seega tuleb mõju
hinnata juhtumipõhiselt.
Arvestada tuleb ka võimalike kumulatiivsete mõjudega, mis
võivad tekkida mitme kaevanduse või kaevanduse ja muude
arenduste (nt muu taristu või tööstus) koosmõjul. Isegi kui üksiku
kaevandusprojekti puhul ei tuvastata kahjulikku mõju Natura
2000 alale, tuleb siiski hinnata ka projekti võimalikku koosmõju
muude kavade ja arendusprojektidega.
Kaevandustegevuse võimalikud mõjud ühenduse tähtsusega
liikidele ja elupaikadele on:
• Elupaikade kadu ja kahjustamine: Mitteenergeetiliste
maavarade kaevandamine mõjutab elurikkust peamiselt
raadamise ja pinnase eemaldamise kaudu kaevandamisel või
sellega seotud taristu (nt juurdepääsuteed, jäätmete ladestusalad
ja settetiigid) rajamisel. Selle tagajärjeks võib olla olemasolevate

Strateegilise planeerimise tähtsus
elupaikade muutumine, kahjustumine, killustumine või hävimine.
• Liikide häirimine ja väljatõrjumine: Mitteenergeetiliste
maavarade kaevandamine võib põhjustada olulisi häiringuid
teatud taimedele või loomadele. Mõju võib olla ajutine või püsiv,
otsene või kaudne, alasisene või sellest väljaspool ning see võib
tekkida projekti erinevates etappides. Loomi võivad häirida
erinevad tegurid, nagu näiteks müra, tolm, reostus, inimeste
kohalolu, regulaarsed liikumised (nt kaupade transport) jms. See
võib mõjutada liikide paljunemis-, toitumis-, peatumis- või levikuja rändevõimet.
Kaevandamistegevuste mõju elurikkusele võib tuleneda
erinevatest teguritest, sh:
• Maa raadamine: Maad raadatakse sageli, et pääseda ligi
mineraalidele ja teha ruumi vajalikule taristule, sh jäätmete
ladestusalad, settetiigid ja füüsilised struktuurid, nagu näiteks
konveierilindid, töötlemistehased jms.
• Hüdraulilised häiringud (hüdroloogiliste/hüdrogeoloogiliste
tingimuste muutumine): Vee väljapumpamine kaevandusest
võib muuta kaevandusala ja selle ümbruse hüdroloogilisi
tingimusi, mille tagajärjeks on muutused drenaaživõrgus,
mis on põhjustatud ajutisest tasakaalu puudumisest
pindmises äravoolus, imbumises jms. Sellistel juhtudel võib
kaevandustegevus mõjutada lähedal või ka kaugemal asuvaid
allikaid ja märgalasid, sh nii vee kogust kui ka kvaliteeti.
• Vee kvaliteedi muutused: Teatud maavarade kaevandamisja tootmisprotsessid võivad põhjustada reostust ja muid vee
kvaliteedi muutusi, mis võivad mõjutada otseselt alal esinevaid
vee-elupaiku ja -liike ja/või kaudselt ka teisi seda tüüpi
muutustele tundlikke alasid.
• Elupaikade muutused, mis võivad soodustada invasiivsete
liikide levikut: Karjääride ja maa-aluste kaevanduste rajamisest
põhjustatud ökoloogilised muutused võivad soodustada
pioneerliikide levikut, millest mõned võivad muutuda
invasiivseks.
• Muud tegurid, sh müra ja vibratsioon, liikumisega seotud
häiringud, tolm.

