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DOKUMENDI EESMÄRK 
 
 
 
Selles dokumendis antakse juhtnööre ja tutvustatakse mitut praktilist juhtumiuuringut selle 
kohta, kuidas tagada hüdroenergia ekspluateerimine kooskõlas elupaikade direktiivi ja 
linnudirektiivi nõuetega. Selles uuritakse hüdroenergia tootmisest tulenevaid võimalikke 
mõjusid ja näidatakse mitme praktilise kogemuse abil, kuidas hüdroenergia tootmise mõju 
on võimalik mitmesugustel eri tingimustel vältida või vähemalt minimeerida.   
 
Üldisemalt on selle eesmärk aidata suurendada energiat, loodust ja vett käsitlevate ELi 
poliitikameetmete ja tavade koostoimet, et saavutada kooskõlastatumal viisil ja võimaluse 
korral vastastikku toetades ELi eesmärgid. 
 
1. peatükis antakse ülevaade hüdroenergia ekspluateerimise suhtes Euroopas 
kohaldatavast ELi poliitikast ja õigusraamistikust. Lühidalt kirjeldatakse elupaikade 
direktiivi ja linnudirektiivi põhisätteid, nagu ka nende seost veepoliitika raamdirektiiviga 
ning keskkonnamõju hindamise direktiivi (edaspidi „KMH direktiiv“) ja keskkonnamõju 
strateegilise hindamise direktiiviga (edaspidi „KSH direktiiv“).  
 
2. peatükis kirjeldatakse ELi jõe- ja järve ökosüsteemide üldiselt halba seisundit, aga ka 
neid mõjutavaid peamisi surve- ja ohutegureid, ning uuritakse hüdroenergia tootmise 
mitmesugust mõju magevee ökosüsteemidele, rõhutades eelkõige võimaliku kumulatiivse 
mõju tähtsust.   
 
Märkimisväärse arvu Euroopa looduslike looma- ja taimeliikide, sealhulgas linnudirektiivi 
ja elupaikade direktiivi alusel kaitstava umbes 400 mageveeliigi ellujäämine sõltub jõe ja 
järve ökosüsteemidest. Enamiku Euroopa jõgede seisund on siiski väga halb ja need on 
mitmesuguse sotsiaal-majandusliku tegevuse (sealhulgas hüdroenergia tootmise) tohutu 
surve all.  
 
Viimastest keskkonnaaruannetest1 selgub, et veepoliitika raamdirektiivi ja kahe 
loodusdirektiivi eesmärkide täitmiseks on veel palju vaja teha. Seda on võimalik 
saavutada ainult siis, kui esikohale seatakse nii jõgede seisundi edasise halvenemise 
vältimine kui ka nende ökoloogilise seisundi aktiivne taastamine ning neid mõjutavate 
surve- ja ohutegurite kõrvaldamine või vähemalt oluline vähendamine. 
 
3. peatükis uuritakse, kuidas seda on võimalik saavutada, ning esitatakse selle 
illustreerimiseks ökoloogilise taastamise hea tava näiteid kogu EList.  
 
4. peatükis pööratakse erilist tähelepanu vajadusele seada sisse strateegiline 
kavandamine ning koostada integreeritumad hüdroenergia kavad ja projektid, võttes juba 
kavandamise algusetapis arvesse jõe ökoloogilisi vajadusi ning kaasates võimaluse korral 
jõe ökoloogilise seisundi parandamise meetmed. 
 
Dokumendis kirjeldatakse üksikasjalikult (5. peatükk) elupaikade direktiivi artikli 6 kohase 
hüdroenergia kava või projekti asjakohase hindamise menetlust. Samuti selgitatakse selle 
heakskiitmisprotsessi teatavaid põhiaspekte ja selle seost muude ELi keskkonnamõju 
hindamise menetlustega. Kogemused on ikka ja jälle näidanud, et artiklis 6 sätestatud 

                                                           
1 https://www.eea.europa.eu/soer 
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heakskiitmisprotsessiga seotud probleemid tulenevad väga sageli ebakvaliteetsest ja 
mittetäielikust hindamisest. 
 
Juhend on mõeldud eelkõige pädevatele asutustele, arendajatele ja nõustajatele. Need 
pakuvad huvi ka vabaühendustele ja muudele hüdroenergiasektoris tegutsevatele 
sidusrühmadele. Dokumendi koostamisel konsulteeriti liikmesriikide ametiasutustega ja 
mitmesuguste oluliste sidus- ja huvirühmadega, kes kõik esitasid eri kavandite kohta 
väärtuslikku tagasisidet. 
 
Selle dokumendi eesmärk on järgida linnudirektiivi ja elupaikade direktiivide teksti ning ELi 
keskkonna- ja hüdroenergiapoliitika aluseks olevaid laiemaid põhimõtteid. Hea tava 
menetlused ja ettepandud metoodika ei ole mõeldud ettekirjutusena; nende eesmärk on 
pigem anda kasulikke nõuandeid, ideid ja soovitusi, mis põhinevad aruteludel ettevõtjate 
esindajate, riiklike ja rahvusvaheliste asutuste, vabaühenduste, teadusekspertide ja 
muude sidusrühmadega. 
 
Dokument kajastab ainult komisjoni seisukohti ja ei ole õiguslikult siduv. ELi direktiivide 
lõpliku tõlgendamise õigus on siiski Euroopa Liidu Kohtul. Lisatud on ka olemasolev 
asjakohane Euroopa kohtupraktika. Seetõttu tuleks käesolevat juhendit vaadelda 
koostoimes olemasolevate üldiste suuniste ja asjakohaste Euroopa Kohtu otsustega kahe 

direktiivi kohta2. 

  

                                                           
2 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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1. LIIDU POLIITIKA JA ÕIGUSRAAMISTIKU ÜLEVAADE 
 

Hüdroenergial on taastuvenergia direktiivi3 rakendamisel ning ELi 2020. ja 2030. aasta 
energiaeesmärkide saavutamisel määrav osa. Nii nagu iga muu veega seotud tegevus 
peab ka hüdroenergia tootmine vastama Euroopa jõgede ja järvede kaitseks ja 
taastamiseks kehtestatud ELi keskkonnaalaste õigusaktide nõuetele. Need õigusnõuded 
on sätestatud veepoliitika raamdirektiivis, üleujutuste direktiivis, linnudirektiivis, elupaikade 
direktiivis ja keskkonnamõju hindamise direktiivides (KMH direktiiv ja KSH direktiiv).   
 
Selles peatükis kirjeldatakse mõningaid nende ELi õigusaktide põhisätteid, mida 
kohaldatakse hüdroenergia tootmise suhtes. Keskendutakse eelkõige kahele 
loodusdirektiivile, kuna looduskaitse on käesoleva dokumendi peamine teema. 

 

1.1. Linnudirektiiv ja elupaikade direktiiv 
 

Euroopa jõed on bioloogilise mitmekesisuse peamine allikas ja meie rikkaliku 
looduspärandi tähtis osa. Jõed on aastakümnete jooksul siiski oluliselt muutunud. See on 
vähendanud nende vastupanuvõimet ning looduse ja elustiku säilitamise suutlikkust. 
Enamiku jõgede seisund on halvenenud ja need jõed tuleb taastada. 
 
Tunnistades bioloogilise mitmekesisuse murettekitavat vähenemist Euroopas, seadsid ELi 
riigipead ja valitsusjuhid endale edasipüüdliku eesmärgi see vähenemissuundumus 
2020. aastaks peatada ja ümber pöörata. Euroopa Komisjon võttis 2011. aasta mais vastu 
ELi bioloogilise mitmekesisuse strateegia aastani 2020,4 milles on sätestatud 

poliitikaraamistik selle eesmärgi saavutamiseks. 2017. aasta aprillis võttis ta vastu uue 
tegevuskava,5 et kiiresti tõhustada elupaikade direktiivi ja linnudirektiivi praktilist 
rakendamist ning kiirendada edusamme ELi 2020. aasta strateegia eesmärgi 
saavutamisel seoses bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemi teenuste vähenemise 
peatamise ja ümber pööramisega. 
 
Linnudirektiiv ja elupaikade direktiiv on ELi loodus- ja bioloogilise mitmekesisuse poliitika 
alustalad. Need võimaldavad kõigil liikmesriikidel teha ühise õigusraamistiku alusel 
koostööd, et kaitsta Euroopa kõige ohustatumaid, ohualtimaid ja väärtuslikumaid liike ja 
elupaiku nende loodusliku levila piires ELis, olenemata poliitilistest või halduslikest 
piiridest. 
 
Kõnealuse kahe direktiivi üldeesmärk on tagada nendega kaitstavate liikide ja 

elupaigatüüpide soodsa kaitsestaatuse säilitamine ja taastamine6 kogu nende 

looduslikul levilal ELi piires. 
 
See eesmärk on sõnastatud positiivselt ning suunatud soodsa olukorra loomisele ja 
säilitamisele. Seega läheb see seisundi halvenemise ärahoidmisest kaugemale. 

                                                           
3 https://ec.europa.eu/energy/en/topics/renewable-energy/renewable-energy-directive 
4 http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/comm2006/2020.htm 
5 Loodust, rahvast ja majandust käsitlev ELi tegevuskava, 

http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/fitness_check/action_plan/index_en.htm. 
6 Vt elupaikade direktiivi artikkel 2: „Käesoleva direktiivi kohaselt võetud meetmed on kavandatud ühenduse 

tähtsusega looduslike elupaikade ning looduslike looma- ja taimeliikide soodsa kaitsestaatuse säilitamiseks 

või taastamiseks.“ Linnudirektiivis ei ole soodsa kaitsestaatuse mõistet mainitud, kuid analoogsed nõuded on 

sätestatud erikaitsealade suhtes. 

https://ec.europa.eu/energy/en/topics/renewable-energy/renewable-energy-directive
http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/comm2006/2020.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/fitness_check/action_plan/index_en.htm
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Elupaikade direktiivi kohane soodsa kaitsestaatuse mõiste 
 
Artikkel 1 
 
Loodusliku elupaiga kaitsestaatus – looduslikku elupaika ja selle tüüpilisi liike 
mõjutavate tegurite summa, mis võib mõjutada selle pikaajalist looduslikku levikut, 
struktuuri ja funktsioone ning selle tüüpiliste liikide pikaajalist säilimist ELi territooriumil. 
 
Loodusliku elupaiga kaitsestaatust peetakse soodsaks, kui: 

 selle looduslik levila ja alad, mida see levila piires katab, on muutumatud või 
laienemas, 

 selle pikaajaliseks säilimiseks vajalik eriomane struktuur ja funktsioonid on praegu ja 
tõenäoliselt ka lähitulevikus olemas ja 

 selle tüüpiliste liikide kaitsestaatus on soodne. 
 
Liigi kaitsestaatus – asjaomast liiki mõjutavate tegurite summa, mis pikema aja jooksul 
võib mõjutada liigi levikut ja populatsiooni arvukust ELi territooriumil. 
 
Kaitsestaatust peetakse soodsaks, kui: 

 asjaomase liigi populatsiooni dünaamika andmed näitavad, et liik on oma looduslikus 
elupaigas elujõuline püsinud pikema aja jooksul ja 

 liigi looduslik levila ei ole vähenemas ega vähene tõenäoliselt ka lähitulevikus ning 

 liigi populatsiooni pikaajaliseks säilimiseks on olemas piisavalt suur elupaik, mis 
tõenäoliselt ei vähene ka tulevikus. 

 

 
 
Selle eesmärgi saavutamiseks peavad liikmesriigid vastavalt ELi loodusdirektiividele 
rakendama eelkõige kahte peamist liiki meetmeid: 
 

 elupaikade direktiivi I ja II lisas ja linnudirektiivi I lisas loetletud liikide ja elupaigatüüpide 
ning kõikide reeglipäraselt esinevate rändlindude kaitseks põhialade määramine ja 
kaitsmine. Need alad moodustavad üleeuroopalise Natura 2000 võrgustiku, kuhu 
kuulub hetkel üle 27 500 ala. Järve ja jõe ökosüsteemid katavad ligikaudu 4 % Natura 
2000 alade kogupindalast (Euroopa Keskkonnaameti 2010. aasta andmed 27 ELi 
liikmesriigi kohta); 

 kõikide Euroopa looduslike linnuliikide ning elupaikade direktiivi IV lisas loetletud teiste 
ohustatud liikide jaoks liikide kaitse süsteemi kehtestamine. Kõnealuseid meetmeid 
rakendatakse liikide kogu looduslikul levilal ELi piires, st nii kaitstud aladel (nt Natura 
2000) kui ka neist väljaspool. 

 
 
Natura 2000 alade kaitset käsitlevad sätted 
 
Natura 2000 alade kaitset ja majandamist reguleerivad elupaikade direktiivi artikli 6 
sätted; selle direktiiviga määratakse kindlaks ka ala kaitsmise ning sellel alal ja 
ümbruskonnal asuva maa muu kasutuse, näiteks hüdroenergia tootmise vaheline seos7.  
 

                                                           
7 Natura 2000 alade majandamise kohta kättesaadavate suuniste üksikasjad on esitatud aadressil 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/index_en.htm. 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/index_en.htm
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Artiklis 6 on sätestatud kaht liiki meetmed. 
 

 Esimest liiki meetmed puudutavad kõigi Natura 2000 alade kaitsekorraldust ja 
nende alade kaitse-eesmärkide seadmist. Liikmesriikidelt nõutakse: 

a) aladel esindatud I lisas osutatud elupaigatüüpide ja II lisas osutatud liikide 
ökoloogilistele vajadustele vastavate kaitsemeetmete väljatöötamist ja rakendamist 
(artikli 6 lõige 1) ning 
b) asjakohaste meetmete võtmist, et vältida elupaigatüüpide ja liikide elupaikade 
seisundi halvenemist või olemasolevate liikide olulist häirimist (artikli 6 lõige 2). 

 
Elupaikade direktiivis soovitatakse koostada Natura 2000 alade kaitsekorralduskavad, 
mis aitavad avatult ja läbipaistvalt kindlaks teha Natura 2000 alade jaoks vajalikud 
kaitsemeetmed. Need on kasulikud vahendid kaitse-eesmärkide seadmiseks ning 
aitavad kõigil sidus- ja huvirühmadel jõuda ala korraldamise viiside suhtes 
üksmeelele. Korralduskavad annavad ka võimaluse Natura 2000 kaitsemeetmete 
integreerimiseks veepoliitika raamdirektiivi kohasesse laiemasse meetmeprogrammi. 

 

 Teist liiki meetmed (mida reguleeritakse artikli 6 lõikega 3) puudutavad iga sellise 
kava või projekti hindamist, mis võib mõjutada üht või mitut Natura 2000 ala 
(täpsem teave on esitatud 5. peatükis). Hindamismenetlus näeb sisuliselt ette, et mis 
tahes kava või projekti suhtes, mis võib avaldada olulist mõju Natura 2000 alale, 
hinnatakse asjakohaselt, uurides ala kaitse-eesmärke silmas pidades üksikasjalikult 
seda mõju. 
 
Pädev asutus võib kava või projekti heaks kiita üksnes siis, kui ta on asjakohase 
hindamise järelduste põhjal veendunud, et see ei kahjusta asjaomase ala terviklikkust. 
Tuleb märkida, et tõendada on vaja olulise negatiivse mõju puudumist (mitte selle 
olemasolu). 

 
Erandjuhtudel võib kohaldada erandit (artikli 6 lõige 4), et kiita heaks Natura 2000 ala 
terviklikkusele kahjulikku mõju avaldav kava või projekt, kui on võimalik tõendada, et 
vähem kahjulikud alternatiivid puuduvad ja kava või projekti peetakse ülekaalukate 
üldiste huvide seisukohast eriti mõjuvatel põhjustel vajalikuks. Sellistel juhtudel tuleb 
tagada piisavad asendusmeetmed, mis tagavad Natura 2000 võrgustiku üldise 
sidususe kaitse. 

 
Oluline on märkida, et elupaikade direktiivi kohase hindamismenetluse puhul ei ole 
tegemist samasuguse menetlusega nagu KMH direktiivi, KSH direktiivi8 ja veepoliitika 
raamdirektiivi artikli 4 lõikega 7 ette nähtud menetlus, isegi kui need peaksid olema 
ideaaljuhul integreeritud või vähemalt kooskõlastatud. 

 Liikide kaitset käsitlevad sätted 

 
Loodusdirektiivide teine sätete kogum käsitleb teatavate liikide kaitset kogu nende 
looduslikul levilal ELis, st olenemata sellest, kas need liigid asuvad Natura 2000 aladel 
või neist väljaspool. Liikide kaitsemeetmeid kohaldatakse elupaikade direktiivi IV lisas 
loetletud liikide ja kõikide ELi looduslike linnuliikide suhtes. Täpsed tingimused on 
sätestatud linnudirektiivi artiklis 5 ning elupaikade direktiivi artiklites 12 (loomade kohta) 
ja 13 (taimede kohta). 

                                                           
8 Keskkonnamõju hindamist ja keskkonnamõju strateegilist hindamist käsitlevad komisjoni veebilehed: 

http://ec.europa.eu/environment/eia/eia-legalcontext.htm ja http://ec.europa.eu/environment/eia/sea-

legalcontext.htm. 

http://ec.europa.eu/environment/eia/eia-legalcontext.htm
http://ec.europa.eu/environment/eia/sea-legalcontext.htm
http://ec.europa.eu/environment/eia/sea-legalcontext.htm
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Põhimõtteliselt peavad liikmesriigid nende liikide puhul keelama: 

 nende tahtliku häirimise, eelkõige paljunemise, järglaste kasvatamise, talvitumise ja 
rände ajal; 

 paljunemis- või puhkepaikade kahjustamise või hävitamise; 

 pesade või munade tahtliku hävitamise või kaitstud taimede juurimise või 
hävitamise. 

 
Liikide kaitset käsitlevatest sätetest võib erandeid teha üksnes piiratud juhtudel – näiteks 
eriti oluliste saagi- või karjakahjude ärahoidmiseks või rahva tervise ja ohutuse huvides – 
tingimusel, et muud rahuldavad lahendused puuduvad ja nende erandite tagajärjed ei ole 
vastuolus direktiivide üldiste eesmärkidega. Erandite tegemise tingimused on sätestatud 
linnudirektiivi artiklis 9 ja elupaikade direktiivi artiklis 169.  
 
Liikide kaitset käsitlevad sätted on väga olulised ka väljaspool Natura 2000 alasid 
käitatavate hüdroelektrijaamade jaoks. Nende eesmärk on tagada, et arendused ei 
hävita loodusliku linnuliigi või mõne elupaikade direktiivi IV lisas loetletud liigi paljunemis- 
või puhkepaikasid, välja arvatud juhul, kui pädevatelt asutustelt on vastavalt direktiivide 
tingimustele taotletud erandi tegemist. Need sätted võivad olla eriti tähtsad 
hüdroelektrijaamade puhul, mis asuvad jõgedel, mida külastavad rändliigid, näiteks 
rändlinnud või siirdekalad (nt euroopa tuur (Acipenser sturio) või prantsuse süstikahven 
(Zingel asper), kes on mõlemad loetletud elupaikade direktiivi IV lisas). 
 

1.2. Veepoliitika raamdirektiiv 
 
Veepoliitika raamdirektiiviga kehtestatakse maismaa pinnavee (jõed ja järved), 
üleminekuvee (estuaarid), rannikuvee ja põhjavee kaitse ja säästva majandamise 
raamistik. Selle eesmärk on tagada, et kõik veekogud oleksid 2015. aastaks üldiselt heas 
seisundis (välja arvatud oluliselt muudetud ja tehisveekogud, mille puhul on eesmärk 
saavutada hea ökoloogiline potentsiaal). Nii nagu loodusdirektiivid läheb ka veepoliitika 
raamdirektiiv kaugemale põhinõudest hoida ära veekogude ning oma veevajaduse 
poolest otseselt veeökosüsteemidest sõltuvate maismaaökosüsteemide ja märgalade 
seisundi edasine halvenemine. 
 
Veepoliitika raamdirektiivis on sätestatud, et liikmesriigid peavad selle eesmärgi 
saavutamiseks kehtestama iga valgalapiirkonna jaoks veemajanduskava. Direktiivis on 
ette nähtud veemajanduskavade koostamise, rakendamise ja iga kuue aasta järgse 
läbivaatamise tsükliline protsess. 
 

1.3. Veepoliitika raamdirektiivi ja kahe loodusdirektiivi kooskõlaline 

rakendamine 
 
Veepoliitika raamdirektiiv ja kaks loodusdirektiivi on omavahel tihedalt seotud, sest 
nendega püütakse kaitsta ja taastada Euroopa magevee ökosüsteeme. Seetõttu tuleks 
neid rakendada kooskõlastatud viisil, et tagada nende terviklik toimimine. Järgmisena 
esitatakse mõningad eelkõige hüdroelektrijaamade jaoks olulised veepoliitika 
raamdirektiivi ja kahe loodusdirektiivi vahelise koostoime põhipunktid, mis põhinevad 

                                                           
9 Komisjoni juhenddokument elupaikade direktiivi kohaste ühenduse tähtsusega loomaliikide 

range kaitse kohta, http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/index_en.htm. 

http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/index_en.htm
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komisjoni poolt veepoliitika raamdirektiivi ja loodusdirektiivide vahelisi seoseid 
käsitlevatele korduma kippuvatele küsimustele (KKK) antud vastustel10. 
 
Veepoliitika raamdirektiivi ja loodusdirektiivide erinevad eesmärgid 

 
Veepoliitika raamdirektiiv ja loodusdirektiivid toimivad vähemalt osaliselt samas 
keskkonnas ning neil on üldjoontes sarnane eesmärk vältida jõgede olukorra halvenemist 
ja parandada veeökosüsteemide seisundit. Nende üldised eesmärgid on küll sarnased, 
kuid konkreetsed eesmärgid on erinevad, kuigi omavahel tihedalt seotud. 
 
Veepoliitika raamdirektiivi eesmärk on kaitsta ja parandada kogu pinna- ja põhjavee 
olukorda, nii et see saavutaks hea seisundi või potentsiaali, ja vältida olukorra 
halvenemist. Linnudirektiivi ja elupaikade direktiivi eesmärk on seevastu kaitsta, säilitada 
ja taastada teatavaid liike ja elupaigatüüpe, et tagada nende soodne kaitsestaatus kogu 
nende looduslikul levilal ELis. 
 