Strateegilise tasandi ruumiline planeerimine on vahend, mis aitab
valitsusasutustel välja töötada ja kehtestada oma territooriumil
terviklikku ja jätkusuutlikku arengupoliitikat. See on üks
tõhusamaid võimalusi, tuvastamaks potentsiaalseid konflikte
juba planeerimisprotsessi alguses ja minimeerimaks arenduste
mõju loodusele ning elustikule. See aitab luua terviklikuma,
läbipaistvama ja stabiilsema raamistiku tööstuse arenguks
ning vähendab ka probleemide või viivituste tekkimise ohtu
üksikprojektide jaoks.
Oluline on seejuures kaasata kõiki sidus- ja huvirühmi, et tagada
kõigi võimalike alternatiivide kaalumine.
Mitteenergeetiliste maavarade tööstuse puhul on olulised
detailsed maavarade kaardid, mis annavad teavet maardlate
asukohtade ja nende kasutatavuse kohta tööstuslikel
eesmärkidel. Maavarade kaartide ja Natura 2000 alade
asukohti ja piire näitavate kaartide ülekatte abil saab kiiresti
tuvastada madala ja kõrge konfliktiohuga alad. Potentsiaalsete
konfliktalade üksikasjaliku analüüsi võib teha tööstussektor
ise oma tulevikustrateegia koostamise raames või seda võivad
teha ka pädevad asutused maavarade kasutamise või ruumilise
arengu/maakasutuse kavade koostamisel. Nende kavade ja
projektide mõju uuritakse edasi KSH, KMH ja Natura hindamise
käigus.
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Natura hindamise läbiviimine
Loodusdirektiivi artikli 6 lõike 3 kohane Natura hindamine võib
olla nõutav nii kavade (nt maavarade kasutuskavad) kui ka
üksikprojektide puhul.
Natura hindamisel tuleb hinnata maavarade kaevandamise kava
või projekti võimalikku mõju Natura ala(de) terviklikkusele ja
seda nii eraldi kui ka koosmõjus teiste kavade või projektidega.
Selle menetluse eesmärk on:
• Põhjalikult hinnata nende kavade või projektide mõju, mis
võivad oluliselt mõjutada Natura 2000 ala(de) terviklikkust;
• Teha kindlaks, kas kahjulik mõju Natura 2000 ala(de)
terviklikkusele on välistatud. Kui mitte, siis võib kava või
projekti heaks kiita üksnes juhul, kui on võimalik rakendada
leevendusmeetmeid või planeeringutingimusi, mis hoiavad ära
või minimeerivad kahjuliku mõju alale;
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• Luua mehhanism, mis võimaldab erandkorras heaks kiita
kavasid või projekte, mille kahjulikku mõju Natura 2000 ala(de)
terviklikkusele ei õnnestu ära hoida isegi leevendusmeetmete
rakendamisel, juhul kui need kavad või projektid on
ülekaalukates avalikes huvides ja puuduvad alternatiivsed
lahendused.
Natura hindamise tulemuste põhjal langetab pädev asutus
otsuse, kas kiita kava või projekt heaks või mitte. Kui kava või
projekti kahjulike mõjude puudumise osas Natura 2000 ala
terviklikkusele on põhjendatud teaduslikke kahtlusi, peab pädev
asutus loa andmisest keelduma ja/või nõudma täiendavate
leevendusmeetmete lisamist, mis kõrvaldaksid need kahtlused.

Korrastamine ja elurikkuse meetmed
Kui Natura hindamise tulemuste põhjal ei saa kindlalt väita, et
kava või projekt ei avalda kahjulikku mõju Natura 2000 ala(de)
terviklikkusele, kuid soovitakse siiski kava või projektiga edasi
minna, kohaldub artikli 6 lõige 4, mis sätestab tingimused, mis
peavad olema täidetud, et pädev asutus saaks kava või projekti
erandkorras lubada. Igaüks, kes soovib kasutada artikli 6 lõiget 4,
peab tõendama, et täidetud on 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, mis on seotud
rahvatervise või avaliku julgeolekuga, esmatähtsate soodsate
tagajärgedega keskkonnale või komisjoni arvamuse kohaselt
muude üldiste huvide seisukohast eriti mõjuvate põhjustega;
• Rakendatakse kõiki vajalikke hüvitusmeetmeid Natura 2000
võrgustiku üldise sidususe tagamiseks.
Hüvitusmeetmed peavad:
• Panustama ühenduse tähtsusega looduslike elupaikade
ja liikide kaitsesse antud liikmesriigi samas biogeograafilises
regioonis või linnuliikide (st linnudirektiivi alusel määratud
linnualade) puhul sama levila, rändetee või talvitusala piires;
• Panustama negatiivselt mõjutatud ühenduse tähtsusega
elupaikadesse ja liikidesse proportsionaalselt mõju suurusega;
• Pakkuma kahjustatud alaga võrreldavaid funktsioone, eelkõige
geograafilise leviku osas (st asendama kava või projekti tõttu
kaotatud funktsioonid).