Veepoliitika raamdirektiivi kohase hea ökoloogilise seisundi saavutamine aitab tavaliselt 
saavutada veest sõltuvate elupaikade ja liikide kaitse-eesmärke Natura 2000 raames ja 
vastupidi. Hea ökoloogilise seisundi nõue on siiski seotud veekogudega, kuid soodne 
kaitsestaatus puudutab konkreetseid elupaigatüüpe ja liike. 
 
Hea ökoloogilise seisundi saavutamisest seega tingimata ei piisa soodsa kaitsestaatuse 
saavutamiseks, isegi kui kõik veekogud saavutaksid hea ökoloogilise seisundi. Seepärast 
võib olla vaja rakendada täiendavaid kaitsemeetmeid Natura 2000 ala kaitse-eesmärkide 
saavutamiseks liikide ja elupaigatüüpide puhul, mille kaitseks see ala on määratud. 
 
Veepoliitika raamdirektiivis on seda sõnaselgelt tunnistatud. Veepoliitika raamdirektiivi 
artikli 4 lõikes 2 on sätestatud, et „kui antud veekogu suhtes kehtib rohkem kui üks […] 
eesmärk, kohaldatakse neist kõige rangemat“. Näiteks kui saarmate või ebapärlikarbi 
kaitseks on määratud Natura 2000 ala, võib olla vajalik reguleerida ka ülepüüki, isegi kui 
see ei ole veepoliitika raamdirektiivi kohase hea ökoloogilise seisundi saavutamiseks 
vajalik. 
 
Need lisanõuded tuleks lisada veepoliitika raamdirektiivi kohasesse veemajanduskavva 
kaitsealasid käsitlevate erisätetena või neile vähemalt viidata, et tagada veepoliitika 
raamdirektiivi meetmete ja Natura 2000 meetmete vaheline sidusus (ja vältida konflikte) 
(vt artikli 4 lõike 1 punkt c). 
 

 

Oluliselt muudetud veekogud või tehisveekogud ja Natura 2000 

 
Vastavalt veepoliitika raamdirektiivi artikli 4 lõikele 3 võib mõningaid veekogusid, mille 
füüsilised omadused on inimtegevuse tulemusena oluliselt muutunud, pidada oluliselt 

muudetud veekogudeks, juhul kui need vastavad kõigile artikli 4 lõike 3 sätetele11. 

                                                           
10 Vt komisjoni vastused KKKdele veepoliitika raamdirektiivi ja loodusdirektiivide kohta: 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/FAQ-WFD%20final.pdf. 
11 Oluliselt muudetud veekogud on need, mis inimtegevuse põhjustatud füüsiliste muudatuste tagajärjel on 

oma iseloomult oluliselt muutunud ja ei vasta seetõttu hea ökoloogilise seisundi nõudele. . 
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Tehisveekogudeks võib pidada veekogusid, mis on inimtegevuse tulemusena tekkinud 
kohas, kus enne veekogu puudus (nt veehoidla või tehislik navigatsioonikanal).  
 
Oluliselt muudetud veekogude ja tehisveekogude suhtes kohaldatakse veepoliitika 
raamdirektiivi eesmärki saavutada hea ökoloogiline potentsiaal (hea ökoloogilise seisundi 
asemel), kui ei kohaldata vähem rangete eesmärkide, nagu keskmise ökoloogilise 
potentsiaali saavutamise nõudeid. Lihtsamalt öeldes tähendab see parimat võimalikku 
ökoloogilist seisundit, mis on kooskõlas seadusliku kasutusega, mille alusel asjaomane 
veekogu määrati oluliselt muudetud veekoguks või tehisveekoguks12.  
 
Ka oluliselt muudetud veekogu või tehisveekogu võib määrata Natura 2000 alaks, kui seal 
esineb mõni linnudirektiivi I lisas või elupaikade direktiivi I või II lisas loetletud liik või 
elupaigatüüp. Sel juhul tuleb seda liiki või elupaika silmas pidades rakendada 
asjakohaseid kaitsemeetmeid vastavalt ala kaitse-eesmärkidele. Need meetmed võivad 
olla hea ökoloogilise potentsiaali saavutamiseks vajalikust rangemad. Need tuleks 
integreerida ka veepoliitika raamdirektiivi kohastesse veemajanduskavadesse, lisades 
kaitsealasid käsitlevad erisätted (vt artikli 4 lõike 1 punkt c koostoimes artikli 4 lõikega 2). 
 
Uute arenduste hindamine veepoliitika raamdirektiivi alusel 

 
Nii nagu loodusdirektiivid sisaldab ka veepoliitika raamdirektiiv erisätteid veekogudega 
seotud uute arenduste hindamiseks. Vastavalt veepoliitika raamdirektiivi artikli 4 lõikele 7 
võivad asutused teatavatel tingimustel heaks kiita erandid uute muudatuste ja püsiva 
arendustegevuse teostamiseks, mille tulemusena veekogu seisund halveneb või mis 
takistavad hea ökoloogilise seisundi või potentsiaali või hea põhjavee seisundi 
saavutamist. See võib hõlmata hüdroenergiaga seotud uusi arendusi13.  

 
Kui arendus võib mõjutada nii veepoliitika raamdirektiivi eesmärki kui ka Natura 2000 ala, 
tuleb järgida veepoliitika raamdirektiivi artikli 4 lõikes 7 sätestatud menetlust ja elupaikade 
direktiivi artikli 6 lõikes 3 sätestatud Natura 2000 hindamismenetlust (ideaaljuhul 
kooskõlastatud või integreeritud viisil). Neil menetlustel on erinev õiguslik eesmärk: 
esimese raames hinnatakse seda, kas projekt võib kahjustada veepoliitika raamdirektiivi 
peamiste eesmärkide saavutamist, ja teise raames hinnatakse seda, kas projekt avaldab 
negatiivset mõju Natura 2000 ala terviklikkusele. Ometi ei takista see hindamise teatavate 
aspektide kooskõlastamist, näiteks uuringute ja konsultatsioonide kaudu. 
 
Veepoliitika raamdirektiivi põhjal on selge, et arendust ei saa ellu viia, kui see ei ole 
kooskõlas teiste ELi keskkonnaalaste õigusaktidega. Teisisõnu, kui projekt ei ohusta 
veepoliitika raamdirektiivi eesmärkide saavutamist, kuid avaldab negatiivset mõju 
Natura 2000 ala terviklikkusele, siis ei saa seda veepoliitika raamdirektiivi alusel 
heaks kiita, välja arvatud juhul, kui on heaks kiidetud ka elupaikade direktiivi artikli 6 
lõike 4 kohane erand. Selgitused veepoliitika raamdirektiivi artikli 4 lõike 7 kohaldamise ja 
keskkonnaalaste eesmärkide täitmisest vabastamise kohta, sealhulgas seose kohta 

                                                           
12 Üksikasjalikum teave konkreetsete nõuete kohta on esitatud ühise rakendamise strateegia (CIS) 

dokumendis nr 4 „Identification and Designation of Heavily Modified and Artificial Water Bodies“. 
13 Artikli 4 lõike 7 kohaldamist käsitleva kohtupraktika kohta vt Euroopa Kohtu otsused kohtuasjades C-

461/13 ja C-346/14. 
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loodusdirektiividega, on esitatud veepoliitika raamdirektiivi artikli 4 lõiget 7 käsitlevas ühise 
rakendamise strateegia (CIS) dokumendis nr 36, mis kiideti heaks 2017. aastal14.  
 

Ebapärlikarbi kaitsmine Iirimaa alamvalgaladel 
 
Ebapärlikarp (Margaritifera margaritifera) on üks maailma pikima elueaga selgrootuid. 
Ebapärlikarp on tänu oma keerulisele elutsüklile ning looduslähedase ja puhta voolava 
vee vajadusele jõe ökosüsteemide kvaliteedi peamine bioloogiline näitaja. See liik on ELi 
elupaikade direktiivi alusel kaitstud, kuid kogu Iirimaal on sellel ebasoodne kaitsestaatus. 
Selle peamiseks põhjuseks on setted või setted koos suure toitainesisaldusega. 
 
2009. aastal töötati välja riiklikud õigusnormid ebapärlikarbi soodsa kaitsestaatuse 
saavutamiseks. Nendega kehtestati Natura 2000 aladel asuvate ebapärlikarbi 
elupaikade kohustuslikud keskkonnakvaliteedi eesmärgid. Samuti nõuti alamvalgala 
majandamiskavade ja meetmete programmi koostamist. Nende kavade eesmärk oli 
tegeleda kogu valgala hõlmavate probleemidega, mis põhjustavad liigi arvukuse 
vähenemist. Kavad olid üles ehitatud sarnaselt veepoliitika raamdirektiivi kohaste 
veemajanduskavadega, et alamvalgala majandamiskavasid saaks edaspidi ellu viia 
veemajanduskavade egiidi all. 
 
Iirimaal rõhutati juba varakult elupaikade direktiivi ja linnudirektiivi ning veepoliitika 
raamdirektiivi tihedaid seoseid. Veepoliitika raamdirektiivi riiklik tehniline 
koordineerimisrühm moodustas 2009. aastal allkomisjoni – riikliku kaitserühma, mis 
tegeleb veepoliitika raamdirektiivi looduskaitsealaste aspektide käsitlemisega. 
Töörühma põhieesmärk oli tagada, et veepoliitika raamdirektiivi looduskaitsealaste 
aspektide käsitlemine oleks Iirimaal hästi kooskõlastatud ja toetatud, ning hõlbustada 
asjaomaste valitsusasutuste vahelist tõhusat suhtlemist. 
 
Ebapärlikarpi puudutavate alamvalgala kavade koostamisel oli töörühmal keskne osa 
praktiliste, funktsionaalsete ja kulutõhusate riiklike ebapärlikarbi kaitse 
standardmeetmete viimistlemisel ja edasiarendamisel. Töörühm vaatas läbi ka kavad, et 
tagada nende praktilisus ja tõhusus, ning tegi kindlaks poliitika ja suuniste puudused, mis 
takistaks nende rakendamist. 
 
http://www.wfdireland.ie/docs/5_FreshwaterPearlMusselPlans/ 
http://kerrylife.ie 
http://www.environ.ie/en/Environment/Water/WaterQuality/WaterFrameworkDirective/ 
 

 

1.4 Üleujutuste direktiiv 
 
2007. aasta novembris võeti vastu direktiiv 2007/60/EÜ. Direktiiviga kehtestatakse 
üleujutusriski hindamise ja maandamise raamistik ning nõutakse liikmesriikidelt järgmiste 
dokumentide koostamist: 
 

 üleujutusohu kaardid ja üleujutusriski kaardid, millel esitatakse kindlakstehtud 
üleujutusriskiga alad valgalapiirkondade (või muude kokkulepitud majandamisüksuste) 

                                                           
14 Ühise rakendamise strateegia (CIS) dokument nr 36 veepoliitika raamdirektiivi artikli 4 lõike 7 kohta: 

https://circabc.europa.eu/sd/a/e0352ec3-9f3b-4d91-bdbb-

939185be3e89/CIS_Guidance_Article_4_7_FINAL.PDF. 
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kaupa. Nendel kaartidel tuleks esitada ka erinevate üleujutusstsenaariumidega 
kaasnevad võimalikud kahjulikud tagajärjed, sealhulgas teave üleujutuste tagajärjel 
tekkiva keskkonnareostuse võimalike allikate kohta, aga ka kaitsealad, nagu Natura 
2000 alad nendes piirkondades (tähtaeg oli 2013. aasta detsember); 
 

 üleujutusriski maandamise kavad üleujutuste võimalike kahjulike tagajärgede 
ohjamiseks ja vähendamiseks. Need kavad peaksid sisaldama prioriteetseid 
meetmeid, millega reguleeritakse üleujutusriski juhtimise kõiki aspekte alates 
ennetamisest ja kaitsest kuni valmisolekuni, võttes arvesse konkreetse 
valgalapiirkonna või alamvalgala omadusi (tähtaeg oli 2015. aasta detsember). 

 
Üleujutuste direktiivi kohased meetmed peavad olema kooskõlas loodusdirektiivide 
nõuetega. Näiteks kui üleujutuse eest kaitsmise meede võib mõjutada üht või mitut Natura 
2000 ala, peab selle puhul järgima ka elupaikade direktiivi artiklis 6 sätestatud menetlust 
ning kava või projekti võimalikku mõju Natura 2000 ala(de) terviklikkusele tuleb 
nõuetekohaselt hinnata. 
 

1.5. Keskkonnamõju strateegilise hindamise direktiiv ja keskkonnamõju 

hindamise direktiiv 
 

KSH direktiiv 

 
Direktiivi 2001/42/EÜ (teatavate kavade ja programmide keskkonnamõju hindamise kohta) 
eesmärk on tagada kõrgetasemeline keskkonnakaitse. Selleks tagatakse teatavate 
kavade ja programmide keskkonnamõju kindlakstegemine, hindamine ja arvessevõtmine 
nende koostamise ajal ja enne nende vastuvõtmist. 
 
Keskkonnamõju strateegiline hindamine on kohustuslik mitmesuguste kavade ja 
programmide puhul, millega luuakse raamistik tulevase nõusoleku saamiseks KMH 
direktiivis loetletud projektide väljatöötamiseks. See on kohustuslik ka kõikide kavade 
või programmide puhul, mida tuleb nende tõenäoliselt olulise mõju tõttu Natura 
2000 aladele hinnata kooskõlas elupaikade direktiivi artikli 6 lõikega 3. 
 
Keskkonnamõju strateegilise hindamise protsessi kohaselt peavad liikmesriigid koostama 
keskkonnamõju hindamise aruande, milles hinnatakse kavade ja programmide tõenäolist 
olulist keskkonnamõju ja mis tahes mõistlike alternatiivide mõju. Peale selle peavad nad 
konsulteerima ametiasutustega, kes oma keskkonnaalaste erikohustuste tõttu tunnevad 
tõenäoliselt muret kavade ja programmide rakendamise keskkonnamõju pärast (st 
keskkonnaasutused), ja üldsusega.  
 
Konsulteerimine peaks olema varane ja tõhus, võimaldades keskkonnaasutustel ja 
üldsusel avaldada oma arvamust kava või programmi kavandi ja sellele lisatud 
keskkonnamõju hindamise aruande kohta enne kava või programmi vastuvõtmist. 
Keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise protsess tuleks kooskõlastada 
kava väljatöötamisega, mille tulemusena lisatakse keskkonnakaalutlused selle kava 
lõplikku teksti. 
 
Kokkuvõttes on keskkonnamõju strateegilise hindamise eesmärk edendada 
integreeritumat ja tõhusamat territoriaalse planeerimise meetodit, mille puhul 
keskkonnaküsimusi, sealhulgas bioloogilise mitmekesisuse kaalutlusi võetakse 
planeerimisprotsessis arvesse palju varem ja palju strateegilisemal tasandil. See peaks 
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vähendama konfliktide arvu üksikute projektide tasandil. See võimaldab ka tulevastele 
arendustele leida sobivama asukoha eemal potentsiaalse konflikti piirkondadest, nagu 
Natura 2000 alad. 
 
KMH direktiiv 

 
Kui keskkonnamõju strateegilise hindamise protsess hõlmab kavasid ja programme, siis 
KMH direktiiv 2011/92/EL, mida on muudetud direktiiviga 2014/52/EL, puudutab üksikuid 
avaliku ja erasektori projekte. Nõusolek sellise projekti15 väljatöötamiseks, mis avaldab 
tõenäoliselt olulist keskkonnamõju, tuleks seega anda ainult pärast projekti tõenäolise 
keskkonnamõju hindamist.   
 
KMH direktiivis eristatakse projekte, mis nõuavad kohustuslikku keskkonnamõju hindamist 
(nn I lisa projektid16), ja neid, mille puhul liikmesriikide ametiasutused peavad kindlaks 
tegema, kas projektidel võib olla oluline mõju (nn II lisa projektid). Seda tehakse 
hindamismenetluse abil, milles võetakse arvesse direktiivi III lisas sätestatud kriteeriume. 
Enamik hüdroelektrijaamasid on II lisa projektid17.  
 

1.6. Keskkonnamõju strateegilise hindamise, keskkonnamõju hindamise 

ja elupaikade direktiivi artikli 6 lõike 3 vaheline seos 
 
Vastavalt KMH direktiivile (muudetud direktiiviga 2014/52/EL) tuleks järgida 
kooskõlastatud ja/või ühist menetlust, kui projekti hindamine on nõutav nii KMH direktiivi 
kui ka loodusdirektiivide alusel. Komisjon avaldas kooskõlastatud ja/või ühise menetluse 
suunised selliste projektide jaoks,18 mida tuleb korraga hinnata KMH direktiivi, elupaikade 
direktiivi, linnudirektiivi, veepoliitika raamdirektiivi ja tööstusheidete direktiivi alusel. 

 
Kooskõlastatud menetluse korral peavad liikmesriigid kooskõlastama konkreetse projekti 
keskkonnamõju eraldiseisvad hindamised, mis on ette nähtud asjakohaste liidu 
õigusaktidega, määrates selleks ametiasutuse. Ühise menetluse korral peavad 
liikmesriigid kehtestama konkreetse projekti keskkonnamõju ühtse hindamise, mis on ette 
nähtud asjakohaste liidu õigusaktidega. 
 
ELi loodusvaldkonna õigusaktidele vastav asjakohane hindamine peaks siiski 
olema üldise keskkonnamõju hindamise aruande selgelt eristatav ja tuvastatav osa. 
Seda seetõttu, et elupaikade direktiivis sätestatud asjakohane hindamine hõlmab 
looduskeskkonna eri aspekte ja lähtub olulisuse kindlaksmääramisel teistsugustest 
kriteeriumidest kui keskkonnamõju hindamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise 
puhul. Keskkonnamõju hindamisel ja keskkonnamõju strateegilisel hindamisel võetakse 
arvesse kõiki keskkonnaaspekte, sealhulgas bioloogilist mitmekesisust, samal ajal kui 
loodusdirektiivide kohasel hindamisel keskendutakse konkreetselt nendele liikidele ja 

                                                           
15 KMH direktiivis on „projekt“ määratletud kui ehitiste või muude käitiste püstitamine või kavade 

teostamine või sekkumine looduskeskkonda ja maastikku. 
16 I lisa alla kuuluvad sellised projektid nagu „tammid ja muud rajatised vee kinnihoidmiseks või alaliseks 

säilitamiseks, kui kinnihoitav või säilitatav uus või täiendav veekogus on üle 10 miljoni kuupmeetri“ . 
17 II lisa alla kuuluvad projektid hõlmavad tamme ja muid vee kinnihoidmiseks või pikaajaliseks säilitamiseks 

mõeldud rajatisi (I lisaga hõlmamata projektid). 
18 ELT C 273, 27.7.2016, lk 1–6. 
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elupaigatüüpidele avalduvale võimalikule mõjule, mille kaitseks Natura 2000 ala on 
määratud. 
 
Iga hindamise tulemus on samuti erinev. Keskkonnamõju strateegilise hindamise ja 
keskkonnamõju hindamise tulemusel nähakse ette menetlusnõuded, kuid ei kehtestata 
kohustuslikke keskkonnanõudeid. Elupaikade direktiivi kohase hindamise tulemus on 
seevastu pädeva asutuse jaoks kohe siduv ja sellest sõltub pädeva asutuse lõplik otsus.   
 
Teisisõnu, kui asjakohase hindamisega ei suudeta kindlalt väita, et kava või projekt ei 
avalda negatiivset mõju Natura 2000 ala terviklikkusele, ei saa ametiasutus nõustuda 
selle kava või projektiga sellisel kujul, välja arvatud erandjuhtudel, kui kava või projekt 
vastab artikli 6 lõike 4 kohase erandi kohaldamise tingimustele. 
 
Euroopa Kohus on selgitanud, et kui elupaikade direktiivi alusel nõutakse keskkonnamõju 

hindamist, tuleb kavade ja programmide keskkonnamõju hinnata ka KSH alusel19. 

 
Juhenddokument „Ühist huvi pakkuvate energiataristuprojektide keskkonnamõju 
hindamise lihtsustamine“ 
 
Nagu kõikide muude arendusprojektide puhul kohaldatakse ka hüdroenergiaprojektide 
suhtes mitmesuguseid keskkonnamõju hindamise menetlusi. Komisjon on välja andnud 
suunised nende eri menetluste lihtsustamiseks, eelkõige üleeuroopalisi energiavõrkusid 
(TEN-E) käsitleva määruse kohaldamisalasse kuuluvate ühist huvi pakkuvate projekte 
puhul, tagades samal ajal maksimaalsel tasemel keskkonnakaitse kooskõlas ELi 
keskkonnaalaste õigusaktidega. 
 
Komisjoni suunistes esitatakse mitu soovitust, mis esitati küll ühist huvi pakkuvaid projekte 
silmas pidades, kuid mis on asjakohased ka kõigi energiaga seotud kavade või projektide, 
sealhulgas hüdroenergiaalaste arenduste puhul. Soovituste keskmes on eelkõige 
järgmised teemad: 

 varane kavandamine, tegevuskavad ja hindamise ulatus; 

 keskkonnamõju hinnangute ja muude keskkonnanõuete varane ja tõhus 
integreerimine; 

 menetluslik kooskõlastamine ja tähtajad; 

 andmete kogumine ja jagamine ning kvaliteedikontroll; 

 piiriülene koostöö ning 

 üldsuse varane ja tõhus osalemine. 
 
 http://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/PCI_guidance.pdf   
 
 
 
 
  

                                                           
19 C-177/11, EU:C:2012:378, punktid 19–24. 

http://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/PCI_guidance.pdf
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2. Magevee ökosüsteemid ja hüdroenergeetika ELis 
 
 

2.1 ELi jõe ja järve ökosüsteemide seisund 
 
Jõgede ja järvede keeruline struktuur ja suur dünaamilisus muudavad need erakordselt 
rikasteks ökosüsteemideks, mis annavad elujõudu või käesoleval juhul vett suurele osale 
ümbritsevast maismaapiirkonnast. Need on iseenesest väärtuslikud elupaigad, kuid 
toimivad ka eluliselt tähtsate ökoloogiliste koridoridena, soodustades liikide levikut ja 
rännet pikkade vahemaade taha. Tänu neile on välja kujunenud ka selliste veest sõltuvate 
vastastikku seotud märgalade nagu lammimetsade, soode, lodude ja luhtade rikkalik 
mosaiik, mis veelgi suurendab nende üldist bioloogilist mitmekesisust. 
 
Märkimisväärse arvu Euroopa looduslike looma- ja taimeliikide, sealhulgas umbes 400 
linnudirektiivi ja elupaikade direktiivi alusel kaitstud mageveeliigi ellujäämine sõltub jõe ja 
järve ökosüsteemidest. Järved ja jõed katavad kokku ligikaudu 4 % Natura 2000 alade 
pindalast (ligikaudu 31 560 km2 ehk Belgiast suurem ala), mis on määratud selliste liikide 
kaitseks nagu lõhe (Salmo salar), saarmas (Lutra lutra), jäälind (Alcedo atthis), 
valgesõraline vähk (Austropotamobius pallipes) ja paksukojaline jõekarp (Unio crassus), 
aga ka selliste elupaigatüüpide jaoks nagu tasandikel ja mäestike jalameil voolavad jõed, 
lammimetsad, luhad, niisked rohumaad ja lodud. 
 
Lisaks sellele kujutavad jõed endast elutähtsat mitmefunktsioonilist ressurssi Euroopa 
majandusliku ja sotsiaalse heaolu tagamiseks, teenindades mitmesuguseid eri sektoreid 
ja pakkudes ühiskonnale palju olulisi kaupu ja teenuseid. Nende intensiivne kasutamine 
on asetanud selle väärtusliku ressursi siiski viimase 150 aasta jooksul tohutu surve alla, 
mistõttu vaid üksikud suuremad jõed on täiesti loomulikus seisundis. Peale selle, et jõed 
on erineval määral saastatud ja suure toitainesisaldusega, mis on oluliselt halvendanud 
vee kvaliteeti, on oluliselt muutunud ka paljude jõgede hüdromorfoloogia, loomuliku 
veevoolu dünaamika ja ökoloogiline seotus. 
 
2015. aastal leidis Euroopa Keskkonnaamet oma Euroopa keskkonnaseisundi 
aruandes,20 et üle poole Euroopa jõgedest ja järvedest ei ole saavutanud head 
ökoloogilist seisundit või potentsiaali. 2009. aastal oli ainult 43 % pinnaveekogudest heas 
või väga heas ökoloogilises seisundis. Olukorra olulist paranemist ei olnud ette näha, sest 
eeldati, et ainult 53 % veekogudest saavutavad 2015. aastaks hea ökoloogilise seisundi. 
See on kaugel veepoliitika raamdirektiivis seatud eesmärkidest. 

 
ELis kaitstud mageveeliikide ja elupaikade puhul on olukord veelgi halvem. Vastavalt 
komisjoni hiljutisele looduse seisundi aruandele, mis käsitleb kahe loodusdirektiiviga 
kaitstud elupaikade ja liikide kaitsestaatust aastatel 2007–2012,21 oli peaaegu 
kolmveerand mageveeliikidest (74 %) ja magevee elupaigatüüpidest (73 %) ebasoodsas-
puudulikus või ebasoodsas-halvas seisundis. Soodsas seisundis oli seevastu ainult 
vastavalt 17 % ja 16 % neist. 
 

Kaitsestaatus Kaitsestaatus 
a) liigid (5 615 hindamist) b) elupaigad (94 hindamist) 

 

                                                           
20 http://www.eea.europa.eu/soer 
21 http://www.eea.europa.eu/publications/state-of-nature-in-the-eu 

http://www.eea.europa.eu/soer
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  soodne   teadmata 

  ebasoodne-puudulik  ebasoodne-halb 

 
Jõe ja järve ökosüsteemidega seotud liikide (a) ja elupaikade (b) (elupaikade direktiiv) kaitsestaatus ja 
suundumused. Allikas: EEA, 2015b, artikli 17 kohased aruanded ja hindamised. 

 
Euroopa jõgede üldine halb seisund on väga murettekitav. On selge, et paljude Euroopa 
jõgede seisund on oluliselt halvenenud ning veepoliitika raamdirektiivi ja kahe 
loodusdirektiivi eesmärkide saavutamiseks tuleb veel palju teha. Seda on võimalik 
saavutada ainult siis, kui prioriteediks ei ole mitte ainult edasise halvenemise 
ärahoidmine, vaid ka jõgede ökoloogilise seisundi aktiivne parandamine. 
 

2.2. Euroopa magevee ökosüsteeme mõjutavad surve- ja ohutegurid 
 
Veekogud kannatavad väga mitmesugusest tegevusest tingitud surve all. Suurt mõju on 
avaldanud eelkõige hüdromorfoloogilised survetegurid, mis mõjutavad rohkem kui 40 % 
jõgedest ja üleminekuvetest. Tuginedes valgalapiirkondade esimesele kirjeldamisele 
seoses veepoliitika raamdirektiiviga,22 on enamik ELi liikmesriike märkinud, et 
linnaarendus, kindlustamine üleujutuste vastu, elektri, sealhulgas hüdroenergia tootmine, 
siseveeliiklus ning õgvendamine ja maakuivendus põllumajanduse edendamise eesmärgil 
on suurimad survetegurid, mis mõjutavad veekogude hüdromorfoloogilist seisundit kõige 
rohkem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
22 Komisjoni teatis „Euroopa Ühendus teel säästva veemajanduse juurde – Vee raamdirektiivi 2000/60/EÜ 

rakendamise esimene järk“ (KOM(2007) 128 (lõplik)). 
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Surve jõgedele 

 

Mõju jõgedele 

 
 

Surve puudub (22) Mõju puudub (19) 

Punktreostus (22) 

 

Orgaaniline 
rikastumine (16) 

Hajureostus (22) 
 

Toitainerohkus 
(19) 

 Saastatus (18) 
 

 
Veevõtt (19) 
 

Hapestumine (10) 

Hüdromorfoloogia 
(22) 
 

Muudetud 
elupaigad (16) 

Muu surve (19) 
 

Muu mõju (14) 

  % veekogudest   % veekogudest 

 
Oluline surve (tabeli vasak pool) ja mõju (tabeli parem pool) jõgedele; hõlmatud liikmesriikide arv 
on esitatud sulgudes („European waters – assessment of status and pressures 2012“) 

 
 
 
Natura 2000 mageveekogusid mõjutavatest ohu- ja surveteguritest on looduse seisundi 
aruande kohaselt seni kõige sagedasemad „muutused veekogude tingimustes“. 
 
 
Joonis 4.37. Kümme olulisemat (sageduse %) teatatud surve- ja ohutegurit, mis mõjutavad jõe ja järve 
ökosüsteemidega seotud liike (elupaikade direktiiv) 

 
J02 „Muutused veekogude 
tingimustes“ 

 

 
J03 „Muud ökosüsteemide 
muutused“ 

H01 „Pinnavee reostus“ 

 
I01 „Invasiivsed võõrliigid“ 

 
A02 „Maaviljelustavade 
muutumine“ 

 
K03 „Loomaliikidevahelised 
suhted“ 

F02 „Kalapüük ja vee-
elusressursside kogumine“ 

 
A07 „Pestitsiidide 
kasutamine 
põllumajanduses“ 

 
D01 „Maanteed, raudteed ja 
teed“ 

K02 „Taimkatte vahetumine 
/ koosluste areng“ 

      

survetegurid ohutegurid 
 
Looduse seisundi aruanne, EEA, 2015 
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Hüdroenergeetika ELis 
 
2011. aastal oli ELis umbes 23 000 hüdroelektrijaama. Enamik (91 %) on väikesed (alla 10 MWh) 
ja toodavad umbes 13 % kogu toodetavast hüdroenergiast. Ainult 9 % kõigist 
hüdroelektrijaamadest on suured, kuid need toodavad umbes 87 % kogu toodetavast 

hüdroenergiast23. 

 
Hüdroelektrijaamad asuvad tehnilistel põhjustel peamiselt mägipiirkondades, kuid neil on suur ja 
kaugeleulatuv mõju nii suurtele kui ka väikestele jõgedele ja järvedele erisugustes piirkondades. 
Väiksemate jõgede puhul võib isegi väike veevoolu vähenemine või loomulike ökoloogiliste 
tingimuste häirimine avaldada jõele olulist negatiivset mõju. 
 
Levinuimad on järgmised hüdroelektrijaamad. 
 
Otsevoolu hüdroelektrijaamad. Otsevoolu hüdroelektrijaamade puhul põhineb elektritootmine 
olemasoleval veevoolul ja jõe langusel. Sellised käitised kasutavad elektrienergia tootmiseks 
vooluveekogu loomulikku voolu. Vee varumise ja selle hilisema kasutamise kavatsus puudub. 
Sellist energiatootmisviisi kasutavad kõige enam väikesed hüdroelektrijaamad, kuid otsevoolu 
võivad kasutada ka suured hüdroelektrijaamad. 
 
Veehoidlaga otsevoolu hüdroelektrijaamad. Veehoidla annab võimaluse varuda vett väikese 
nõudluse perioodidel ja kasutada seda tippnõudlusega perioodidel. Tootmisvõimsus sõltub seega 
vähem veevoolu olemasolust. Sellised veehoidlad võivad sisaldada päeva-, hooaja- või aastavaru, 
võimaldades kasutada varutud vett elektrinõudluse rahuldamiseks tippnõudluse ajal ja hõlbustades 
muutuva taastuvenergia kasutamist, nt tuuleenergia suunamist energiasüsteemi. 
 
Paisu ja veehoidlaga hüdroelektrijaamad. Tavapärasel paisu ja veehoidlaga hüdroelektrijaamal 
on piisavalt suur veehoidla, mis võimaldab varuda vett nii saju- kui ka kuivaperioodidel. Vett 
hoitakse paisu taga ja hüdroelektrijaam kasutab seda vastavalt vajadusele. Sellist 
hüdroelektrijaama saab kasutada tõhusalt aasta läbi kas baaskoormuse elektrijaamana või 
vajaduse korral tippkoormuse elektrijaamana. 
 
Pumphüdroelektrijaamad. Need põhinevad eri kõrgusel asuvatel veehoidlatel, mis võimaldavad 
toota tippnõudluse ajal lisaelektrit. Vesi pumbatakse väiksema nõudluse ajal ülemisse 
veehoidlasse ja lastakse suure nõudluse ajal läbi turbiinide alla. Pumphüdroelektrijaamad ei ole 
taastuvenergia direktiivi kohaldamisalast välja jäetud, kuid neid ei võeta taastuvenergia statistikas 
arvesse. 
 
 

 

                                                           
23 Arcadis 2011, „Hydropower generation in the context of the EU WFD“, Euroopa Komisjoni keskkonna 

peadirektoraat, 168 lk, 

http://bookshop.europa.eu/pl/hydropower-generation-in-the-context-of-the-eu-water-framework-directive-

pbKH3013438/downloads/KH-30-13-438-EN-

N/KH3013438ENN_002.pdf;pgid=y8dIS7GUWMdSR0EAlMEUUsWb0000A6euO_e0;sid=E0EKwHHfLLsK

wiJMudqUZxP6sYJ2kNMcbxE=?FileName=KH3013438ENN_002.pdf&SKU=KH3013438ENN_PDF&Cata

logueNumber=KH-30-13-438-EN-N. 

Vt ka „Water management, Water Framework Directive & Hydropower. Common Implementation Strategy 

Workshop“. 

http://bookshop.europa.eu/pl/hydropower-generation-in-the-context-of-the-eu-water-framework-directive-pbKH3013438/downloads/KH-30-13-438-EN-N/KH3013438ENN_002.pdf;pgid=y8dIS7GUWMdSR0EAlMEUUsWb0000A6euO_e0;sid=E0EKwHHfLLsKwiJMudqUZxP6sYJ2kNMcbxE=?FileName=KH3013438ENN_002.pdf&SKU=KH3013438ENN_PDF&CatalogueNumber=KH-30-13-438-EN-N.
http://bookshop.europa.eu/pl/hydropower-generation-in-the-context-of-the-eu-water-framework-directive-pbKH3013438/downloads/KH-30-13-438-EN-N/KH3013438ENN_002.pdf;pgid=y8dIS7GUWMdSR0EAlMEUUsWb0000A6euO_e0;sid=E0EKwHHfLLsKwiJMudqUZxP6sYJ2kNMcbxE=?FileName=KH3013438ENN_002.pdf&SKU=KH3013438ENN_PDF&CatalogueNumber=KH-30-13-438-EN-N.
http://bookshop.europa.eu/pl/hydropower-generation-in-the-context-of-the-eu-water-framework-directive-pbKH3013438/downloads/KH-30-13-438-EN-N/KH3013438ENN_002.pdf;pgid=y8dIS7GUWMdSR0EAlMEUUsWb0000A6euO_e0;sid=E0EKwHHfLLsKwiJMudqUZxP6sYJ2kNMcbxE=?FileName=KH3013438ENN_002.pdf&SKU=KH3013438ENN_PDF&CatalogueNumber=KH-30-13-438-EN-N.
http://bookshop.europa.eu/pl/hydropower-generation-in-the-context-of-the-eu-water-framework-directive-pbKH3013438/downloads/KH-30-13-438-EN-N/KH3013438ENN_002.pdf;pgid=y8dIS7GUWMdSR0EAlMEUUsWb0000A6euO_e0;sid=E0EKwHHfLLsKwiJMudqUZxP6sYJ2kNMcbxE=?FileName=KH3013438ENN_002.pdf&SKU=KH3013438ENN_PDF&CatalogueNumber=KH-30-13-438-EN-N.
http://bookshop.europa.eu/pl/hydropower-generation-in-the-context-of-the-eu-water-framework-directive-pbKH3013438/downloads/KH-30-13-438-EN-N/KH3013438ENN_002.pdf;pgid=y8dIS7GUWMdSR0EAlMEUUsWb0000A6euO_e0;sid=E0EKwHHfLLsKwiJMudqUZxP6sYJ2kNMcbxE=?FileName=KH3013438ENN_002.pdf&SKU=KH3013438ENN_PDF&CatalogueNumber=KH-30-13-438-EN-N.
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2.3. Hüdroenergia tootmise mõju magevee ökosüsteemidele 
 
Mõju, mida hüdroelektrijaam võib avaldada kahe ELi loodusdirektiivi alusel kaitstavatele 
liikidele ja elupaigatüüpidele, on eri aladel väga erinev. See sõltub jõe individuaalsetest 
omadustest, selle füüsilisest ja ökoloogilisest seisundist – kas seisund on juba halvenenud 
või on endiselt rikkumatu, kas jõgi on suur või väike, kas tegemist on mägipiirkonna või 
tasandikualaga jne – aga ka hüdroelektrijaama tüübist ja suurusest ning liikidest ja 
elupaikadest, mille kaitseks ala on määratud. Seepärast tuleb iga hüdroelektrijaama 
vaadelda eraldi. 
 
Mõju võib ilmneda hüdroelektrijaama tegevustsükli igas etapis, alates selle ehitamisest 
kuni renoveerimiseni, tegevuse lõpetamisel või igapäevase töö ja juhtimise käigus. See 
võib põhjustada looduslike elupaikade ja neist oma olemasolu kindlustamisel sõltuvate 
liikide populatsioonide hävimist, kahjustumist ja killustumist. Kahju ulatus sõltub nii mõju 
ulatusest kui ka sellest, kui haruldased ja ohualtid on mõjutatud elupaigad ja liigid. 
 
Käesoleva peatüki ülejäänud osas kirjeldatakse selle mõju ulatust, mida hüdroenergia 
tootmine võib avaldada eelkõige ELi loodusdirektiividega kaitstud elupaikadele ja liikidele. 
Ettevõtjad, kes on teadlikud eri mõjuteguritest ja mõistavad jõe ökosüsteemide keerukust, 
suudavad paremini tagada oma tegevuse vastavuse veepoliitika raamdirektiivi ja 
loodusdirektiivide nõuetele. Neil on ka paremad võimalused mõlemale poolele kasulike 
lahenduste kindlakstegemiseks, et aidata võimaluse korral taastada juba halvenenud 
seisundis jõgesid. 
 

 Muutused jõe morfoloogias ja jõeelupaikades 
 
Kõik veekogude füüsilised muudatused mõjutavad tavapäraseid hüdroloogilisi protsesse 
ja häirivad mageveesüsteemide ökoloogilist jätkuvust24 nii piki- kui ka põikisuunas, nt 
lahutades jõed ümbritsevatest lammidest ja märgaladest või tekitades 
hüdroelektrijaamade ümbruses paisuga sarnase mõju. 
 
Kõige ilmsem elupaikadele tekitatav kahju on elupaikade otsene füüsiline hävitamine üles- 
või allavoolu või ümbritseval alal (nt maa hõivamine, üleujutus, kaldataimestiku 
eemaldamine või jões paiknevad füüsilised rajatised). Kuid isegi maa füüsilise 
hõivamiseta võib looduslike hüdromorfoloogiliste protsesside katkestamine häirida või 
muuta biootilisi ja abiootilisi tingimusi, mis on elupaiga struktuuri ja toimimise seisukohast 
esmatähtsad. See võib kaasa tuua halvenenud seisundis elupaikade koloniseerimise 
invasiivsete liikide poolt, mis võib lõppeda loodusliku loomastiku ümberasustamisega. 

 
 Kaitstud liikide rände ja leviku takistused 
 
Jõgedel, järvedel ja kaldavöönditel on oluline osa mageveeliikide levikul ja rändel ning 
piiratumal liikumisel eri toitumis-, paljunemis-, puhke- ja pesitsusalade vahel. Need 
toimivad eluliselt tähtsate ökoloogiliste koridoride või vahealadena maastikul. Igasugused 
(isegi väikesed) tõkked või takistused liikide vabal liikumisel üles- või allavoolu võivad 
avaldada suurt mõju nende liikide ellujäämisele.  
  

                                                           
24 Lisateavet vt veepoliitika raamdirektiivi käsitlev ühise rakendamise strateegia (CIS) dokument „WFD and 

hydromorphological pressures, Technical Report, Good practice in managing the ecological impacts of 

hydropower schemes“, https://circabc.europa.eu/sd/a/68065c2b-1b08-462d-9f07-

413ae896ba67/HyMo_Technical_Report.pdf. 

https://circabc.europa.eu/sd/a/68065c2b-1b08-462d-9f07-413ae896ba67/HyMo_Technical_Report.pdf
https://circabc.europa.eu/sd/a/68065c2b-1b08-462d-9f07-413ae896ba67/HyMo_Technical_Report.pdf
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Erinevate hüdroelektrijaamade mõju. Allikas: Veronika Koller-Kreimel 
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Hüdroelektrijaamad võivad otseselt või kaudselt häirida või takistada liikide levikut ja 
rännet. Kõige ilmsemad takistused on paisud ja tõkestatud alad, mis toimivad kalade 
rände füüsilise tõkkena, takistades kalade liikumist üles- ja allavoolu. See avaldab suurt 
mõju paljude mageveeliikide ellujäämisele, mille tagajärjeks on eelkõige mõnede 
mageveekalade populatsiooni killustatus, eraldatus ja hävimine. 
 
Takistav mõju on eriti suur, kui jões on mitu takistust. Isegi väga väikeste rajatiste või 
füüsiliste tõkete korral võivad jõed kiiresti muutuda läbitamatuks. Tehiskanalid võivad 
samuti takistada liikide liikumist, sest need läbivad ja seetõttu killustavad 
maismaaelupaiku. Need võivad ka luua tehislikke ühendusi valgalade vahel, mis võib 
suurendada võõrliikide levikut, kahjustades seega kohalikke liike.                                        
 
Kuigi üles- ja allavoolu ränne on oluline kõigi kalaliikide jaoks, on jõevoolu tõkestamatus 
eriti vajalik siirdekaladele. Ülesvoolu ränne on kõige tähtsam selliste anadroomsete 
kalade ja silmlaste nagu lõhe (Salmo salar), merisutt (Petromyzon marinus) ja jõesilm 
(Lampetra fluviatilis) või euroopa tuur (Acipenser sturio) populatsioonide jaoks, kuna neil 
on perioodilise (parimal juhul igal aastal) pikamaarände vajadus. Allavoolu ränne on tähtis 
nii nende liikide noorisendite jaoks kui ka selliste katadroomsete kalade nagu angerja 
(Anguilla anguilla) täiskasvanud isendite jaoks, kes on kaitstud angerjavarusid käsitleva 
määruse25 alusel.  
 
 

 Setete dünaamika häirimine 
 
Setted on veeökosüsteemide loomulik osa ning need on nende süsteemide 
hüdroloogiliseks, geomorfoloogiliseks ja ökoloogiliseks toimimiseks üliolulised. Setted 
moodustavad mitmesuguseid elupaiku, mis otseselt ja kaudselt toetavad paljusid eri liike. 
Looduslikes tingimustes toimub setete (peamiselt kruusa) pidev ärakanne allavoolu, mis 
säilitab jõgede ökoloogilise struktuuri ja toimimise. Põikirajatised, nagu paisud või tammid, 
häirivad üldiselt setete looduslikku dünaamikat. 
 
Suured veehoidlad suudavad kinni pidada üle 90 % sissetulevatest setetest, mis võib 
põhjustada jõesängi ja kallaste suuremat erosiooni allavoolu, aga ka selliste oluliste 
hüdromorfoloogiliste rajatiste nagu kruusatõkked kohaliku hävimise. Paisude ja tammide 
hooldustööd, millega kaasneb setete perioodiline uhtumine allavoolu (eriti suviti, kui 
valitseb veepuudus), võivad elupaiku ja liike samuti kahjustada, kui neid töid ei korraldata 
nõuetekohaselt. 
 
Tammist ülesvoolu, veehoidlas või tõkestatud alal, põhjustab setete ärakande 
vähenemine setete kogunemise, mis võib avaldada nii liikidele kui ka elupaikadele 
negatiivset mõju, nt soodustades kaitstud liike väljatõrjuvate vetikate ja muude 
veetaimede kasvu. Kruusa või muude sooldunud setete kogunemine jõesängi või vette 
võib eriti kahjustada selliseid litofiilseid liike nagu harjus (Thymallus thymallus), kes 
kasutab neid alasid kudemispaigana, ning ebapärlikarp (Margaritifera margaritifera) ja 
paksukojaline jõekarp (Unio crassus). See on kahjulik ka linnuliikidele, nagu tülllased või 
kurvitslased, kes kasutavad kuivaks jäänud kruusaseid jõepõhjasid pesitsemispaigana. 
 