Mitteenergeetiliste maavarade tööstus teeb olulisi jõupingutusi
mitte ainult tööstuse mõju vähendamiseks, vaid ka elurikkuse
kaitse toetamiseks, eelkõige kaevandusalade korrastamise ja
elurikkust toetavate meetmete kaudu.
Korrastamine ehk rikutud keskkonna rehabiliteerimine on
inimtegevusega rikutud ala taas kasutuskõlblikuks muutmine,
mis võib hõlmata nii insenertehnilisi kui ka ökoloogilisi
lahendusi. Korrastamiskava on tavaliselt kaevandusprojekti ja
ka loatingimuste lahutamatu osa; õige kavandamise ja teostuse
korral võib see kahjulikku mõju leevendada või kompenseerida.
Et korrastamine vastaks loodusdirektiivi artikli 6 lõike 3 kohastele
leevendusmeetme nõuetele, tuleb näidata, et ala terviklikkus
säilib. Eelkõige:
• Korrastamismeede peab olema suunatud negatiivselt
mõjutatud elupaikadele ja/või liikidele (st taastada tuleb sama
elupaigatüüp/liik);
• Korrastamismeede peab olema suunatud mõjutatud alale;
• Korrastamise tulemuseks peab olema kahjuliku mõju kestuse,
ulatuse ja intensiivsuse oluline vähenemine, mis tuleb saavutada
lühikese aja jooksul.
Elurikkust toetavaid meetmeid rakendatakse
kaevandustööstuses sageli, et kompenseerida
kaevandustegevuse vältimatut mõju elurikkusele. Need võivad
hõlmata elupaikade loomist, taastamist või parendamist
ja ka samaväärse elupaigaga ala ostmist pikaajalise kaitse
eesmärgil. Mõnikord võetakse ette ka liikide või taimekoosluste
ümberasustamine. Neid meetmeid võib käsitleda loodusdirektiivi
artikli 6 lõike 4 kohaste hüvitusmeetmetena, kui kõik artiklis
sätestatud tingimused on täidetud.
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Mittenergeetiliste maavarade kaevandamine Natura 2000 merealadel
Täitematerjalide kaevandamine merest muutub järjest
olulisemaks. Merest kaevandatakse peamiselt liiva ja kruusa, kuid
seal leidub ka muid mineraale.
Merealade ruumiline planeerimine on peamine instrument
mereruumi kasutuse kavandamiseks nii, et see toetaks nii
majanduse arengut kui ka merekeskkonda. Kaevandusalade
planeerimiseks mitmekülgse kasutusega merealal võib kasutada
tsoneerimist ehk määratleda alad, kus kaevandamine on
tõenäoliselt sobivam või vastuvõetavam.
Täitematerjalide kaevandamise võimalikud mõjud
merekeskkonnale on näiteks põhjaelustiku eemaldamine, vee
hägususe suurenemine, põhjasetete koosseisu muutused,
muutused hüdrodünaamikas ja setete liikumises jne. Mõju
olulisus ja ulatus sõltub paljudest teguritest, sh kaevandusala
asukohast, merepõhja setete iseloomust, rannikuprotsessidest,
kaevandamise tehnoloogiast, meetodist, kiirusest, ulatusest
ja intensiivsusest ning ka Natura 2000 ala elupaikade ja liikide
tundlikkusest.
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Kaevandamise kõige olulisem mõju on merepõhja taseme
alandamine ja setete eemaldamine, mis põhjustab ajutisi
muutusi merepõhja topograafias, setete koostises ja struktuuris,
mille tagajärjel võib hävida põhjaelustik. Kaevandusaladel tehtud
uuringud on näidanud liigilise mitmekesisuse, populatsioonide
asustustiheduse ja biomassi 30-80% kadu, kusjuures kao ulatus
sõltub kaevandamise intensiivsusest kogu alal. Need kaod ei
piirdu üksnes kaevandatud alaga, kuna kaevandusoperatsioonide
mõju võib ulatuda tööalast märksa kaugemale. Seetõttu
võivad Natura 2000 alasid mõjutada ka neist väljaspool asuvad
kaevandused.
Teatud liigid võivad olla eriti haavatavad nende paljunemis- või
kudealadel toimuva kaevandustegevuse suhtes. Peamine oht on,
et kaevandamisel üleskeerutatud setted võivad settida kalade
marjale näiteks räime või tobia kudealadel. Põhjakoosluste
kahjustamise tagajärgi tuleb hinnata ka toiduahelate seisukohalt,
mis on olulise tähtsusega kaitstavate liikide jaoks. Näiteks on
tobijatel oluline roll mere toiduvõrkudes, eelkõige lindude ja
mereimetajate jaoks.