 
 
 
 

                                                           
25 Kättesaadav aadressil: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32007R1100. 
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Tõkete eemaldamine Doonau valgalapiirkonnas 
 
Hüdroenergia tootmise osakaal Doonau valgalapiirkonnas elupaikade järjepidevuse takistamisel on 
ligikaudu 45 %. Selle piirkonna jõgedes, mille valgala on üle 4 000 km, on kokku 1 688 tõket. Neist 
600 on tammid/paisud, 729 on rambid/ülevooluläved ja 359 liigitatakse muud liiki takistusteks. 756 
puhul on praegu ette nähtud kalade rände funktsionaalsete abivahendite rajamine. 932 jõevoolu 
takistust (55 %) on kalade rännet häirinud alates 2009. aastast ja neid peetakse olulisteks 
surveteguriteks. Viimase Doonau veemajanduskava kohaselt kavatsevad Doonau piirkonna riigid 
vähendada 2021. aastaks märkimisväärselt jõevoolu takistavate paisude arvu. 
 

 
  
 
 
 
Doonau valgalapiirkond: jõgede ja elupaikade järjepidevuse takistused – (ülal) hetkeolukord 2015. aastal; 
(esimene kaart) oodatav paranemine 2021. aastaks (teine kaart); allikas: DRBMP  
https://www.icpdr.org/main/management-plans-danube-river-basin-published. 
  

https://www.icpdr.org/main/management-plans-danube-river-basin-published
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 Ökoloogilise vooluhulga muutused 
 
Ökoloogiline vooluhulk on tähtis mehhanism, mis aitab säilitada heas tervises olevate jõe 
ökosüsteemide olulisi protsesse, millest sõltuvad ELi kaitstavad liigid ja elupaigad, ja 
tagada veekogude hea ökoloogilise seisundi26. Ökoloogilise vooluhulga muutumine võib 

nii vähendada vee-elupaiga ulatust kui ka kahjustada selle seotust kaldaäärsete 
elupaikadega. 
 
Liiga väike veevool võib näiteks avaldada mitmesugust negatiivset mõju, sealhulgas jätta 
kuivaks kalade ja silmlaste kudemispaigad või takistada kalamarja ja noorisendite 
arengut. Kalade ränne ülesvoolu võib olla takistatud ka vähese veesisaldusega valgalal 
kas väikesest veevoolust tingitud tõkete või kalade rände ebapiisavate stiimulite tõttu. 
 
Ebapiisav voolukiirus algses jõesängis võib põhjustada ka vee liigset soojenemist ja 
ebapiisavat hapnikusisaldust (nagu eespool kirjeldatud). See loob sobimatud 
elutingimused paljudele liikidele, nagu kaladele, jõevähkidele ja silmulistele, karpidele või 
kiilidele, kes sõltuvad voolava veega elupaikadest. 

 
 Voolurežiimi muutused hüdroelektrijaamade äravoolu reguleerimise tõttu 
 
Veevoolu suur kõikumine võib põhjustada 
suuri kahjustusi nii liikidele kui ka nende 
elupaikadele, eriti väikestes jõgedes. 
Äravoolu reguleerimine avaldab survet 
veekogu mõjutatud osades elavatele 
organismidele, eriti neile, kes ei talu 
veetaseme järsku muutumist, nagu 
noorkalad või teised aeglaselt liikuvad või 
paigalpüsivad organismid (eriti taimeliigid). 
Hüdroelektrijaama äravoolu reguleerimise 
režiim mõjutab ka kaitstud liikide saagi 
käitumist ja kahjustab seega nende seisundit. 
 
Äravoolu reguleerimise mõju on eriti suur kriitilistel perioodidel (nt põua või pakase ajal) ja 
see on kliimamuutusi silmas pidades üha olulisem probleem. Äravoolu reguleerimise teine 
negatiivne tagajärg on tippnõudluse ajal vallandatud vee jõeveest tihtipeale 
märkimisväärselt erinev (palju madalam) temperatuur. Liigid, mis on kohandunud 
tavapärase veetemperatuuriga, ei suuda taluda päevas mitu tundi kestvaid järske 
temperatuurimuutusi. 

 
 Suurveetsüklite muutumine 
 
Veevoolu paremaks kontrollimiseks muudetakse mõnikord voolusängi. Sekkumine 
veevoolu kontrolli võib põhjustada suurveetsüklite katkemise, mis toob mõnikord kaasa 
nende tsüklitega seotud elupaigatüüpide ja liikide hävimise. Mõjutatud elupaigad on 
näiteks lammimetsad, ajutised tiigid ja järve- ja jõekäärud ning nendega seotud liigid. 
 

                                                           
26 „Ecological flows in the implementation of the Water Framework Directive“, 

https://circabc.europa.eu/sd/a/4063d635-957b-4b6f-bfd4-b51b0acb2570/Guidance%20No%2031 %20-

%20Ecological%20flows%20%28final%20version%29.pdf. 

https://circabc.europa.eu/sd/a/4063d635-957b-4b6f-bfd4-b51b0acb2570/Guidance%20No%2031%20-%20Ecological%20flows%20(final%20version).pdf
https://circabc.europa.eu/sd/a/4063d635-957b-4b6f-bfd4-b51b0acb2570/Guidance%20No%2031%20-%20Ecological%20flows%20(final%20version).pdf
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RIPEAK – ELi TEADUSPROJEKT „Soometsa reageerimine äravoolu 
reguleerimisele: hüdroenergia säästva kasutamise suunas“ 
 
Äravoolu reguleerimine põhjustab päeva jooksul toimuvaid lühiajalisi muutusi jõevoolus, 
mis on tingitud hüdroturbiinide sisse- ja väljalülitamisest elektri tootmiseks vastavalt 
turunõudluse muutumisele. Selle tagajärjel muutuvad alla- ja ülesvoolu asuvate 
jõelõikude hüdroloogia, hüdraulilised näitajad, vee kvaliteet, jõe morfoloogia ja lõpuks ka 
jõe ökosüsteem. Teaduslikke uuringuid äravoolu reguleerimise mõju hindamiseks on 
tehtud vähe ja enamik neist on keskendunud kaladele. Kaldataimestiku kohta ei ole 
tehtud ühtegi uuringut. 
 
Äravoolu reguleerimine võib kahjustada kaldaäärsete taimeliikide levikut ja seega ka 
kaldapopulatsioonide säilimist. Analüüsides seemnete idanemist ja seemikute 
tulemuslikkust, võib seega olla võimalik kindlaks määrata äravoolu reguleerimise ja 
taimestiku reaktsiooni vahelised seosed, mis võimaldavad arvutada, korreleerida ja 
ennustada bioloogilist reaktsiooni äravoolu reguleerimisele. Sellised seosed on 
otsustava tähtsusega, et objektiivselt määrata piirnormid, mis aitavad minimeerida 
hüdroenergia tootmise ökoloogilist mõju, ilma et see põhjustaks tootlikkuse 
märkimisväärset vähenemist. 
 
Projekti eesmärk on kirjeldada hüdroenergia tootmisega seotud jõgede säästvat 
majandamist. Selleks on kavas koostada põhjalik kirjanduse ülevaade, analüüsida 
igapäevaseid andmevoogusid, teha välikatseid ja modelleerida arvutite abil. Projekti 
eeldatavad lõpptulemused: 1) äravoolu reguleerimise mõju uued hüdroloogilised ja 
ökoloogilised (st kaldataimestiku) näitajad, 2) uued hüdroloogia-ökoloogia mudelid 
sellise mõju hindamiseks ja 3) uued tõhusad meetmed hüdroelektrijaama paisude 
säästvaks toimimiseks. 
 
http://www.emg.umu.se/english/research/research-projects/responses-of-riparian-
forests-to-hydropeaking/ 

 
 

 Vee keemilise koostise ja temperatuuri muutumine 
 
Paisud võivad põhimõtteliselt muuta jõevee keemilist kvaliteeti, mineraalide sisaldust ja 
pH-taset nii üles- kui ka allavoolu, näiteks saasteainete kogunemise kaudu setetes. Kõik 
need muudatused mõjutavad olemasolevate taime- ja loomakoosluste koosseisu. 
Organisme mõjutavad ka vee temperatuuri muutumine ja sellega seotud muutused 
hapniku kontsentratsioonis. Veehoidlad võivad põhjustada temperatuuri suurt tõusu, kuid 
vee võtmisel põhjast ka temperatuuri langust. 
 

 Üksikute loomade vigastamine ja surmamine 
 
Hüdroelektrijaama läbivad kalad ja muud liigid võivad saada vigastada või surma. 
Hüdroelektrijaam võib põhjustada27: 
 

- vigastusi füüsilise kontakti teel juhtlabade, turbiini tööratta või turbiini korpusega; 
- vigastusi veerõhu kõikumisest turbiini läbimise ajal; 

                                                           
27 Arcadis 2011, „Hydropower generation in the context of the EU WFD“, Euroopa Komisjoni keskkonna 
peadirektoraat, 168 lk. 

http://www.emg.umu.se/english/research/research-projects/responses-of-riparian-forests-to-hydropeaking/
http://www.emg.umu.se/english/research/research-projects/responses-of-riparian-forests-to-hydropeaking/
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- sissevõtuava restide vahele kinnikiilumist või puhastusseadmete põhjustatud 

vigastusi; 
- intensiivse veevoolu ja liigveelaske konstruktsiooni põhjustatud vigastusi; 
- röövliikide ohvriks langemist orientatsiooni kaotamise tõttu. 

 
Ühes hüdroelektrijaamas võib suremuse määr olla 0–100 %28. Palju sõltub olemasolevate 
kalade liigist ja hüdroelektrijaama konstruktsioonist ning kasutatavatest 
leevendusmeetmetest. Turbiinide puhul suureneb suremusmäär rootori labade kiiruse ja 
arvu suurenedes ning labadevahelise kauguse vähenedes (Kaplani turbiin). Peamiselt 
kõrgsurve-elektrijaamades kasutatavate turbiinide (nt Peltoni turbiin) läbimisel võib kalade 
suremuse määr olla kuni 100 %. 

 
 Ümberasustamine ja häirimine 
 
Jõgedega seotud ehitustööd võivad häirida teatavaid liike ja nende elutsüklit nii Natura 
2000 aladel kui ka neist väljaspool, eriti põhjaloomastikku ja -taimestikku, mille seisund 
sõltub heast veekvaliteedist. See võib mõjutada liikide paljunemis-, toitumis-, puhke-, 
levimis- ja rändevõimet. 
 
Kui häirimine on jõudnud märkimisväärsele tasemele, võivad liigid selle ala maha jätta ja 
lõpetada seega elupaiga kasutamise; see võib kahjustada nende ellujäämist ja/või 
paljunemist. Haruldaste ja ohustatud liikide korral võib isegi väike või ajutine häirimine 
ohustada nende pikaajalist ellujäämist selles piirkonnas. Sellised olukorrad ei oleks 
kooskõlas kahe loodusdirektiivi liikide kaitse sätetega. 
 

 Mõju maismaaliikidele ja -elupaikadele 
 
Hüdroenergia tootmine ei või avaldada mõju mitte ainult mageveeliikidele ja -elupaikadele, 
vaid ka maismaaliikidele ja -elupaikadele. See võib juhtuda igal ajal, nt hüdroelektrijaama 
ehitamise, tegevuse lõpetamise või renoveerimise ajal. Mõju võib tuleneda ka seotud 
taristust, nagu juurdepääsuteedest, torujuhtmetest või hüdroelektrijaama elektrivõrguga 
ühendavatest elektriliinidest.   
 
Peale asjaomaste elupaikade hävitamise, halvendamise või killustamise võivad need 
rajatised oluliselt häirida maismaaliike või põhjustada nende surma. Näiteks võivad linnud 
lennata elektriliinide pihta ja saada elektrilöögi või regulaarne liiklus juurdepääsuteedel 
võib tõsiselt häirida nende pesitsusalasid. Selline mõju võib olla eriti märkimisväärne, kui 
hüdroelektrijaam ja sellega seotud taristud paiknevad rändeteede ääres või kitsastes 
orgudes, mille kaljudel elavad röövlinnud, või lindude jaoks oluliste märgalade kõrval. 
 

2.4. Kumulatiivne mõju 
 

Nagu on näidatud EEA keskkonnaaruandes, on suurema osa Euroopa jõgede seisund 
halvenenud ja enamik on jõudnud viimase piirini, nii et igasugused uued arendused ja uus 
tegevus võivad nende jõgede seisundit veelgi oluliselt halvendada. Seepärast tuleb 
erilist tähelepanu pöörata võimaliku kumulatiivse mõju hindamisele, mida igasugune 

                                                           
28 Viited: Ferguson, Absolon, Carlson ja Sandford, Transaction of the American Fisheries Society, nr 135, 
2006, lk 139–150; Calles ja Greenberg, River Research and Applications, nr 25, 2009, lk 1268–1286; 
Gustafsson 2010 . 



 

27 
 

uus tegevus, sealhulgas hüdroelektrijaamade tegevus, avaldab jõgedele üldiselt ja 
eelkõige Natura 2000 ala(de)le. 
 
Kumulatiivse mõju hindamine on eriti tähtis looduslike jõgede läheduses, eriti väikeste 
jõgede läheduses, mis on tundlikud igasuguste hüdromorfoloogiliste muutuste suhtes. 
Isegi üks või kaks väikest rajatist võivad avaldada lubamatult suurt mõju, mis on vastuolus 
veepoliitika raamdirektiivi ja kahe loodusdirektiivi õigusnõuetega. 
 
Kumulatiivse mõju hindamisel tuleks arvesse võtta kõiki hüdroelektrijaamu ja muid 
arendusi valgalapiirkonnas, olenemata sellest, kas need asuvad Natura 2000 aladel või 
neist väljaspool. Võib juhtuda, et ühel hüdroenergiaprojektil eraldi võetuna puudub 
märkimisväärne mõju, kuid kui selle mõju lisatakse juba olemasolevale tegevusele või 
heakskiidetud projektidele, võib nende koosmõju olla märkimisväärne. 
 
Kumulatiivne mõju ilmneb sageli alles aja jooksul. Seetõttu on oluline võtta hindamisel 
arvesse kõiki kavasid või projekte. See hõlmab kõiki kavasid ja projekte, mis on varem 
heaks kiidetud, kuid mida ei ole veel ellu viima hakatud või lõpetatud, samuti 
olemasolevaid surve- ja ohutegureid. Hindamisel võib osutuda kasulikuks veepoliitika 
raamdirektiivi kohastes veemajanduskavades ja Natura 2000 majandamiskavades 
kättesaadav teave. 
 
Samuti on oluline märkida, et juba heaks kiidetud kava või projekt ei loo eeldust teiste 
selliste kavade või projektide heakskiitmiseks, mida võidakse edaspidi kavandada. 
Näiteks kui hüdroelektrijaama arendamine ei too kaasa märkimisväärset mõju ja 
kiidetakse seetõttu heaks, ei loo see heakskiit eeldust edasiste hüdroenergiaarenduste 
heakskiitmiseks. Vastupidi, selle projekti heakskiitmine võib tähendada, et jõe taluvuspiir 
on saavutatud ja see ei ole võimeline enam ühtegi, isegi väikest, edasist arendust taluma. 
 
Lisaks sellele ei piirdu kumulatiivse ja kombineeritud mõju hindamine sama sektori 
sarnaste kavade või projektide hindamisega. Hindamise ajal tuleks arvesse võtta kõiki 
muid liiki kavasid või projekte, mis võivad koos hinnatava kava või projektiga avaldada 
märkimisväärset mõju. Võimalikku kumulatiivset mõju tuleks hinnata usaldusväärsete 
lähteandmete alusel, mitte üksnes kvalitatiivsete kriteeriumide põhjal. Seda tuleks hinnata 
üldise hindamise lahutamatu osana, mitte käsitada seda kui hindamisprotsessi lõpus 
toimuvat tagantjärele tegevust. 
 
Kumulatiivsel hindamisel peab arvesse võtma ka jõel juba olemasolevaid rajatisi (nn 
eelkoormust)29. Näiteks kui uue projekti raames kavatsetakse paigaldada uus turbiin, tuleb 
selle mõju hindamisel arvestada olemasoleva hüdroelektrijaamaga, isegi kui see ehitati 
mitu aastakümmet tagasi. Kui kumulatiivne mõju on märkimisväärne, keeldutakse uuele 
projektile heakskiitu andmast. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
29 Euroopa Kohtu otsus kohtuasjas C-142/16.  
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Saksamaa Liitvabariigi keskkonnaameti soovitused väikeste hüdroelektrijaamade 
kohta 
 
Saksamaal on umbes 80 % kasutatavast hüdroenergiapotentsiaalist juba ära kasutatud. 
Ka tehnoloogiline potentsiaal on suures osas ära kasutatud. See kajastub hüdroenergia 
kasutamiseks toetusprogrammide raames eraldatava toetuse suhteliselt madalas määras. 
Seetõttu on ülejäänud kasutatav potentsiaal seotud eelkõige peaaegu puutumatute 
väikeste veekogudega, mida ei ole varem arendatud. Võimalik kahjulik ökoloogiline mõju 
üksikutele järelejäänud väikestele puutumatutele vooluveekogudele Saksamaal on 
tõenäoliselt siiski märkimisväärne. 
 
Makromajanduslik kulude-tulude analüüs on samuti näidanud, et majanduslikud kulud 
võivad olla kasudega võrreldes märkimisväärsed. Mida väiksem on rajatise võimsus ja 
mida looduslikum on vooluveekogu, seda halvem on kulude-tulude analüüsi tulemus. 
Majanduslikud hinnangud näitavad, et eriti väikeste hüdroelektrijaamade puhul, mille 
võimsus on kuni 100 kW, on kõigil kolmel juhul – uue jaama ehitamisel, vana jaama 
moderniseerimisel ja vana jaama reaktiveerimisel – energia tootmise kulud suuremad kui 
taastuvenergia seaduses sätestatud määrad. Seetõttu on elektri ökonoomne tootmine 
paljudel juhtudel, isegi soodsates tingimustes, vaevalt võimalik. 
 
Majanduslikest kaalutlustest nähtub, et subsiidiumiga, mis katab väikeste 
hüdroelektrijaamade, eriti alla 100 kW võimsusega elektrijaamade tegevuskulud, 
kaasnevad CO2-heite vältimisest tingitud suured makromajanduslikud kulud. Negatiivset 
ökoloogilist mõju silmas pidades ei ole väikeste hüdroelektrijaamade potentsiaali 
edasine ärakasutamine kliimakaitse seisukohast prioriteet. 
 
Võttes arvesse kehtivaid õigusnorme ja Euroopa Komisjoni veepoliitika raamdirektiivi 
nõudeid, on esitatud järgmised soovitused: 

 juba arendatud ja tõkestatud veekogude teisesel kasutamisel tuleb suuri 
hüdroelektrijaamu nende suurema tõhususe pärast üldjuhul eelistada väikestele ja 
mikroelektrijaamadele. Hüdroelektrijaamade võimsuse arendamisel tuleks 
tähelepanu pöörata nende optimeerimisele; 

 praktiliselt puutumatute veekogude korral või kui tegemist on veekoguga, mida 
plaanitakse taastada, tuleks loobuda hüdroenergia kasutamisest; 

 väikeste hüdroelektrijaamade ehitamine ja reaktiveerimine olemasolevate paisude 
juures, mida ei saa lammutada, ei tekita probleeme, eriti kui samal ajal on võimalik 
teha ökoloogilisi parendusi, näiteks taastada vaba läbipääs; 

 mittetöötavate rajatiste reaktiveerimisel ja veekasutusõiguste pikendamisel tuleks 
rohkem kaaluda veekaitsega seotud probleeme ja kehtestada tingimused (nt 
funktsionaalsed kalatrepid, struktuuriliselt tagatud dünaamiline minimaalne veevool, 
äkiliste üleujutuste vältimine paisudest allavoolu); 

 uute rajatiste korral tuleb vältida veekogu tõkestamist selle ümbersuunamiseks. 
Tuleks valida konstruktsioonilised meetodid, mis suunavad kasutatava vee ümber nii, 
et säilitatakse vaba läbipääs ja vooluveekogu olemus (nt sissevool veehaardesse külje 
pealt, kasutades veekogus asuvat ümbersuunamisrajatist). Tuleb kehtestada nõuded, 
mis käsitlevad minimaalset veevoolu ja kaladele turbiinide tekitatavate kahjustuste 
vältimise meetmeid. Äkilised üleujutused paisudest allavoolu peavad olema keelatud. 
 

Väljavõte dokumendist „Hydroelectric Power Plants as a Source of Renewable Energy- 
legal and ecological aspects“, Umweltbundesamt, november 2003, 
http://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/publikation/long/2544.pdf.  

 

http://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/publikation/long/2544.pdf
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2.5 Olulise ja mitteolulise mõju eristamine 
 
Mõju hindamise esimene samm on nendele liikidele ja elupaikadele avalduva mõju 
ulatuse kindlakstegemine, mida hüdroenergiaarenduskava või -projekt tõenäoliselt 
mõjutab. Pärast seda tuleb kindlaks teha, kas mõju on Natura 2000 ala kaitse-eesmärke 
silmas pidades oluline või mitte. On selge, et olulisust tuleb hinnata iga üksikjuhtumi puhul 
eraldi, võttes arvesse kohapeal asuvaid liike ja elupaiku ning projekti enda iseärasusi ja 
tuginedes usaldusväärsetele teaduslikele eriteadmistele (vt 5. peatükk). 
 
Mõne üksiku isendi kaotus võib mõne liigi puhul olla vähetähtis, kuid teiste liikide puhul 
tuua kaasa tõsiseid tagajärgi. Populatsiooni suurus, levimus, levila, paljunemisstrateegia 
ja eluea pikkus mõjutavad mõju olulisust ja see on eri Natura 2000 aladel erinev, isegi kui 
need on määratud sama liigi kaitseks. Samuti tuleks arvesse võtta mõjutegurite 
vastastikust seost. Näiteks võib maa hõivamine iseenesest olla konkreetse liigi 
seisukohast mitteoluline, kuid koos loomuliku jõevoolu suure häirimisega võib mõju 
muutuda oluliseks. 
 
Olulisuse hindamist tuleks kaaluda asjakohasel geograafilisel tasandil. Pikki vahemaid 
läbivate rändeliikide (nt lõhe (Salmo salar)) puhul võib konkreetsel alal avalduv mõju tuua 
kaasa tagajärgi suuremas geograafilises piirkonnas (valgala). Samamoodi võib suurel 
territooriumil asuvate või elupaika vahetavate kohalike liikide puhul olla vajalik kaaluda 
võimalikku mõju pigem piirkondlikul kui kohalikul tasandil. 
 
Natura 2000 alade kaitse-eesmärgid on samuti tähtsad, et aidata kindlaks teha tõenäolise 
olulise mõju olemasolu. Seda kinnitas Euroopa Kohus Waddenzee kohtuotsuse30 
punktis 49: „[…] iga kava või projekti, mis ei ole otseselt seotud ala kaitsekorraldusega või 
ei ole selleks otseselt vajalik, kuid mis võib kahjustada ala kaitse-eesmärke, [tuleb] pidada 
sellele alale olulist mõju omavaks. Nimetatud ohtu tuleb hinnata, võttes eelkõige arvesse 
selle kava või projektiga seotud ala iseloomulikke tunnuseid ja eriomaseid 
keskkonnatingimusi.“   
 
Asjakohane hindamine peab põhinema parimatel kättesaadavatel andmetel. Nende 
andmete saamiseks võib olla vaja teha mõnda aega enne projekti elluviimist spetsiaalseid 
välivaatlusi või seiret. Investorid peavad suutma seda ette näha ja tagada, et asjakohased 
bioloogilise ja hüdroloogilise seire andmed sisaldavad teavet kõigi oluliste aspektide kohta 
(elutsükkel ja aastaajaline varieeruvus). Sellised uuringud võivad mõnikord kesta mitu 
aastat, enne kui suudetakse saada piisavalt teavet asjaomaste liikide ja elupaigatüüpide 
elutsükli kohta (vt täpsemalt 5. peatükk). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
30 Euroopa Kohtu otsus kohtuasjas C-127/02.  
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Olulisuse künniste kehtestamise suunised Saksamaal 
 
Asjakohase hindamise peamine ülesanne on hinnata Natura 2000 sihtobjektidele 
avalduva mõju olulisust. Nii nagu mujal on ka Saksamaal olnud hindamine suure 
subjektiivsuse tõttu keeruline. Selle tulemusena ei olnud pädevatel asutustel sageli 
põhjendatud teaduslikku kindlust, mida nad vajasid kava või projekti lubamise kohta 
otsuse tegemiseks. Samuti võis see tekitada neile õiguslikke probleeme. Saksamaa 
Liitvabariigi looduskaitseamet (BfN) tellis selle probleemi lahendamiseks ning ühtsema ja 
järjepideva meetodi tagamiseks mõju olulisuse hindamisel uurimisprojekti, et koostada 
teaduslikult kontrollitud eeskirjad ja kokkulepped kõikide Saksamaal asuvate 

elupaigatüüpide ja liikide kohta, mis on loetletud linnudirektiivis ja elupaikade direktiivis31. 

Koostatud juhenddokument avaldati 2007. aastal. 
 
Juhendis lähtutakse sellest, et elupaigatüüpide ja liikide elupaikade pöördumatut hävimist 
Natura 2000 alal tuleks pidada oluliseks mõjuks. Siiski võib teatavatel tingimustel pidada 
mõningate elupaigatüüpide ja liikide puhul teatavat kahju mitteoluliseks. Juhend sisaldab 
teaduslikult kokku lepitud künniseid ja kriteeriume olulisuse kindlaksmääramiseks, mis 
põhinevad nii kvalitatiivsetel kui ka funktsionaalsetel aspektidel, mitte ainult 
kvantitatiivsetel kriteeriumidel. 
 
Mõju pidamiseks mitteoluliseks peavad seega olema täidetud kõik järgmised tingimused: 

- konkreetse elupaiga / liikide elupaiga või tüüpiliste liikide peamiste elupaikade 
eripärad peavad jääma muutumatuks; 

- „kvantitatiivne – ala absoluutne hävimine“ suunisväärtusi ei ületata; 
- 1 % suuruseid „kvantitatiivne – ala suhteline hävimine“ lisaväärtusi ei ületata; 
- kumulatiivne mõju muude projektidega ei ületa eelnimetatud künnisväärtusi ja 
- kumulatiivset mõju muude teguritega ei esine. 

 
Teise taande puhul töötati välja seitse elupaikade suurusklassi ja kaheksa liikide 
suurusklassi, esitades vahemikud, mille piiresse jäävad iga elupaigatüübi/liigi 
künnisväärtused; iga klassi jaoks määrati kolm künnistaset. Praktikas tähendab see, et 
Saksamaal asuvast 91 elupaigatüübist 21 puhul ei ole hävimine vastuvõetav, samal ajal 
kui ülejäänud elupaikade puhul võib mõningast kadu pidada mitteoluliseks, kui seda 
mõõdetakse vastavalt suurusklassidele ja tasemetele. II lisas loetletud 53 liigist 16 puhul 
ja linnudirektiivi kohaldamisalasse kuuluvast 98 liigist 20 puhul puuduvad esialgsed 
künnisväärtused. Teisisõnu, tõenäoliselt ei ole mingisugune mõju vastuvõetav. Kõik need 
järeldused/arvud/künnised on üksnes soovituslikud. See tähendab, et iga asjakohane 
hindamine tuleb ikkagi teha juhtumipõhiselt. 
 
Alates juhenddokumendi avaldamisest on sellest Saksa kohtutes edukalt lähtuda 
proovitud ja seda kohaldatakse nüüd kogu riigis. 
 
http://www.bfn.de/0306_ffhvp.html    

  

                                                           
31 Lambrecht H., Trautner J., Fachinformationssystem und Fachkonventionen zur Bestimmung der 

Erheblichkeit im Rahmen der FFH-VP – Endbericht zum Teil Fachkonventionen, Schlussstand Juni 2007. 

(„Eriinfosüsteem ja -eeskirjad olulisuse hindamiseks asjakohase hindamise raames – Lõpparuande osa 

„Erieeskirjad“, lõplik seis: juuni 2007“ 

 (saksa keeles)). 

http://www.bfn.de/0306_ffhvp.html
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Asjakohase hindamise ekspertide kasutatavad skaalad Tšehhi Vabariigis 
 
Asjakohase hindamise raames tehtava mõju olulisuse hindamisel kasutatavad skaalad on 
praktiline küsimus. Kindel retsept puudub, kuid Tšehhi Vabariigis seaduse kohaselt 
asjakohase hindamise litsentsi saanud eksperdid on pikaajalise praktilise kogemuse 
põhjal soovitanud kasutada järgmist skaalat32. Mõju olulisust tuleb hinnata konkreetse ala 

iga sihtobjekti suhtes. Kui isegi ühele sihtobjektile avalduv mõju hinnatakse arvväärtusega 
–2, tähendab see automaatselt, et ala terviklikkusele avaldatakse negatiivset mõju ja 
sellisele projektile ei tohi anda artikli 6 lõike 3 kohast menetlust järgides luba. 

Arvvä
ärtus 

Mõiste Kirjeldus Näited 

–2 Oluline 
negatiivne 
mõju 

Oluline negatiivne mõju. 
Kava/projekti rakendamine on 
välistatud. 
Oluline häirimine või hävitav mõju 
elupaigale või liigi populatsioonile või selle 
olulisele osale; elupaiga või liigi 
ökoloogiliste nõuete oluline häirimine; 
oluline mõju elupaigale või liigi loomulikule 
arengule. Teatavatel tingimustel saab 
leevendusmeetmete abil mõju vähendada. 

Anadroomsete liikide 
kudemispaika viivate 
rändeteede 
katkemine. 
Elupaiga hävimine 
uue paisu tekitatud 
üleujutuse tõttu. 
Hüdroloogilised 
muutused 
populatsiooni oluliselt 
mõjutava 
kõrvalekalde tõttu. 

-1 Mõõdukas 
negatiivne 
mõju 

Piiratud/mõõdukas/mitteoluline negatiivne 
mõju. Kava/projekti rakendamine ei ole 
välistatud. 
Mõõdukalt häiriv mõju elupaigale või liigi 
populatsioonile; elupaiga või liigi 
ökoloogiliste nõuete mõõdukas häirimine; 
marginaalne mõju elupaigale või liigi 
loomulikule arengule. 
Selle kõrvaldamine leevendusmeetmete 
abil on võimalik, kuid leevendusmeetmete 
rakendamist ei saa teha kohustuseks, kui 
riigi õigusaktides ei ole teisiti sätestatud. 

Moderniseerimine – 
kasutades kalasid 
vähem kahjustavat 
tehnoloogiat, 
ehitades 
olemasolevate tõkete 
juurde kalapääsud. 
Mõju populatsiooni 
marginaalsetele 
osadele. 
Mõju ümbruskonnas 
levinud elupaikadele. 

0 Nullmõju Kaval/projektil puudub tõestatav mõju. Väljaspool 
esinemispiirkonda. 

+1 Mõõdukas 
positiivne 
mõju 

Mõõdukalt soodne mõju elupaigale või liigi 
populatsioonile; elupaiga või liigi 
ökoloogiliste nõuete mõõdukas 
paranemine; mõõdukalt soodne mõju 
elupaigale või liigi loomulikule arengule. 

Äravoolu reguleeriva 
hüdroelektrijaama 
rekonstrueerimine 
tammi või paisuta 
otsevoolu 
hüdroelektrijaamaks. 

+2 Oluline 
positiivne 
mõju 

Oluline positiivne mõju elupaigale või liigi 
populatsioonile; elupaiga või liigi 
ökoloogiliste nõuete oluline paranemine, 
oluline soodne mõju elupaigale või liigi 
loomulikule arengule. 

Hüdroelektrijaama 
lammutamine. 

                                                           
32 Seda skaalat soovitavad ja kasutavad eksperdid, kes on Tšehhi Vabariigis seaduse kohaselt saanud alates 

2007. aastast asjakohase hindamise litsentsi, 

http://www.mzp.cz/cz/hodnoceni_vyznamnosti_vlivu_koncepci. 

http://www.mzp.cz/cz/hodnoceni_vyznamnosti_vlivu_koncepci
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3. Hüdroenergia tootmise mõju leevendamise ja ökoloogilise 

taastamise meetmete võtmise hea tava näited 

3.1. Jõgede parima võimaliku ökoloogilise seisundi tagamise eesmärk 

hüdroenergia tootmise kontekstis   
 
Nagu eelmises peatükis märgiti, on vähesed Euroopa suured jõed säilinud suhteliselt 
looduslikul kujul, sest neid on aastate jooksul füüsiliselt muudetud paljudel eri põhjustel, 
sealhulgas hüdroenergia tootmiseks. Seetõttu tuleks olemasolevate 
hüdroelektrijaamade ajakohastamist pidada nende ökoloogilise jalajälje 
vähendamisel tähtsamaks kui uute jaamade rajamist.   
 
Hüdroelektrijaamade poolt jõgede ökosüsteemidele ja ümbritsevatele elupaikadele ja 
liikidele avaldatava mõju leevendamiseks ning nende kaitsestaatuse parandamiseks saab 
võtta mitmesuguseid meetmeid. See on olulisel kohal veepoliitika raamdirektiivi ja kahe 
loodusdirektiivi eesmärkide saavutamisel. 
 
Tuleks otsida ka võimalusi ebatõhusate või vananenud rajatiste sulgemiseks ja nende 
täielikuks kõrvaldamiseks jõesüsteemist. Tuleks märkida, et kui veekogu on olemasoleva 
rajatise tõttu kahjustada saanud, on veepoliitika raamdirektiivis vaikimisi meetmena ette 
nähtud jõe hea ökoloogilise seisundi taastamine. Olulisi muudatusi füüsilistes omadustes 
võib teha üksnes siis, kui need teenivad ka õigustatud eesmärki, mida ei ole võimalik 
saavutada muude, keskkonna seisukohalt paremate vahenditega (vt veepoliitika 
raamdirektiivi artikli 4 lõige 3, kus on sätestatud oluliselt muudetud veekoguks ja 
tehisveekoguks tunnistamise kriteeriumid ning vastavad juhtnöörid). 
 
Hüdroelektrijaamade tehnilise uuendamise ja ökoloogilise taastamise meetmete võtmise 
võimalusi tuleb hinnata iga üksikjuhtumi puhul eraldi, võttes arvesse nende kumulatiivset 
mõju. Võimalikud ökoloogilised meetmed sõltuvad suuresti kohalikest oludest, näiteks jõe 
seisundist, muudest jõele survet avaldavatest teguritest ja olemasolevatest rajatistest ning 
olemasolevate liikide ja elupaikade tüübist. 
 

3.2. Tegelemine olemasolevate hüdroelektrijaamadega, mis avaldavad 

negatiivset mõju Natura 2000 alale 
 
Olemasolevad hüdroelektrijaamad, mis asuvad Natura 2000 aladel või nende läheduses 
või mis avaldavad neile aladele negatiivset mõju, peavad alati vastama elupaikade 
direktiivi artikli 6 lõike 2 nõuetele. Täpsemalt on artikli 6 lõikega 2 kehtestatud 
kohustus tagada, et ala olukord ei halveneks võrreldes sellega, millises olukorra ala 
oli selle esmakordsel määramisel Natura 2000 alaks. See tähendab, et liikmesriigid 
peaksid võtma kõik asjakohased meetmed, mille võtmist võib põhjendatult eeldada selle 
tagamiseks, et ei toimu elupaikade halvenemist ja/või liikide olulist häirimist. 
 
 
 
 
 
 
Liikmesriigid on seega õiguslikult kohustatud:  
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 uurima hüdroelektrijaamade olemasolust tingitud ohtusid ja survet liikidele ja 
elupaigatüüpidele, mille tarvis on kaitseala määratud, ja  

 võtma vajalikud parandusmeetmed, kui olemasolev surve põhjustab sihtliikide ja -
elupaikade arvukuse vähenemist või nende olukorra halvenemist.    

 
Euroopa Liidu Kohus kinnitas seda nõuet Owenduffi kohtuasjas (C-117/00),33 kus ta leidis, 

et artikli 6 lõiget 2 on rikutud, sest ei võetud meetmeid nende liikide elupaikade olukorra 
halvenemise vältimiseks, mille kaitseks on määratud erikaitseala. Mitmes Euroopa Liidu 

Kohtu kohtuasjas34 on täiendavalt selgitatud, millist õiguskaitsekorda tuleb linnudirektiivi 

artikli 4 lõigete 1 ja 2 ning elupaikade direktiivi artikli 6 lõike 2 kohaldamisel rakendada. 
Neis rõhutatakse eelkõige seda, et õiguslik kord peab olema konkreetne, ühtne ja 
täielik ning suuteline tagama asjaomaste alade säästva majandamise ja tõhusa 
kaitse (C-293/07). 
 
Euroopa Kohus tuvastas ka rikkumised juhtudel, kui kehtestatud kord oli „liiga üldine ega 
puudutanud konkreetselt seda erikaitseala või seal elavaid liike“ (C-166/04), võetud 
meetmed olid „osalised ja hajuvad meetmed, millest vaid üksikud soodustavad 
asjaomaste lindude asurkondade kaitset, ning need ei moodusta ühtset tervikut“ (C-
418/04) või erikaitsealad allusid „erisugustele õiguslikele kordadele, mis ei pakkunud 
erikaitsealadele piisavat kaitset“ (C-293/07). Euroopa Kohus leidis ka, et puhtalt 
halduslikud või vabatahtlikud meetmed ei ole artikli 6 lõike 2 täitmiseks piisavad (C-96/98). 
 
Tuleks märkida, et Natura 2000 alade puhul näeb elupaikade direktiivi artikli 6 lõige 1 ette, 
et liikmesriigid peavad kehtestama kaitsemeetmed, mis vastavad aladel esindatud I lisa 
elupaigatüüpide ja II lisa liikide ökoloogilistele vajadustele. See tähendab, et 
hüdroelektrijaamad peavad vastama ka ulatuslikumatele kaitse-eesmärkidele, mis 
lähevad kaugemale artikli 6 lõikes 2 sätestatud eesmärgist vältida halvenemist. Samuti 
tuleks need lisada veemajanduskava meetmete programmi. 
 
Ehkki see ei ole kohustuslik, julgustatakse elupaikade direktiivis keskkonnaasutusi 
koostama Natura 2000 kaitsekorralduskavasid tihedas koostöös kohalike sidusrühmade ja 
asjaomaste maaomanikega, et teha kindlaks igale Natura 2000 alale avalduvad ohud ja 
surve ning ühiselt kindlaks määrata vajalikud kaitsemeetmed, mida tuleb rakendada. 
 
Hüdroenergia tootjate tihedad sidemed korralduskavade koostamise eest vastutavate 
asutuste ja/või organitega on hädavajalikud ning võimaldavad võtta meetmeid, mis võivad 
soodustada nii kaitse-eesmärkide täitmist kui ka hüdroelektrijaamade käitamist.  
 

3.3. Ökoloogiliste leevendus- ja taastamismeetmete rakendamine 
 
Selleks et vähendada nii olemasolevate kui ka uute hüdroelektrijaamade ökoloogilist 

mõju, on võimalik rakendada mitmesuguseid meetmeid35.  Need võivad leevendada 

võimalikku mõju enne selle tekkimist või korvata juba tehtud kahju. Sellised meetmed 
võivad näiteks olla järgmised: 
 

                                                           
33 Vt ka kohtuasjad C-75/01, C-418/04, C-508/04. 
34 Vt ka kohtuasjad C-166/97, C-96/98, C-57/89, C-44/95, C-75/01, C-415/01, C-6/04, C-508/04, C-
241/08, C-491/08, C-90/10. 
35 Oluline on märkida suurt erinevust leevendusmeetmete ja asendusmeetmete või ökoloogilise taastamise 

meetmete vahel (vt punkt 5.3, lk 80). 
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- jõevoolu tõkestamatuse ja kalade rände taastamine, näiteks eemaldades vanad või 
vananenud rajatised või ehitades kalapääsud; 

- kalade suremuse vähendamine, näiteks kasutades sissevõtuavade ees reste ja 
paigaldades spetsiaalselt kohandatud turbiinid; 

- piisava varieeruva ökoloogilise vooluhulga (sh aeglase voolu, dünaamilise voolu, 
kalade liikumise ja kiiresti muutuva voolu vähendamine) ja sellise setete dünaamika 
taastamine, mis parandab magevee-elupaikade struktuuri ja toimimist. 

Mitmesuguseid meetmeid saab rakendada ka selleks, et aktiivselt taastada, 
taasühendada või uuesti luua väärtuslikud looduslikud jõeelupaigad ning haruldaste ja 
ohustatud liikide elupaigad, et anda kooskõlas veepoliitika raamdirektiivi ja 
loodusdirektiivide eesmärkidega positiivne netopanus jõe ökoloogilise seisundi 
parandamisse. Valitud meetme liik oleneb suurel määral asjaomase veekogu 
ökoloogilisest seisundist, olemasoleva hüdroelektrijaama tüübist, muudest surveteguritest 
ja ohtudest ning hüdroelektrijaama tõhususe ja võimsuse suurendamise kogukuludest ja 
potentsiaalist.   
 
Pärast meetmete kehtestamist tuleks sisse seada järelevalvesüsteemid, millega tagatakse 
meetmete soovitud mõju, ja vastasel juhul puuduste kõrvaldamiseks parandusmeetmete 
võtmine. 
 
Leevendamise, hüvitamise ja ökoloogilise taastamise erinevused 
 
Leevendusmeetmed on otseselt seotud projekti tõenäolise mõjuga ja on selle osaks või 
asutus on kehtestanud need kava või projekti heakskiitmise tingimusena. 
Ettevaatuspõhimõttel põhinevate leevendusmeetmete eesmärk on tõenäoliste 
negatiivsete mõjutegurite kõrvaldamine, ennetamine või vähendamine tasemele, kus need 
enam ei kahjusta ala terviklikkust. Projekti heakskiitmise otsuse kuupäeval peavad 
projektis ettenähtud leevendusmeetmed tagama, et ei eksisteeri ühtki teaduslikust 
seisukohast põhjendatud kahtlust, et asjaomase ala terviklikkusele ei avaldata negatiivset 
mõju36. 
 
Asendusmeetmete eesmärk on hüvitada projekti võimalikud kahjud. Neid saab kaaluda 
vastavalt artikli 6 lõikele 4 ainult siis, kui kava või projekt on heaks kiidetud, kuna see on 
üldiste huvide seisukohast eriti mõjuvate põhjuste tõttu vajalik ja alternatiivid puuduvad (vt 
punkt 5). 
 
Ökoloogilise taastamise meetmed ei ole tingimata seotud keskkonnamõju hindamisega 
ja nende eesmärk on anda kooskõlas veepoliitika raamdirektiivi ja loodusdirektiivide 
eesmärkidega positiivne netopanus juba halvenenud seisundis jõe ökoloogilise seisundi 
parandamisse. 
  