Näiteid merepõhja kaevandamise
leevendusmeetmetest
Kaevandamise intensiivsusperioodi piiramine teatud arvu
tundideni pinnaühiku (ha) kohta.
Kaitsmaks häirimise suhtes tundlikke linnuliike, ei toimu
kaevandustegevust teatud kuudel aastas.
Kaevandustegevust ei toimu mereimetajate poegimis- ja
imetamisperioodil, mil nad on eriti tundlikud häirimise
suhtes.
Eriti tundlike alade ümber moodustatakse puhveralad, kus
kaevandamistegevust ei toimu.
Minimeerimaks kaevandatud merepõhja pindala ja sellega
seonduvat keskkonnajalajälge, on tööalad suhteliselt
väikesed. Iga kaevandusluba hõlmab piiratud arvu tööalasid.
Uue tööala võib avada vaid eelmise lõpetamise järel. Varem
kaevandatud alale naasmine ei ole lubatud, et anda võimalus
looduslikuks taastumiseks.

Peamised soovitused
toetamaks mitteenergeetiliste maavarade kaevandamisega
seotud tegevuste tõhusat hindamis- ja teostamisprotsessi:
Seirekava kehtestamine, kontrollimaks ennetus-, leevendusja vajadusel hüvitusmeetmete tõhusust.
Koostöö pädevate asutuste ja arendajate vahel, arutamaks
piiranguid ja leidmaks parimaid lahendusi konkreetsetele
juhtumitele.
Varajane ja regulaarne kommunikatsioon pädevate asutuste,
projekti arendajate ning huvirühmade vahel.
Linnu- ja loodusdirektiivi liigikaitseliste sätete
arvessevõtmine.

Kaevandamise sügavus on piiratud.
Vähendamaks hõljumipilve, juhib süvendaja liigse vee tagasi
merre laeva põhja all.
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Näited
Linnuala karjääris

Merepõhjast kaevandamise hea praktika

Dubnické štrkovisko linnuala asub alal, kus toimus tööstuslik
kruusakaevandamine Vahi jõest (Slovakkia). Tänu mittetäielikule
kaevandamisele (väikeste saarte jätmisele) tekkis looduslik
keskkond. Kaevandamise lõppedes toimus alal kiire looduslik
areng, mille tulemusena tekkis lindude jaoks väärtuslik elupaik.
See ala (umbes 60 ha) on üks kolmest parimast jõgitiiru (Sterna
hirundo) elupaigast Slovakkias. Jõgitiir on linnudirektiivi liik, mis
sõltub elupaikade regulaarsest majandamisest, mida antud juhul
teevad riigiasutused koostöös vabaühendustega. Alal pesitseb
veel kuus muud linnuliiki, sh väikehüüp (Ixobrychus minutus) ja
täpikhuik (Porzana porzana).

Merest kaevandatud täitematerjalidel on oluline koht nii
Ühendkuningriigi ehitustööstuse kui ka randade kaitse
varustamisel kõrgekvaliteetse toormega. Kaevandusloa omanik
on The Crown Estate, mis järgib põhjalikku keskkonnamõju
hindamise (KMH) ja huvirühmade kaasamise protsessi, mida
varem reguleerisid kogukondade ja kohalike omavalitsuste
osakond (Communities & Local Government - CLG) ning
keskkonna, toidu ja maaelu arengu osakond (Department for
Environment, Food and Rural Affairs - Defra) ning nüüd Mere- ja
Kalandusagentuur, mis on Defra täitevasutus.

Vana karjääri kasutavad linnud ka rändepeatus- ja talvitusalana.
Ala ökoloogiline iseloom on säilinud, kuigi tegemist on osaga
ametlikust kaevandusalast, mis asub inimese poolt tugevasti
muudetud alal, linna ja maantee läheduses.
Slovakkia Keskkonnaministeerium, 2008.