                                                           
36 Vt Euroopa Kohtu otsus kohtuasjas C-142/16 (http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-142/16), mida 

käsitletakse lk 45. Vt ka lk 47, kus on esitatud võimalike hüdroenergia tootmise suhtes võetavate 

leevendusmeetmete näited. 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-142/16
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Tabel. Veehoidlatega seotud levinuimate leevendusmeetmete ülevaade 

Hüdromorfoloogilised 
muutused 

Peamine 
keskkonnamõju 

Leevendamis
e objekt 

Leevendusmeetmet
e variandid 

Jõevool ülesvoolu 
liikuvate kalade 
rändeks on piiratud või 
tõkestatud 

Kalad: siirdekalade ja 
muude jõekalade 
populatsioonid 
puuduvad või nende 
arvukus on vähenenud 

Tõkestamatu 
veevool 
kalade 
liikumiseks 
ülesvoolu 

– Kalaramp 
– Kalapääs 
– Möödaviigukanal 
 

Jõevool allavoolu 
liikuvate kalade 
rändeks on piiratud või 
tõkestatud 

Kalad: siirdekalade ja 
muude jõekalade 
populatsioonid 
puuduvad või nende 
arvukus on vähenenud 

Tõkestamatu 
veevool 
kalade 
liikumiseks 
allavoolu 

– Kalasid vähem 
kahjustavad turbiinid 
– Kalarestid 
– Möödaviigukanal 
– Kalapääs 

Tehislikult eriti aeglane 
veevool või aeglane 
veevool pikema aja 
jooksul 

Taime- ja loomaliikide 
arvukuse vähenemine 
Muutused taime- ja 
loomaliikide 
koosseisus 

Aeglane 
veevool 

– Veevoolu 
kiirendamine 
– Jõe morfoloogiline 
muutmine 

Kalade rände 
vallandamiseks ja 
säilitamiseks piisava 
veevoolu lõppemine või 
aeglustumine 

Siirdekalade 
puudumine või 
arvukuse vähenemine 

Kalade 
liikumine 

- Kalade liikumise 
tagamine 

Veevahetuseks piisava 
muutuva veevoolu 
kadumine, 
aeglustumine või 
puudumine 

Kalade ja selgrootute 
liikide muutused / 
arvukuse vähenemine 

Varieeruv 
veevool 

– Passiivne veevoolu 
varieeruvus 
– Aktiivne veevoolu 
varieeruvus 

Kiiresti muutuv veevool 
(sh vooluhulga 
reguleerimine) 

Looma- ja taimeliikide 
arvukuse vähenemine 
kaldale ja välja 
uhtumise tõttu 

Kiiresti muutuv 
veevool 

– Tasakaalustav(ad) 
veehoidla(d) 
(sisemised) 
– Vee-äravoolurenni 
ümberpaigutamine 
– Veehulga 
vähendamine 
– Jõe morfoloogia 
muutmine 
– Tasakaalustavad 
veehoidlad (välised)  

Üldiste füüsikalis-
keemiliste tingimuste 
muutmine nii üles- kui 
ka allavoolu (nt 
temperatuur, 
üleküllastamine jne) 
 

Makroselgrootute 
populatsioonide 
koosseisu või 
juurdekasvu ning 
kalade või kalade 
suremuse muutumine 

Füüsikalis-
keemilised 
muutused 

– Paindlik veehaare 
– Mitu veehaaret 
– Veehoidla 
veetaseme juhtimine 

Jõevool setete 
edasikandmiseks on 
tõkestatud või 
vähenenud ja selle 
tulemusena on 
muutunud substraadi 

Kalade ja selgrootute 
arvukuse vähenemine 
ning liikide koosseisu 
muutumine 

Setete 
muutused 

– Jõesängi 
kõvastunud setete 
mehhaaniline 
purustamine 
– Setete 
eemaldamine 
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Hüdromorfoloogilised 
muutused 

Peamine 
keskkonnamõju 

Leevendamis
e objekt 

Leevendusmeetmet
e variandid 

koostis – Setete taastamine 
(veehaarderajatistes) 
– Setete taastamine 
(veehoidlates) 
– Küljeerosiooni 
taastamine 
– Setteid 
edasikandva 
veevoolu tagamine 
 

Tehislikult äärmuslikud 
muutused järve 
veetasemes, madalas 
vees ja kaldapiirkonnas 
asuvate elupaikade 
kvaliteedi ja ulatuse 
vähenemine 

Taime- ja loomaliikide 
arvukuse vähenemine 
Muutused liikide 
koosseisus 

Järve 
veetaseme 
muutumine 

– Veevõtmise 
vähendamine 
– Vee sissevoolu 
suurendamine 
– Lahtede loomine 
– Kaldapiirkonnas / 
madalas vees 
asuvate elupaikade 
majandamine 
– Ühendus 
lisajõgedega 
– Ujuvad tehissaared 

Veetustatud kaldajoon 
ja vähendatud jõevool – 
paisutatud jõgi 

Muutused taime- ja 
loomaliikide 
koosseisus (nt 
häirimist mittetaluvate / 
seisvas vees elavate 
liikide eelistamine) 

Paisutatud 
jõed (jõevee 
tõkestamine) 

– Möödaviigukanal 
– Veepaisu taseme 
vähendamine 
– Kanalis asuvate 
elupaikade 
parendamine 
– Ühenduse 
taastamine 
kõrvalharudega 

 
Allikas: kohandatud tabelist 3, mis on esitatud ECOSTATi töörühma aruandes, milles 
käsitletakse ühist arusaama leevendusmeetmete kasutamisest oluliselt muudetud 
veekogude hea ökoloogilise potentsiaali saavutamiseks, 2. osa „Veepaisu mõju“37 

 
Hüdroelektrijaamades pööratakse erilist tähelepanu võimalikele tehnikatele, mida saab 
kasutada kalade ja muu veeloomastiku üles- ja allavoolu liikumise taastamiseks või 
hõlbustamiseks jõesüsteemides. See on arenev teadusvaldkond, mis hõlmab 
mitmesuguste tehnikate ja uuenduslike lahenduste korrapärast katsetamist ja 
uuestihindamist. Ometi ei aita see lahendada kõiki probleeme.  
 
Eeldatava leevendusmeetmena on tarvitusele võetud liigagi palju kalade rännet toetavaid 
abivahendeid, mis on osutunud ebatõhusaks või isegi kahjulikuks kalapopulatsioonidele, 
mida need peaksid toetama. Selle põhjuseks võib olla asjaolu, et seadmete kasutamine 
oli läbimõtlemata ja need olid ebasobivad või nende puhul ei võetud arvesse muude, jões 
juba olemasolevate takistuste kumulatiivset mõju. Samuti võis juhtuda, et seadme 

                                                           
37 https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/working-group-ecostat-report-common-understanding-using-

mitigation-measures-reaching-good-ecological 

https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/working-group-ecostat-report-common-understanding-using-mitigation-measures-reaching-good-ecological
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/working-group-ecostat-report-common-understanding-using-mitigation-measures-reaching-good-ecological
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hooldamise või haldamisega seotud tingimusi ei järgitud või puudus järelevalvesüsteem, 
mis kontrolliks, kas seade tegelikult ikka töötas sihipäraselt.   
 
Seepärast on oluline tagada nii kalapääsu või kohandatud turbiini ehitamine 
vastavalt selle sektori uusimatele arengusuundadele ja praegustele parimatele 
tavadele kui ka selle tõhususe kohta tagasiside andmiseks vajaliku usaldusväärse 
seiresüsteemi olemasolu. Üldiselt peaks seire tulemusel ilmnema, et seade 
võimaldab kõikidel jõeliikidel siseneda kalapääsu ja enamik (nt 85 %) neist suudab 
sealt ka elusalt väljuda. 
 
Kalapääsudest tuleks võimaluse korral eelistada looduslähedasi kalapääsusid, sest 
üldjuhul toimib kalapääs seda paremini, mida looduslähedasem see on. Kõige sobivama 
kalapääsu valik (nt vertikaalse piluga kamberkalapääs, möödaviik, kividest kalaramp, lift) 
oleneb suurel määral kohalikest oludest (takistuse kõrgus, vooluveekogu iseloom, 
naaberalade kasutatavus jne) ning nõuab iga üksikjuhtumi hoolikat uurimist. 
 
Samuti on turbiinide mõju kaladele tavaliselt märkimisväärne, kuid mõnikord saab seda 
vähendada, tehes teatavaid kohandusi turbiini geomeetrias ja töörežiimis. Sellised 
kohandatud turbiinid ei ole seni suutnud tõendatult tagada, et ühtegi kala ei surmata või et 
turbiin ei ole endiselt takistuseks rändele. Jällegi tuleb tõhusust hinnata ja jälgida iga 
üksikjuhtumi puhul eraldi. 
 
Kalapääsude või kohandatud turbiinide kavandamisel tuleks arvesse võtta ka tõkete 
kumulatiivse mõju hindamist laiemas jõesüsteemis. Ühe kalapääsu ehitamine tõkkeid täis 
jõele võib osutuda nii kalliks kui ka ebatõhusaks. Seetõttu on oluline kaaluda 
strateegilisemalt kõiki tõkkeid kogu asjaomase jõelõigu ulatuses, et selgitada välja parim 
parandusmeede.    
 
Oluline on ka, et kõikide uute ehitiste puhul oleks olemas korrapärase hoolduse 
kava. Piisava korrapärase hoolduse puudumisel ei ole paljud kalapääsud või turbiinid 
enam keskpikas ja pikaajalises plaanis tõhusad. 
 
Millal peetakse kalatreppi asjakohaseks leevendusmeetmeks?   
Euroopa Kohtu poolt Moorburgi söeelektrijaama käsitlevas kohtuotsuses C-142/16 
tehtud järeldused 
 
Moorburgi söeelektrijaam asub Hamburgi sadamas, Elbe jõe lõunapoolse lõigu 
lõunakaldal. See jõgi on teatavate elupaikade direktiivi II lisas loetletud kalaliikide 
rändetee, mistõttu on ta suure tähtsusega mitme Natura 2000 ala jaoks, mis asuvad 
Geesthachti paisust (Saksamaa) ülesvoolu ja mille eesmärk on nende liikide kaitse. Need 
alad asuvad umbes 600 km kaugusel elektrijaamast. Geesthachti pais asub Elbe jõel 
Moorburgi elektrijaama ja Natura 2000 alade vahel. 
 
Enne Moorburgi elektrijaama ehitamiseks loa andmist 30. septembril 2008 hinnati Saksa 
veealaste õigusnormide alusel selle tagajärgi keskkonnale. Hindamise käigus jõuti 
järeldusele, et loa andmine on Natura 2000 alade kaitse-eesmärkidega kooskõlas, 
arvestades elektrijaama käitaja võetud kohustust rajada elektrijaamast umbes 30 km 
kaugusele, Geesthachti paisu juurde teine kalatrepp. See oli mõeldud vastukaaluks 
kalade kaotusele elektrijaama jahutussüsteemi töötamise ajal, mille eelduseks on 
Moorburgi elektrijaama jahutamiseks suurte veekoguste võtmine. Peale selle nähti 
mõjuhinnangus ette mitme-etapiline järelevalve selle kalapääsu tõhususe kontrollimiseks. 
Komisjoni arvates oli asjaomane ametiasutus kalatrepi vääralt leevendusmeetmena 
klassifitseerinud. 
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Euroopa Kohtu hinnang: 
 
„Tagamaks, et Moorburgi elektrijaama ehitusprojekt ei kahjustaks asjaomaste Natura 
2000 alade terviklikkust, peavad Saksa ametiasutused võtma arvesse ehitusprojekti 
integreeritud kaitsemeetmeid. Siinkohal selgub väljakujunenud kohtupraktikast, et 
ettevaatuspõhimõtte kohaldamine nõuab [elupaikade direktiivi] artikli 6 lõike 3 
rakendamise raames, et liikmesriigi pädev ametiasutus võtaks arvesse sellesse projekti 
kaasatud kaitsemeetmeid, mille eesmärk on vältida või vähendada selle projektiga 
otseselt kaasneda võivat kahjulikku mõju, selleks et tagada, et projekt ei avaldaks 

kahjulikku mõju selle ala terviklikkusele ([...] C-521/12, [...] C-387/15 ja C-388/15 [...]). 

 
Käesolevas kohtuasjas nähtub Euroopa Kohtule esitatud toimikust, et [...] [kalatrepp] 
võimaldab siirdekalade varude tugevdamist, pakkudes kalaliikidele võimalust jõuda palju 
kiiremini oma paljunemisaladele Elbe jõe kesk- ja ülemjooksul. Kalavarude tugevdamine 
kompenseerib kadu Moorburgi elektrijaama juures ja seetõttu ei avaldata elektrijaamast 
ülesvoolu asuvate Natura 2000 alade kaitse-eesmärkidele olulist mõju. 
 
Siiski nähtub tagajärgede hindamisest, et selles ei ole [kalatrepi] tõhusus lõplikult 
tuvastatud, vaid selles on üksnes täpsustatud, et läbipääsu tõhusust saab kinnitada 
ainult pärast seda, kui on mitu aastat järelevalvet tehtud. 
 
Seega tuleb asuda seisukohale, et loa andmise hetkel ei taganud [kalatrepp] – isegi kui 
selle eesmärk oli vähendada Moorburgi elektrijaamast ülesvoolu asuvatele Natura 2000 
aladele otseselt avaldatavat olulist mõju – koos teiste käesoleva kohtuotsuse punktis 35 
nimetatud meetmetega, et ei ole mingisugust põhjendatud kahtlust selles, et 
kõnealune elektrijaam ei avalda negatiivset mõju ala terviklikkusele [elupaikade direktiivi] 
artikli 6 lõike 3 tähenduses. 
 
Prognooside kohta, millel põhines keskkonnamõju hindamine, tuleb märkida, et aastate 
2011–2014 kohta kindlakstehtu esitas Saksamaa Liitvabariik pärast 30. septembri 
2008. aasta ehitusloa andmist. 
 
Siinkohal tuleb meenutada, et asjaomase ala terviklikkusele prognoositava mõju 
puudumise suhtes ei tohi teaduslikust seisukohast olla mingisugust põhjendatud 
kahtlust just projekti heakskiitva otsuse vastuvõtmise hetkel (vt kohtuotsus, 
26.10.2006, komisjon vs. Portugal, C-239/04, EU:C:2006:665, punkt 24 ja seal viidatud 

kohtupraktika).“ 
 
Komisjon märkis ka, et Hamburgi linn andis ehitusloa, ilma et ta oleks Moorburgi 
elektrijaamast tulenevaid tagajärgi hinnates võtnud arvesse võimalikku kumulatiivset mõju 
Geesthachti pumpelektrijaamaga, mis eksisteerib alates 1958. aastast ja millel puuduvad 
erilised kalakaitserajatised. Komisjoni hinnangul ei oma tähtsust, et Geesthachti 
pumpelektrijaam valmis enne [elupaikade direktiivi] ülevõtmise tähtaja möödumist, sest 
[elupaikade direktiivi] artikli 6 lõike 3 sätete kehtivus ei ole piiratud üksnes kavade ja 
projektidega, mis kiideti heaks või viidi lõpule pärast direktiivi ülevõtmise tähtaega. 
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Euroopa Kohtu hinnang 
 
[Elupaikade direktiivi] artikli 6 lõikes 3 on liikmesriigi asutustelt nõutud, et nad võtaksid 
kumulatiivse mõju hindamise raames arvesse kõiki projekte, mis koos loa taotlemise 
esemeks oleva projektiga võivad direktiivi eesmärke silmas pidades tõenäoliselt avaldada 
alale olulist mõju, kuigi need projektid võivad olla valminud enne direktiivi ülevõtmise 
tähtaega. 
 
Tõepoolest ei saa projekte – mis sarnaselt Geesthachti pumpelektrijaamaga võivad 
tõenäoliselt ja koosmõjus tagajärgede hindamise esemeks oleva projektiga tuua kaasa 
jões leiduvate siirdekalade elupaikade halvenemise või häirimise ja seetõttu asjaomase 
ala halvenemise – jätta [elupaikade direktiiviga] taotletavaid eesmärke arvestades 
kõrvale [elupaikade direktiivi] artikli 6 lõike 3 alusel läbiviidud tagajärgede 
hindamisest. 
 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-142/16  
 
 

 
Doonau jõe kaitse rahvusvahelise komisjoni tehniline dokument „Meetmed kalade 
rände tagamiseks põikirajatiste korral“ 
 
Dokumendi eesmärk on teavitada Doonau-äärseid riike olemasolevatest tehnilistest 
lahendustest jõevoolu tõkestamatuse taastamiseks kalade rände nimel. Selles võeti 
arvesse kõiki Ülem-Doonau valgala kohta praegu kättesaadavaid suuniseid. Dokumentide 
võrdlus näitas, et nende üldine ülesehitus ja sisu on põhimõtteliselt ühtsed ning 
erinevused on enamikul juhtudel vaid marginaalsed. Kuna enamik juhenddokumente on 
kättesaadavad ainult saksa keeles, on selle dokumendi eesmärk esitada kõige olulisemad 
faktid inglise keeles. 
 

 https://www.icpdr.org/main/practical-advice-building-fish-migration-aids  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-142/16
https://www.icpdr.org/main/practical-advice-building-fish-migration-aids
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3.4. Leevendamise ja/või ökoloogilise taastamise hea tava näited 
 
Järgmised hea tava näited illustreerivad seda, kuidas on hüdroelektrijaamade eri 
tingimustes rakendatud mitmesuguseid leevendusmeetmeid ja/või ökoloogilise taastamise 
meetmeid. 
 
Natura 2000 mageveealade majandamine Inglismaal, keskendudes eelkõige 
hüdroenergiale ja jõgede erikaitsealadele 
 
Natural England on ametiasutus, mis annab nõu Inglismaal kaitstud alade, sealhulgas 
Natura 2000 alade kohta. Natural England lähtub kaitstavate mageveealade kohta otsuste 
tegemisel elupaikadest, kuid peab silmas ka liike. Eesmärgid põhinevad ökosüsteemi 
loomulikul toimimisel, kusjuures mageveeliike kaitstakse võimaluse korral loomulikult 
toimiva ökosüsteemi iseloomulike komponentidena. 
 
Seejuures järgitakse kaitstava magevee-elupaiga tunnuste terviklikku käsitlust – 
jõeelupaik (nt elupaikade direktiivi II lisa tunnus H3260: jõed Ranunculion fluitantis'e ja 
Callitricho-Batrachion'i kooslustega) koosneb kogu jõekoridorist, hõlmates kõik selle ala 
väikeseulatuslikke biotoope. Elupaiga loomuliku toimimise põhikomponendid (voolurežiim, 
loomulik morfoloogia ja setterežiim, vee keemiline koostis ning selliste otseste bioloogiliste 
pingetegurite puudumine nagu võõrliigid) on elupaiga tunnusjoonte puhul kokku lepitud 
eesmärkide lahutamatu osa. Nende osade looduslikkuse sihttasemed on sätestatud 
Ühendkuningriigi suunistes kaitstud alade kohta. Nendele loomuliku toimimise 
komponentidele avalduva mõjuga tegelemiseks võetakse mitmesuguseid kaitse- ja 
taastamismeetmeid. 
 
Sellel käsitlusviisil on palju ühist veepoliitika raamdirektiivis sätestatud ökoloogilise 
seisundi eesmärkide põhimõtetega, kuid see erineb otsustusprotsessis kohaldatava 
ettevaatlikkuse taseme, loomuliku toimimise kaitsmise ja varasemate kahjude käsitlemise 
ulatuse ning ökosüsteemi loomulikule toimimisele avalduva mõju arvessevõtmise taseme 
poolest. See käsitlusviis on kooskõlas ka magevee ökosüsteemide kliimamuutustega 
kohanemise põhimõtetega, mille puhul tuleb keskenduda loomuliku toimimise 
taastamisele. 
 
Inglismaa pinnaveevõrgustik (sh magevee erikaitsealad) hõlmab tuhandeid kanalirajatisi, 
mis mõjutavad märkimisväärselt jõgede ja järvede ökosüsteemi loomulikku toimimist. 
Mõned neist on olulise ökoloogilise mõjuga suured rajatised, kuid teised on väikesed ja 
arvukad rajatised, mis avaldavad märkimisväärset kumulatiivset mõju. Paljude puhul on 
olemas veevõtuload, mida võidakse kasutada või mitte. Mõned olid ehitatud hüdroenergia 
tootmiseks ja paljusid saaks ajakohastada. 
 
Elupaikade loomuliku toimimise taastamiseks on seal, kus võimalik koostatud 
taastamiskavad, et kõrvaldada jõgede erikaitsealadega toimunud füüsilised 
muutused. Tegemist on kümme aastat tagasi algatatud ulatusliku ja pikaajalise 
programmiga (Wheeldon jt, 2015). Kehtestatud on ka veevõtust tingitud 
veepuuduse ja reostuse vähendamise ning võõrliikide kõrvaldamise programmid. 
 
Inglismaal on koostöös veesektorit reguleeriva asutusega (keskkonnaamet) koostatud 
reguleerivate asutuste ühisdeklaratsioon hüdroenergia kohta, et kehtestada kaitstavate 
aladega seotud otsustusprotsessid. Selles tunnistatakse keskkonnakaitse ja kumulatiivse 
mõju nõuetekohase arvessevõtmise vajadust ning seda, et otsuste tegemisel tuleb 
arvesse võtta asjaomase ala konkreetseid kaitse-eesmärke ja sellega seotud 
taastamiskavasid. 

http://jncc.defra.gov.uk/pdf/CSM_rivers_jan_14.pdf
http://publications.naturalengland.org.uk/publication/5478339747774464?category=5605910663659520
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Kui Natura 2000 jõe taastamise kavas peetakse kanalirajatist liikumatuks rajatiseks või kui 
seda saab eemaldada üksnes pika aja jooksul, siis võib hüdroenergia tootmine (alaliselt 
või ajutiselt) olla võimalik. Rajatist tuleks siiski muuta, et minimeerida selle mõju elupaiga 
loomulikule toimimisele, ning saavutada tuleks loomuliku voolurežiimi sihtväärtused (sh 
veevõtust tingitud vähese veesisaldusega vähendatud veevooluga jõelõikude 
kumulatiivse ulatuse piirangud). Arvestades Inglismaal kaitstud mageveealade eesmärke 
ning elupaikade loomuliku toimimise taastamisega seotud ettevaatusabinõusid ja 
püüdlusi, ei ole Natura 2000 mageveevõrgustik hüdroenergia tootmise arendamise 
keskmes. Võib küll esineda kohalikke olusid, mille puhul hüdroenergia tootmine oleks 
kooskõlas Natura 2000 eesmärkidega, kuid suuremad võimalused selleks on 
laialdasemas pinnaveevõrgustikus väljaspool kaitstud alasid. 
 
Kui hüdroenergia tootmise suundumused on Natura 2000 võrgustikus eriti olulised, kuid 
on vastuolus kaitse-eesmärkidega, võib lähtuda ülekaalukatest üldistest huvidest. 
Alternatiivsed lahendused, mis hõlmavad taastuvenergia muid vorme, millel on väiksem 
mõju looduskaitsele, on tõenäoliselt siiski kulutasuvamad.   
 
http://publications.naturalengland.org.uk/publication/5478339747774464?category=56059
10663659520  
  

http://publications.naturalengland.org.uk/publication/5478339747774464?category=5605910663659520
http://publications.naturalengland.org.uk/publication/5478339747774464?category=5605910663659520
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Suunatud üleujutuste tekitamine vee vabastamisega Ebro jõe (Hispaania) 
hüdroelektrijaamadest  
 
Hispaanias nähti suunatud üleujutuste tekitamine ette seadusega 2008. aastal. Sellest 
ajast alates on Vahemerre suubuvatel jõgedel mitu korda üleujutusi tekitatud.  Näiteks on 
alates 2002. aastast suunatud üleujutuste määrad välja arvutatud ja selliseid üleujutusi 
tekitatud Alam-Ebro jõel (Kirde-Hispaania), avades jõge reguleeriva paisude kompleksi 
(Mequinenza-Ribarroja-Flixi paisud). 
 
Nende üleujutuste peamine eesmärk oli kontrollida makrofüütide populatsioone ja 
parandada settetegevust kanalis (Tena jt, 2013). Paisude kompleks rajati aastatel 1948–
1969 ja selle kogumaht on ligikaudu 1700 hm3. Veehoidlate süsteem rajati mitme 
eesmärgiga: hüdroenergia tootmiseks, veega varustamiseks (sh allavoolu asuva 
tuumaelektrijaama varustamiseks) ja üleujutuste vältimiseks. 
 
Paisude avamist üleujutuste tekitamiseks haldas hüdroenergia ettevõtja (Endesa 
Generación S.A.) ja kontrollis Ebro jõgikonna ametiasutus. 2002. aastal jõudsid 
hüdroenergia ettevõtja, veemajandusasutused ja teadlased kokkuleppele suurendada 
üleujutuste tekitamist. Pärast seda on suunatud üleujutusi tekitatud korrapäraselt kaks 
korda aastas (sügisel ja kevadel). Vallandatud üleujutused on tavaliselt nõudnud umbes 
36 hm3 ulatuses vee vabastamist rohkem kui 16 tunni jooksul, kusjuures maksimaalne 
vool on igal korral 900–1300 m3/s. 
 
Mitme uuringu raames on jälgitud ja arutatud nende üleujutuste kavandamist ja järelmõju 
(Batalla jt, 2006; Batalla & Vericat, 2009; Tena jt, 2013). Samuti on välja arvutatud 
üleujutuste vallandamise kulu ja seda analüüsitud ja on selgunud, et tehislike üleujutuste 
kulu võrdus väikese osaga turustatud energia hinnast ja üldisest aastatulust (kahe aasta 
jooksul tekitatud suunatud üleujutuste puhul 0,17 %) (Gómez jt, 2014). 
 
Viited 
Gómez, C.M., Pérez-Blanco, C.D. ja Batalla, R.J., „Tradeoffs in river restoration: Flushing flows vs 
hydropower generation in the Lower Ebro River, Spain“, Journal of Hydrology, nr 518, 2014, 
lk 130–139. 
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Prantsusmaa riiklik siirdekalade raamstrateegia  
 
Prantsusmaa jõgedes elab 11 liiki siirdekalu, kes läbivad oma keerulise elutsükli kestel 
pikki vahemaid mere ja mageveekogu vahel. Paljud neist, nagu euroopa tuur, lõhe, 
euroopa aloosa ja jõesilm, on ELi elupaikade direktiiviga kaitstud. Hoolimata nende liikide 
kaitseks tehtud jõupingutustest on nad kõik nii Prantsusmaal kui ka mujal ELis 
ebasoodsas olukorras.  
 
Tunnistades nende liikidega seotud probleemide ulatust Prantsusmaal, kehtestas 
ökoloogia ja kestliku arengu ministeerium 2010. aastal riikliku siirdekalade kaitse 
strateegia. See on kavandatud muutuva raamstrateegiana ja selles seatakse mitu üldist 
sihti ja eesmärki, mida saab aja jooksul kohandada vastavalt liikide taastumisvõimele. 
 
Kuna paljud eri haldusasutused ja sidusrühmad osalevad nende siirdekalade kaitsmisel, 
kasutamisel ja taastamisel või see võib neid mõjutada, on algusest peale tehtud suuri 
jõupingutusi kõikide asjaosaliste kaasamiseks strateegia koostamisse, et nad 
toetaksid üldist käsitlust ja oleksid valmis aitama seda rakendada. Kestliku arengu 
ministeerium võttis strateegia ametlikult vastu 2010. aastal ja seda toetasid kõik 
asjaosalised. 
 
Mitmes Prantsusmaa veemajanduskavas (nn Schémas directeurs d'amenagement et de 
gestion des eaux, SDAGE) on ette nähtud märkimisväärne hulk meetmeid olemasolevate 
siirdeliikide olukorra parandamiseks, nagu on sätestatud riiklikus strateegias. 
 
Ka 2010. aastal vastu võetud riiklikul jõevoolu tõkestamatuse taastamise kaval on 
oluline osa riikliku siirdekalade kaitse strateegia rakendamisel. See rajaneb viiel 
eesmärgil: 

 luua riiklik andmekogu 60 000 takistuse kohta, mis avaldavad olulist mõju 
veeökosüsteemi toimimisele; 

 määrata meetmete võtmiseks kindlaks prioriteetsed valdkonnad iga vesikonna 
tasandil (kooskõlas rohelise ja sinise taristu Plan Grenelle'iga); 

 vaadata läbi veeagentuuride programmid, et teha prioriteetsetes valdkondades 
kättesaadavaks taastamistöödeks vajalik rahastamine; 

 kasutada veepolitsei teenuseid mitmeaastaste programmide raames, mis 
viiakse ellu eesmärgiga kontrollida takistusi, mis häirivad kalade rännet kõige 
rohkem; 

 hinnata taastamismeetmete keskkonnakasu ja tagada nende mõju tõhus 
jälgimine. 

 
Referenciel des obstables a L’ecoulement: une cartographe nationale des obstacles sur 
les cours d’eau: http://www.eaufrance.fr/referentiel-des-obstacles-a-l  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.eaufrance.fr/referentiel-des-obstacles-a-l


 

44 
 

Jõgede ühenduse taastamine Austrias 
 
Austria veemajanduskava kohaselt on jõgede pikisuunalise ja külgmise 
tõkestamatuse puudumine üks peamisi riigi jõgedele survet avaldavaid tegureid. 
Kavas tunnistatakse, et veepoliitika raamdirektiivi kohane hea ökoloogiline seisund on 
saavutatav vaid siis, kui veeliikide ränne ja setete ärakanne on võimalikud nii jõe lähtest 
kuni suudmeni kui ka jõest märgaladele. Jõgede ühendus on vajalik ka kahe 
loodusdirektiiviga kaitstud liikide ja elupaikade taastamiseks. 
 
Seepärast peetakse pikisuunalise jätkuvuse taastamist üheks majandamiskava 
peamiseks eesmärgiks. 2009. aastal tehti kindlaks rändetõkete kõrvaldamise puhul 
prioriteetsed valdkonnad ning pärast seda on ellu viidud mitu jõgede taastamise 
projekti. Mitut neist on kaasrahastatud ELi programmi LIFE raames. See on taganud, et 
võetud taastamismeetmed parandavad nii jõgede ühendust veepoliitika raamdirektiivi 
täitmiseks ja siirdekalade heaks kui ka piki jõgesid paiknevate eri Natura 2000 alade 
üldist kaitseseisundit. 
 
2011. aastal viidi need jõupingutused uuele tasemele, algatades suure LIFE+ projekti, 
mille eesmärk on rakendada suurt hulka meetmeid Doonau Austria osas. See projekt 
nimega „LIFE+ Network Danube“ on siiani suurim seda laadi projekt Austrias ja selle 
kogueelarve on 25 miljonit eurot. Projekti juhib Austria juhtiv elektriettevõtja 
VERBUND ning seda toetavad föderaalne keskkonnaministeerium ja kalandusühingud. 
Projekti eesmärk on arendada edasi eelmiste piki Doonaud elluviidud LIFE-projektide 
raames tehtud tööd, mille tulemusena on juba õnnestunud muuta 20 km Melki, Pielachi 
ja Ybbsi jõest siirdekalade jaoks läbitavaks. 
 
Projekti käigus rakendatakse Doonau ülaosas mitmesuguseid eri meetmeid, et 
parandada selle üldist ökoloogilist seisundit ja elupaikade direktiivis loetletud 17 kalaliigi 
kaitsestaatust. Samuti luuakse nelja suurima piki jõge paikneva Natura 2000 ala vahel 
ökoloogilised vahealad, mis peaks samuti parandama nende üldist kaitsestaatust. 
 
Täpsemalt taastatakse projekti „Network Danube“ raames ökoloogilisi meetmeid 
rakendades katkematud looduslikud kalade rändeteed (vähemalt 22 km) Doonau 
jõe Austria osas paikneva viie suurima otsevoolu hüdroelektrijaama juures. Samuti 
luuakse nende viie elektrijaama veehoidlates tähtsad kruusaelupaigad (kruusakaldad, 
kruusasaared) ja taastatakse 500 m pikkuses Doonau jõelookeid. Sellesse protsessi 
lõimitakse ka kaitse üleujutuste eest. 
 
Üksikuid projekte arutatakse praegu piirkondlikul tasandil ja need esitatakse enne 
rakendamist pädevatele asutustele heakskiitmiseks. Üks neist, Ottensheimi-Wilheringi 
möödaviigukanal, on seni pikim Austrias rajatud kalatrepp. Innbach-Aschachi kaudu 
luuakse 14,2 km pikkune möödaviigutee, mille maksumus on umbes 8 miljonit eurot. 
 
VERBUNDi lõppeesmärk on muuta läbi Austria voolav Doonau osa (ligikaudu 
352 km) 2027. aastaks kalade jaoks täielikult läbipääsetavaks. 
http://www.life-netzwerk-donau.at/de/ 

 
 
 
 
 

http://www.life-netzwerk-donau.at/de/


 

45 
 

Hüdromorfoloogilise taastamise prioriteedid Austrias 
 
Hüdromorfoloogilised survetegurid, nagu veevõtmine, paisud ja heited, mõjutavad 
märkimisväärset osa Austria veekogudest. See on suures osas põhjus, miks kaks 
kolmandikku selle riigi jõgedest ei ole veepoliitika raamdirektiivi kohaselt heas 
ökoloogilises seisundis (BMLFUW 2014). Austria uusimas esialgses veemajanduskavas, 
mis avaldati 2015. aastal, seatakse esikohale jõgede hüdromorfoloogia parandamine. 
Selles rõhutatakse vajadust ulatuslike keskkonnaalaste taaselustamisprogrammide järele, 
et parandada jõgede struktuuri ja aidata taastada ohustatud vooluveelembeseid kalaliike. 
Dünaamiliste lammide ja nende uhtealade taastamine aitab parandada nii jõgede 
ökoloogilist seisundit vastavalt veepoliitika raamdirektiivile kui ka Natura 2000 alade, 
liikide ja elupaikade kaitseseisundit. 

 
Prioriteetseks valdkonnaks peetav Ülem-Muri jõgi on olnud mitme olulise taastamisprojekti 
keskmes, mida sageli kaasrahastati ELi programmi LIFE kaudu38.  Nende projektide 

tulemusena loodi uued jõerajatised ja jõelooked ühendati uuesti Muri jõega. Samuti 
eemaldati osaliselt tehislikud kaldakindlustused (nende kogupikkus on 4,7 km). See avas 
jõest üle 90 km kalade vabaks läbipääsuks. 
 
Teise LIFE-projekti raames jätkatakse töid veel seitsmel uuel jõelõigul. Siiski on endiselt 
lahendamata probleem, kuidas ühitada veepoliitika raamdirektiivi, Natura 2000 ja 
üleujutuste direktiivi sätted nõudega toota kogu Austria piiresse jääva jõeosa pikkuses 
(330 km) taastuvenergiat. Selle probleemi lahendamiseks peavad ametiasutused 
sidusrühmadega konsulteerides välja töötama uue kava, sealhulgas hoolikalt koostatud 
vööndiskeemi, mis hõlmab ökoloogilisi prioriteetseid alasid, kompromissalasid ja alasid, 
mille suhtes puuduvad konkreetsed piirangud või huvid (peamiselt jõe kesk- või 
alamjooksul). See 2022. aastani kehtiv kava paneb aluse kohustuslike energiaeesmärkide 
täitmisele, hoides/parandades samal ajal jõe ökoloogilist seisundit kooskõlas ELi 
keskkonnaalaste õigusaktidega. 
 

                                                           
38 https://restorerivers.eu/wiki/index.php?title=Case_study%3AAustria_Upper_Mur_-

_River_widening_Lässer_Au_(LIFE%2B_(LIFE%2B_08_NAT_A_614)_„Inner-

Alpine_river_basin_management_–_Upper_River_Mur_-_murerleben_II%22_2010-2015) 
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 Priority areas for revitalisation – hydromorphological pressures (Source: @ NGP 2015)
8
 

 

 

Synergies with Natura 2000 

 

Many of the riverine habitat types and species protected under the Habitats and Birds 

Directives require dynamic river conditions for their existence. This is only possible 

in rivers with good hydromorphological conditions.  

 

Rheophilic fish species (grayling, Danube salmon, nose carp, and gudgeons), for 
instance, use river widenings in different life-stages. For instance, the shallow 

sections with gravel beds are used as spawning sites while the deeper sections with 
larger cobbles are used for feeding. All these different structures can be found in 

revitalised rivers, compared to channelised sections which can only support feeding. 

 

The ecosystem approach adopted in Austria’ National Water Framework Plan and the 

priority given to hydromorphological issues will have for Natura 2000 as well. 

restoring dynamic floodplains and their drift zones will not only help to improve the 
ecological status of the rivers under the WFD but should also enhance the 

conservation condition of the Natura 2000 sites, species and habitats present.  
 

 

LIFE+ Nature Project at the River Upper Mur (2010-2015) 

 

Home to the second largest alluvial forest in Austria, the upper part of the River Mur 

is considered to be one of the most ecologically valuable river courses of Austria, 

which is why a substantial part (1290 ha) of it has been designated as a Natura 2000 

site.  It is also one of the last remaining places in Austria where natural reproduction 

                                                
8	A	list	of	priority	areas	can	be	found	in	table	FG-Maßnahmen-2021	and	maps	of	the	NGP	
(http://wisa.bmlfuw.gv.at/fachinformation/ngp/ngp-2015/tabellen/OW/ow_tabellen.html;	
http://wisa.bmlfuw.gv.at/fachinformation/ngp/ngp-2015/gewaesserbewirtschaftungsplan-
2015.html)	
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Kembsi projekt: keskkonnakaitsenõuete integreerimine suurde olemasolevasse 
hüdroenergiakavasse, Prantsusmaa 
 
Kembsi pais suunab vee Grand 
Canal d'Alsace'i, kuhu on 
ehitatud neli hüdroelektrijaama. 
Paisust allavoolu asuv Vana-
Reini jõgi on 50 km pikk ja 
19. sajandist alates on tammid 
sellele olulist mõju avaldanud. 
Kuna Kembsi kava puudutab 
kolme riiki, kes on 
keskkonnaküsimustes 
eriarvamusel, otsustas ettevõte 
Électricité de France parandada 
keskkonda integreeritud viisil, 
selle asemel et püüelda range 
mõju ja leevendamise vahelise 
tasakaalu saavutamise poole. 
 
Selle tulemused on järgmised: 

 ökoloogilise vooluhulga märkimisväärne suurenemine: muutuva režiimi 
kohaldamisel varieerub vabastatav vooluhulk iga päev sõltuvalt veehoidlasse 
sisenevast looduslikust vooluhulgast. Ehitati uus hüdroelektrijaam (8,5 MW, 28 GWh), 
et vähendada energiakadu ja tagada Vana-Reini jõe voolu igapäevane kõikumine; 

 suured geomorfoloogilised muutused Vana-Reini jões seoses kruusa tarnimisega 
uuest hüdroelektrijaamast ja suunatud erosiooni algse kontseptsiooni rakendamisega; 

 meetmed kalade rände tagamiseks (piki- ja põikisuunalised) ja märgalade 
taastamiseks. 

 
Muu hulgas rakendati järgmisi keskkonnameetmeid: 
 

 ühendus Grand Canal d'Alsace'i ja Petite Camargue Alsacienne'i märgala vahel: see 
kaitsealune ala hõlmab tiikide ja väikeste veeteede võrgustikku, mis ühendatakse 
uuesti Grand Canal d'Alsace'iga, ja kahte uut kalapääsu; 

 suunatud erosioon: see uuenduslik kontseptsioon näeb ette üleujutuste loodusliku 
erosiooni mahu kasutamise Vana-Reini jõe taasvarustamiseks täitematerjaliga 
pärast tammide likvideerimist. Lahtise kruusaga kaetud jõepõhja taastamine (koos 
muutuva voolukiirusega) võimaldab kalade kudemist ja esikkoosluste kasvu. Erosiooni 
aktiveerimiseks vajalike minimaalsete kaevetööde kindlaksmääramiseks kasutati 
vähendatud mudelit; 

 Reini jõe iidse harujõe ja sellega seotud keskkonna taastamine: see suur 
taastamisprojekt algas 2013. aastal. See hõlmab 100 ha suuruse maisipõllu 
muutmist ja 8 km pikkuse vana harujõe taastamist. Taastatud ala kuulub nüüd 
projekti partneri Petite Camargue Alsacienne'i kaitseala alla. 

 
Selle integreeritud projektiga on parandatud hüdroenergiakompleksi keskkonnakvaliteeti, 
kuigi suurenenud ökoloogiline vooluhulk (mida osaliselt aitas parandada uus 
hüdroelektrijaam) põhjustas energiakao.  
 
http://alsace.edf.com/wp-content/uploads/2015/06/20150610-Renaturation-Kembs-EDF-PCA.pdf  

 
 
 

http://alsace.edf.com/wp-content/uploads/2015/06/20150610-Renaturation-Kembs-EDF-PCA.pdf
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Setete ärakande taastamine piiriäärsel Ülem-Reini jõel asuva 11 hüdroelektrijaama 
juures 
 
Kokku on paisutatud 73 km Reini jõge alates Constance'i järvest kuni Baseli linnani ja 
ainult kolm vabalt voolavat haru tagavad looduslikumad tingimused. Setete ärakanne ja 
tasakaal on takistatud ja väga häiritud nii peajõel asuvate paisude ja ülevoolupaisude tõttu 
kui ka suurtest lisajõgedest pärit ja kallaste erosioonist tingitud setete märkimisväärse 
vähenemise tõttu kivipuiste-tehnoloogia ulatusliku kasutamise tulemusena. 
 
Alates 1990. aastast arutati üksikutele hüdroelektrijaamadele uute kontsessioonide 
väljastamise pika protsessi käigus jõesängi setete üle ülevoolupaisu toimuva ärakande 
probleemi üksnes kontsessiooni kontekstis. Jõesetete ärakanne on ilmselgelt siiski 
ulatuslik, kogu vesikonda hõlmav probleem ning mitme hüdroelektrijaama olemasolu 
korral tuleb selle lahendamiseks teha koostööd. 
 
2006. aastal otsustasid Šveitsi keskkonnaalase vabaühenduse Rheinaubundi algatusel 11 
hüdroelektrijaama, mis on vabalt koondunud hüdroenergiaühingusse (VAR, Verband der 
Aare-Rhein-Kraftwerke), moodustada ühise platvormi (PGG, Projekt-Gruppe Geschiebe) 
ning koos pädevate valitsusasutustega (Bundesamt für Energie, BFE (Šveits) ja 
Regierungspräsidium Freiburg, RPF (Saksamaa)) algatada ja rahastada Ülem-Reini jõe 
setete ärakande taastamise ja ökoloogilise taaselustamise üldkava. PGG-l on ainult 
nõuandev funktsioon, kuid riiklikud ja piirkondlikud asutused käsitavad seda üldkava 
eksperdihinnanguna. 
 
Üldkava läbib järgmise protsessi: 1) PGG eksperdirühm valmistab ette pakkumuse ja 
lepingu ning korraldab üldkava teadusliku/tehnilise analüüsi; 2) PGG foorum, mis koosneb 
peamiste sidusrühmade esindajatest, vaatab eksperdirühma töö läbi ja koostab üldkava; 
3) PGG üldkogu, mis koosneb kõikidest huvitatud sidusrühmadest, teavitatakse 
kavandatud projektist esimesel seminaril, seejärel lühiaruannete kaudu töö käigust ning 
lõppseminaril üldkava lõpptekstist. 
 
Üldkava eesmärgid on järgmised: 

 anda teaduslik ülevaade setete ärakande loomulikust ja praegusest 
olukorrast (st hüdroelektrijaamadega ja ilma nendeta);  

 anda peamised teaduslikud taustteadmised setete ärakande mehhanismide ja 
modelleerimise kohta ja  

 kirjeldada kõiki võimalikke ja tehniliselt teostatavaid meetmeid ja stsenaariume, 
mis parandavad setete ärakannet ja kalade elupaiku kogu mõjutatud jõeosas. 

 
Esimene etapp (mis hõlmab PGG loomist ja üldkava koostamist) kestis aastatel 2007–
2013. Teises etapis, mida juhivad Šveitsi ja Saksamaa ametiasutused, arutab üldkogu 
soovitatavate üksikute või kombineeritud meetmete poliitilist teostatavust ning otsib 
lahendusi teatavate järelmeetmete rakendamiseks. Lähtuti prioriteetidest, 
taastamisvõimalustest, kulude-tulude analüüsist ja riskianalüüsist. 
 
Lisateave: www.energiedienst.de  
 
 
 
 
 
 
 

http://www.energiedienst.de/
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ELi CH2OICE PROJEKT – hüdroelektrijaamade sertifitseerimine: puhta energeetika 
edendamine 
 
Selle projekti raames, mida viidi ellu alates 2008. aasta septembrist kuni 2011. aasta 
veebruarini, töötati välja rangeid keskkonnanõudeid järgivate hüdroelektrijaamade 
tehniliselt ja majanduslikult teostatav sertifitseerimiskord. See kord pidi olema kooskõlas 
veepoliitika raamdirektiivi nõuetega, mida kohaldatakse keskkonnahoidlikele 
elektritoodetele, ning võimalikult palju integreeritud selliste olemasolevate ELi vahenditega 
nagu ökomärgis, EMAS, keskkonnamõju hindamine ja säästva energia meetmed. 
 
Projekt hõlmas turustatavates toodetes kasutatava töömeetodi väljatöötamist ja 
katsetamist ning suuniste kogumit, mida arendajad ja otsustajad peaksid kavandamis- ja 
loamenetluse ajal kasutama. Partnerriigid olid Itaalia, Sloveenia, Prantsusmaa, Hispaania 
ja Slovakkia. Pikas perspektiivis eeldatakse, et projekt avaldab positiivset mõju 
hüdroenergia tootmisele Euroopas, kuna selle eesmärk on suunata uued 
hüdroelektrijaamad kasutama säästlikumaid lahendusi ja lihtsustada lubade andmist. 
 