2002. aastal lõi valitsus täiendava rahastamisallika, kehtestades
nii maismaalt kui ka merest kaevandatavatele esmastele
täitematerjalidele maksu. Sellel Täitematerjalide Maksu Fondil
(Aggregate Levy Sustainability Fund - ALSF) on neli peamist
eesmärki:
• Minimeerida nõudlust esmaste täitematerjalide järele;
• Toetada keskkonnasõbralikku kaevandamist ja transporti;
• Toetada varasemate kaevanduste keskonnamõjude
kõrvaldamist;
• Hüvitada kohalikele kogukondadele täitematerjalide
kaevandamise mõju.
Täitematerjalide kaevandamine merest: Hea praktika määratlemine.
Konverentsi kogumik: September 2006. Toimetajad: Newell ja
Garner.
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Juhised maavarade kaevandamise planeerimiseks
Inglismaal
Maavarade poliitika dokument (Minerals Policy Statements)
sätestab Inglismaa riikliku maavarade kaevandamise
planeerimise poliitika. Eri tüüpi materjalidele (täitematerjalid,
tellisesavi, looduslik ehitus- ja katusekivi, nafta ja gaas) on seatud
täpsemad eesmärgid.
Kui kaevandamine leiab aset Natura 2000 alal või selle lähedal
või võib seda oluliselt mõjutada, tuleb järgida vastavaid
planeerimispoliitika punkte ja juhiseid, mis sätestavad selged
reeglid ja tingimused tegevuste kavandamiseks. Määratud on ka
osapoolte (planeerimisasutus, arendaja, keskkonnaasutus Natural
England) rollid.
Juhised käsitlevad ka Natura hindamise sisu, avaliku
konsultatsiooni võimalusi, alternatiivsete lahenduste hindamist,
ülekaaluka avaliku huvi arvessevõtmist ja hüvitusmeetmete
rakendamise tingimusi.
Riiklik planeerimispoliitika määratleb ka, kuidas vastavad
planeerimisasutused peaksid planeerima maavarade
kaevandamist. Iga planeerimisasutus koostab maavarade
kasutamise arengukava, mis peab muuhulgas:
• määratlema elurikkuse jaoks olulised alad, eristades
rahvusvahelise, riikliku, piirkondliku ja kohaliku tähtsusega alad;
• määratlema alad, kus on vajalik taastamine või uute elupaikade
loomine piirkondlike eesmärkide saavutamiseks.

Leevendusmeetmed lendoravatele
Edela-Soomes kavandati ja kiideti heaks kullakaevanduse
projekt, mis sisaldas nii avatud kui ka maa-alust kaevandust.
Lisaks keskkonnamõju hindamisele tehti ka loodusuuring,
mille tulemusena selgus, et alal elab 1-3 isast ja kolm pesitsevat
emast lendoravat (Pteromys volans), mis on selle ala kõige
olulisem loodusdirektiiviga kaitstav imetajaliik. Kõiki lendoravate
territooriume uuriti põhjalikult, võttes arvesse ka ühendusi nende
vahel ja väljaspool kaevandusala asuvate territooriumidega.
Lähim Natura 2000 ala asus 5 km kaugusel kaevandusalast.
Pärast konsulteerimist piirkonna keskkonnaasutusega tegi
arendaja taotlusse lendorava kaitsega seonduvaid muudatusi ja
loa tingimused sisaldasid järgmisi ettekirjutusi:
• Avatud kaevanduse serva kaugus lähimast lendorava
pesapuust peab olema vähemalt 40 m. Kaevanduse ja
pesapuu vahelisel alal on metsaraie keelatud, välja arvatud 5 m
kaevanduse servast, kus raiet võib lubada kaevanduse ohutuse
tagamiseks. Nii säilitati 40 m laiune metsavöönd lendorava
pesitsusterritooriumi ja avatud kaevanduse serva vahel.
• Lendoravate pesa- ja toitumispuid nende territooriumidel ei
tohi kahjustada ning pesapuude ümbruses tuleb säilitada piisaval
hulgal metsa lendoravatele varjumiseks. Metsa ei tohi raiuda ka
kaevandusalal asuvatel lendoravate liikumisteedel.
Euromines (Polar Mining Oy, Vammala, Soome).

http://www.communities.gov.uk/publications/
planningandbuilding/mineralspolicystatement5
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Lisateave
Käesolev trükis on kokkuvõte EK juhenddokumendist
“Mitteenergeetiliste maavarade kaevandamine ja Natura
2000”: http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/
management/guidance_en.htm
Komisjon on koostanud juhenddokumente, selgitamaks
asjakohase ehk Natura hindamise menetlust. Need on
kättesaadavad Komisjoni Natura 2000 veebilehel: http://
ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/
guidance_en.htm
Natura 2000 alade kaitsekorraldus. Loodusdirektiivi 92/43/EMÜ
artikli 6 sätted
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/
management/docs/art6/Provisions_Art_6_nov_2018_et.pdf
Loodusdirektiiv: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/
TXT/?uri=CELEX:31992L0043
Linnudirektiiv: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/
TXT/?uri=CELEX:32009L0147
Ülevaade veepoliitika raamdirektiivi, merestrateegia
raamdirektiivi, linnu- ja loodusdirektiivi ning üleujutuste
direktiivi olulisematest sätetest: https://publications.europa.eu/
et/publication-detail/-/publication/cce60733-c81e-11e6-a6db01aa75ed71a1
Natura 2000 kaardirakendus: http://natura2000.eea.europa.eu/