Projekti üksikasjalikud tulemused  

1 Üldine metodoloogiline veepoliitika raamdirektiivi käsitlemise viis – projektipartnerid 
leppisid kokku ühtses sertifitseerimises, käsitlesid kõiki varasemate kogemuste ja 
peamiste huvirühmade seisukohtade põhjal kindlakstehtud põhiprobleeme ning võtsid 
vastu strateegilised otsused (nt kas rakendada kvantitatiivset eesmärgile suunatud 
meetodit või heal taval põhinevat meetodit). 

2 Itaalia ja Sloveenia töötasid välja siseriikliku sertifitseerimismeetodi ja katsetasid seda, 
tuginedes riiklike ekspertide ja sidusrühmadega peetud konsultatsioonidele.  Projekti 
lõpuks oli sertifitseerimismeetod turustatavate toodete puhul rakendamiseks valmis. 

3 Lepiti kokku poliitikakujundajatele ja hüdroenergiaettevõtjatele mõeldud suunised uute 
keskkonnahoidlike hüdroelektrijaamade kavandamiseks, ehitamiseks ja haldamiseks. 
Need aitavad poliitikakujundajatel kiiresti tuvastada „keskkonnamõjuta“ rajatised – nt 
tehislike „ebaoluliste“ veekogude ääres paiknevad hüdroelektrijaamad – ning aitavad 
neid ja hüdroelektrijaama projekteerijaid õigete andmete esitamisel hüdroelektrijaama 
hindamiseks ja lubade andmiseks. 

4 Koostati Hispaaniat käsitlev analüüsidokument, mis sisaldab tegevuskava rangeid 
keskkonnanõudeid järgivate hüdroelektrijaamade vabatahtliku sertifitseerimise 
väljatöötamiseks. 

5 Esitati ettepanekud märgistussüsteemi integreerimiseks olemasolevatesse 
menetlustesse ja tehti teostatavusanalüüs (mis hõlmas ka võimaluste piires 
asjaomaste osalejate seisukohtade ja kokkulepete kogumist), keskendudes Itaaliale ja 
Prantsusmaale.  

 
https://ec.europa.eu/energy/intelligent/projects/en/projects/ch2oice 
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Sturgeon 2020: strateegiline programm euroopa tuura kaitseks Doonau jões 
 
Euroopa tuur on Doonau jõe ja Musta mere looduspärandi oluline osa. See on 
suurepärane hea vee ja elupaikade kvaliteedi näitaja. Praegu on kuuest liigist neli 
äärmiselt ohustatud, üks on haavatav ja üks on väljasurnud. Kõik need liigid on praegu 
ELi elupaikade direktiiviga kaitstud. 
 
2011. aasta juunis seati ELi Doonau piirkonna strateegia üheks eesmärgiks (PA6 
eesmärk) „tagada Doonau tuuraliste ja teiste kohalike kalaliikide elujõulised 
populatsioonid 2020. aastaks“. Aasta hiljem, 2012. aasta jaanuaris, loodi Doonau 
tuuraliste töörühm, et selgitada välja, kuidas teha selle eesmärgi saavutamiseks 
koostööd. Töörühma kuulusid euroopa tuura eksperdid, vabaühenduste esindajad ning 
Doonau jõe kaitse rahvusvahelise komisjoni, Doonau piirkonna strateegia ja valitsuste 
esindajad. 
 
Üks töörühma esimesi tegevusi oli koostada kooskõlastatud tegevuse raamistikuna 
programm „Sturgeon 2020“. Programm „Sturgeon 2020“ on muutuv dokument, mille 
edu sõltub asjaomaste riikide pikaajalisest pühendumusest ja rakendusvõimest, sest see 
nõuab keerukat koostööd valitsuste, poliitikakujundajate, kohalike kogukondade, 
sidusrühmade, teadlaste ja vabaühenduste vahel. 
 
Programmi „Sturgeon 2020“ raames kavandatud meetmete võtmise üheks ilmselgeks 
vahendiks on Doonau veemajanduskava (DRBMP) ja selle ühine meetmeprogramm. 
2015. aastal ajakohastatud Doonau veemajanduskava teises versioonis on ühe visiooni ja 
majandamiseesmärgina ette nähtud tagada, „et inimtekkelised tõkked ja elupaikade 
puudused ei takista enam kalade rännet ja kudemist – tuuralised ja teised 
kindlaksmääratud siirdeliigid saavad siseneda Doonau jõkke ja tema lisajõgedesse. 
Tuuralisi ja teisi kindlaksmääratud siirdeliike esindavad Doonau veemajanduskavas 
jätkusuutlikud populatsioonid vastavalt nende varasemale levimusele“. 
 
Selle majandamiseesmärgi saavutamiseks tuleb võtta muu hulgas järgmisi meetmeid: 
- kalade rände abivahendite arvu ja asukoha kindlaksmääramine ning muud 

meetmed jõevoolu tõkestamatuse saavutamiseks/parandamiseks, mida kõik riigid 
rakendavad 2021. aastaks; 

- selliste meetmete asukoha ja ulatuse kindlaksmääramine, millega parandatakse jõe 
morfoloogiat taastamise, kaitse ja parenduste kaudu ning mida kõik riigid rakendavad 
2021. aastaks; 

- uute taristuprojektide tulemusena kalade rännet häirivate uute tõkete tekke 
vältimine; vältimatute uute tõketega peavad kaasnema vajalikud leevendusmeetmed, 
nagu kalade rände abivahendid või muud juba projekti kavandamisel ette nähtud 
sobivad meetmed;  

- teadmistes esinevate lünkade täitmine seoses tuuraliste ja muude 
kindlaksmääratud siirdeliikide võimalusega rännata üles- ja allavoolu läbi I ja II 
raudvärava paisu, sealhulgas elupaikade uuringutega; 

- kui nende uuringute tulemused on positiivsed, tuleks rakendada asjakohaseid 
meetmeid ning teha Gabčíkovo paisu ja Ülem-Doonau kohta teostatavusuuring.  

 
Doonau veemajanduskava kohaselt ehitatakse vesikonda 2021. aastaks 140 kalade 
rände abivahendit (alates esimesest Doonau veemajanduskavast on juba ehitatud 120 
abivahendit). Need peaksid tagama igat liiki (sh euroopa tuur) ja igas vanuses kalade 
rände, kasutades parimat võimalikku tehnikat. Ligikaudu 330 lisameedet, mille eesmärk 
on kõrvaldada jõevoolu tõkestamatuse katkestused, plaanitakse rakendada pärast 
2021. aastat (veepoliitika raamdirektiivi artikli 4 lõige 4). 
http://www.dstf.eu  

http://www.dstf.eu/
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Garsi kalapääs Inni jõel, Saksamaa 
  
VERBUND ehitas 2015. aastal Inni jõele ehitatud Feldkircheni, Neuöttingi, Teufelsbrucki 
ja Garsi elektrijaamadesse neli kalatreppi, mille kogumaksumus oli 9,7 miljonit eurot. 
Kohaspetsiifiliste nõuete täitmiseks kasutati eri ehitusmeetodeid ja rakendati 
mitmesuguseid leevendusmeetmeid, nagu täiendavad kudemisalad, noorkalade 
elupaigad ja setete varieerimine. Kalatrepid annavad kohalikele kalaliikidele, nagu doonau 
taimenile, harjusele, harilikule pardkalale ja harilikule kõhrsuule, ning muudele 
veeorganismidele võimaluse elektrijaamadest 
mööduda. 
 
Kalatrepi kontseptsioon lepiti eelnevalt kokku 
looduskaitseameti, Rosenheimi veemajandusnõukogu, 
kohaliku kalandusühingu ja kalatööstuse ekspertidega. 
Üles- ja allavoolu on loodud mitu tehislikku jõekääru, 
kudemisala, ümberehitatud jõehooldusrajatist jne. 
Kavandamis- ja rakendusetappi toetasid täielikult 
kohalikud asutused ja vabaühendused. 
 
Kalade teaduslik jälgimine järgmise kümne aasta 
jooksul kinnitab eeldatavasti positiivset mõju Inni jõe 
kalade populatsioonile. Esialgsed tähelepanekud 
kinnitavad, et doonau taimen kasutab taas kudemiseks Garsi hüdroelektrijaamast mööda 
viivat looduslähedast kalapääsu. See on nii haruldase ja ohustatud liigi puhul suur 
saavutus. 
 
https://danubis.icpdr.org/system/files/shared/17_FRIK_VERBUND_Hydro%20Power%20
GmbH_Ecological%20restoration%20measures%20at%20HP%20in%20AT.pdf  
 
 
  

© VERBUND AG, www.verbund.com 

Example no. 4: Inn River - Fischpass Gars 

©: Büro Schober 2014 
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4. HÜDROENERGIA TOOTMISE TERVIKLIKU KAVANDAMISE HEAD 

TAVAD 
 

4.1 Terviklikust kavandamisest saadav kasu 
 
Nõue tagada taastuvenergia tootmine ja kasutamine ning vähendada kasvuhoonegaase 
kooskõlas ELi taastuvenergia direktiivi eesmärkidega on oluline hüdroenergia ja muude 
taastuvate energiaallikate arendamist ja kasutamist soodustav tegur. Liikmesriigid peavad 
samal ajal saavutama veepoliitika raamdirektiivi ja ELi loodusdirektiivide eesmärgid, sest 
nendega püütakse tagada nii Euroopa veekogude seisundi edasise halvenemise vältimine 
kui ka hea seisundi (või potentsiaali) saavutamine ning ELi kaitstud liikide ja elupaikade 
soodne kaitsestaatus ELis. 
 
Neid keerulisi ülesandeid on kõige parem täita strateegilise ja tervikliku kavandamise teel, 
mida rakendatakse riiklike taastuvenergia tegevuskavade, veemajanduskavade ja 
Natura 2000 alade kaitse-eesmärkide kaudu39. 
 
Strateegiline kavandamine: 

 on suurepärane võimalus integreerida vee-, loodus- ja energiapoliitika ning muude 
oluliste poliitikavaldkondade eesmärgid; 

 võimaldab siduda veekeskkonna ja looduskaitse strateegilise kavandamise 
taastuvenergia riikliku kavandamisega; 

 võimaldab kaasata kõik huvitatud isikud, mis võib vähendada hilisemaid 
potentsiaalseid konflikte ja tagada projektide elluviimise; 

 kasutab kavandamisprotsessi prioriteetide seadmiseks (nt seoses energia-, loodus- ja 
veemajandusprioriteetide tasakaalustamisega); 

 aitab tõhustada uute hüdroenergiaarenduste lubade andmise protsessi ning 
suurendada läbipaistvust ja prognoositavust hüdroenergiaarendajate jaoks; 

 võimaldab projekti puhul nõuetekohaselt hinnata keskkonna seisukohast parimaid 
lahendusi ja ülekaalukaid üldisi huve; 

 annab arendajatele eelteavet, kus (geograafiliselt) on loa saamine tõenäoliselt 
võimalik, sest sellega tehakse kindlaks kõige sobivamad ja vähem sobivad alad; 

 aitab kehtestatud tegevuspõhimõtteid ja kriteeriume kasutades juhtida 
hüdroelektrijaamade kumulatiivse mõju avaldumise riske; 

 annab võimaluse integreerida hüdroenergia arendamise strateegiline kavandamine 
veemajanduskavade koostamise kaudu veekeskkonnaeesmärkidega, võttes arvesse 
ka asjaomaste Natura 2000 alade kaitse-eesmärke. 

 
Selles peatükis käsitletakse eri võimalusi tervikliku kavandamise kohaldamiseks nii, et 
võtta võimalikku negatiivset mõju elupaikadele ja liikidele arvesse kavandamisprotsessi 
varastes etappides. 5. peatükis käsitletakse loodusdirektiivides sätestatud nõudeid kava 
või projekti õigusliku hindamise kohta, mida tuleb üldiselt teha palju hiljem, ja siis ainult 
olulisele (negatiivsele) mõjule reageerimiseks. 
 
Kui aga hüdroenergia arendamise strateegiline kava sisaldab olulist ruumilist elementi, 
nagu võimalike arenduspiirkondade kindlaksmääramine, tuleks seda ennast samuti 
elupaikade direktiivi artikli 6 lõike 3 alusel kavana hinnata. See annab kooskõlas artikli 6 

                                                           
39 2011. aastal Brüsselis toimunud ELi veepoliitika raamdirektiivi ja hüdroenergia ühise rakendusstrateegia 

teise õpikoja järeldused, https://circabc.europa.eu/sd/a/23d94d2d-6b9c-4f17-9e15-14045cd541f3/Issue.pdf. 

https://circabc.europa.eu/sd/a/23d94d2d-6b9c-4f17-9e15-14045cd541f3/Issue.pdf
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lõikega 3 võimaluse leevendada hüdroenergiaarenduse võimalikku mõju Natura 2000 
võrgustikule, hoides arendustegevuse eemal aladest, mille puhul võib tõenäoliselt tekkida 
konflikt arendushuvide ja Natura 2000 ala kaitse vahel.  
 
2012. aastal vastu võetud Euroopa veevarude kaitsmise kava rõhutab samuti strateegilise 
tervikliku kavandamise tähtsust: „Artikli 4 lõike 7 kontekstis väärib erilist tähelepanu 
hüdroenergeetika […] Tuleks eelistada olemasolevate käitiste renoveerimist ja laiendamist 
uute käitiste rajamisele, mille puhul oleks vaja teha vesikonnale avaldatava 
keskkonnamõju strateegiline hindamine ning millele tuleks valida selline asukoht, 
kus oleks kõige kasulikum energiat toota ja kus keskkonnamõju oleks võimalikult 
väike“. 
 
On selge, et selline tervikliku kavandamise protsess nõuab asjaomastelt avaliku sektori 
asutustelt suuremaid esialgseid investeeringuid. Kõik tõendid näitavad siiski, et pikas 
perspektiivis võib terviklik kavandamine tuua olulist kasu igas mõttes – olgu siis 
energiasektorile, veepoliitika raamdirektiivi eesmärkidele, Natura 2000 eesmärkidele või 
muudele huvidele. See kasu ületab vajalikke esialgseid lisainvesteeringuid sageli 
märkimisväärselt.  
 
Strateegilise tervikliku kavandamisega peaksid mitmel eri tasandil ja mitmes 
kavandamisetapis vastavalt vajadusele tegelema asutused ja/või arendajad. Seda tuleks 
kasutada eelkõige järgmistel juhtudel. 
 

 Kui valitakse sobivat taastuvat energiaallikat, et saavutada taastuvenergia direktiivi 
eesmärgid, pakkudes samal ajal keskkonna seisukohast parimat lahendust. Seda 
alternatiivsete lahenduste otsimist nõutakse nii veepoliitika raamdirektiivi artikli 4 
lõike 7 kohases erandimenetluses kui ka elupaikade direktiivi artikli 6 kohases 
asjakohase hindamise menetluses. Kuid see on sama oluline strateegilise 
kavandamise etapis või riiklike/piirkondlike taastuvenergiakavade koostamisel. 
 

 Kui otsitakse kõige sobivamaid kohti hüdroenergia tootmiseks, mis võivad olla 
sobivad nii energia kui ka keskkonna seisukohast. Samal ajal aitab strateegiline 
terviklik kavandamine teha kindlaks alad, kus on suur olulise mõju avaldumise risk ja 
kus seetõttu on vähe lootust saada luba veepoliitika raamdirektiivi artikli 4 lõike 7 
kohase erandimenetluse või elupaikade direktiivi artikli 6 kohase asjakohase 
hindamise menetluse alusel. Selliste riskihinnangute või elurikkuse tundlikkuse 
kaartide koostamine kavandamisprotsessi varases etapis võib aidata vältida või 
vähendada võimalike alapõhiste konfliktide arvu hilisemas arendusprotsessis, kui 
rahalised vahendid on eraldatud ja tegevusruumi on vähem. See tagab ühtlasi 
arendajatele läbipaistvama ja stabiilsema regulatiivse keskkonna, mis annab neile 
suurema kindluse oma projekteerimistaotluse tõenäolise heakskiitmise suhtes. 
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ELi veepoliitika eest vastutavate isikute avaldus hüdroenergia arendamise kohta 
veepoliitika raamdirektiivi alusel, 2010 
 
ELi veepoliitika eest vastutavad isikud kinnitasid 2010. aastal avalduse „Hüdroenergia 
arendamine veepoliitika raamdirektiivi alusel“,40 tehes kokkuvõtte ühise 
rakendusstrateegia protsessi käigus kokku lepitud peamistest põhimõtetest ja 
soovitustest. See avaldus põhines peamiselt ühise rakendusstrateegia poliitikadokumendil 
veepoliitika raamdirektiivi ja hüdromorfoloogiliste survetetegurite kohta,41 ühise 
rakendusstrateegia juhenddokumendil nr 20 keskkonnaeesmärkide erandite kohta42 ning 
veepoliitika raamdirektiivi ja hüdroenergia teemalise ühise rakendusstrateegia esimese 
õpikoja järeldustel43.  
 

 Välja tuleks töötada eelkavandamismehhanismid uutele hüdroenergiaprojektide 
rakendamiseks keelatud piirkondade kindlaksmääramiseks. Nende määramine peaks 
põhinema eri pädevate asutuste, sidusrühmade ja vabaühenduste dialoogil. 

 Uute asukohtade vajaduse minimeerimiseks tuleks toetada hüdroenergiavõimsuse 
arendamist olemasoleva taristu ajakohastamise ja uuendamise teel. 

 Hüdroenergia arendamisega peaksid kaasnema vee ökoloogilise olukorra 
paranemine, selged ökoloogilised standardid uutele rajatistele või ajakohastatud 
olemasolevatele rajatistele ning paremad käitamistingimused. Näiteks peaksid kõikidel 
uutel hüdroelektrijaamadel olema kalapääsud ja neis tuleks järgida minimaalset 
ökoloogilist vooluhulka. 

 Vajalik on projekti tasuvusanalüüs, et oleks võimalik otsustada, kas uutest 
muudatustest saadav kasu kaalub üles keskkonnale ja ühiskonnale seisundi 
halvenemise vältimisest või veekogu hea seisundi taastamisest tuleneva kasu. See ei 
tähenda, et sellise otsuse tegemiseks tuleb kõik kahjud ja kasud rahasse ümber 
arvestada või suisa kindlaks määrata. 

 Projekti suurus ei ole artikli 4 lõike 7 kohaldamisel asjakohane kriteerium. Asjakohane 
lähenemisviis on hinnata, kas konkreetne projekt halvendab veekogu seisundit. Seega 
võivad artikli 4 lõike 7 kohaldamisalasse kuuluda igas suuruses projektid. 

 

 Kui otsustatakse selle üle, kas olemasolevad hüdroenergiasüsteemid 
renoveerida või arendada välja uued hüdroenergiarajatised, tuleb, nagu eespool 
märgitud, arvesse võtta paljusid tegureid, nagu veekogu seisund veepoliitika 
raamdirektiivi ning elupaikade direktiivi ja linnudirektiivi kohaselt ning hea ökoloogilise 
seisundi või soodsa kaitsestaatuse saavutamiseks seatud eesmärgid. Jõgede 
hindamised ja Natura 2000 kaitse-eesmärgid aitavad välja selgitada ka seda, kuivõrd 
jõgi suudab täiendavaid arendusi vastu võtta, ilma et veekogu seisund halveneks või 
avaldataks negatiivset mõju ühe või mitme Natura 2000 ala terviklikkusele.  
 

                                                           
40 Euroopa Liidu, kandidaat- ja EFTA riikide vee- ja merepoliitika eest vastutavate isikute mitteametlik 

kohtumine, Segovia, 27.–28. mai 2010, https://circabc.europa.eu/w/browse/6414c39b-3d08-433a-8e00-

0d20bcb249ad. 
41 Veepoliitika raamdirektiivi ühine rakendusstrateegia 2006: veepoliitika raamdirektiiv ja 

hüdromorfoloogilised survetegurid – poliitikadokument. Detsember 2006, 

https://circabc.europa.eu/sd/a/3dac5b10-1a16-4a31-a178-2f5401f30c50/.pdf. 
42 Veepoliitika raamdirektiivi ühine rakendusstrateegia 2009: juhenddokument nr 20 keskkonnaeesmärkidest 

tehtavate erandite kohta. Tehniline aruanne – 2009-027, https://circabc.europa.eu/sd/a/2a3ec00a-d0e6-405f-

bf66-60e212555db1/Guidance_document.pdf. 
43 Peamised järeldused, veepoliitika raamdirektiivi ja hüdroenergia teemalise ühise rakendusstrateegia 

õpikoda, Berliin, 4.–5. juuni 2007, https://circabc.europa.eu/w/browse/062ef598-2126-4e76-a481-

cfa68a28435c. 

https://circabc.europa.eu/w/browse/6414c39b-3d08-433a-8e00-0d20bcb249ad
https://circabc.europa.eu/w/browse/6414c39b-3d08-433a-8e00-0d20bcb249ad
https://circabc.europa.eu/sd/a/3dac5b10-1a16-4a31-a178-2f5401f30c50/.pdf
https://circabc.europa.eu/sd/a/2a3ec00a-d0e6-405f-bf66-60e212555db1/Guidance_document.pdf
https://circabc.europa.eu/sd/a/2a3ec00a-d0e6-405f-bf66-60e212555db1/Guidance_document.pdf
https://circabc.europa.eu/w/browse/062ef598-2126-4e76-a481-cfa68a28435c
https://circabc.europa.eu/w/browse/062ef598-2126-4e76-a481-cfa68a28435c
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 Kui valitakse kõige sobivamat projektikavandit, milles on võimalikku mõju juba 
algusest peale arvesse võetud ja lisatud esialgsesse projektikavandisse mitmed 
leevendusmeetmed, millega kõrvaldatakse või vähemalt vähendatakse projekti 
lõppmõju veekeskkonnale ja eelkõige Natura 2000 aladele. Tavapärane hüdroenergia- 
või muu kava või projekti väljatöötamise viis on koostada kõigepealt kava või projekt 
lähtudes selle eesmärgist ja siis hiljem kaaluda laiemaid keskkonna- ja muid 
kasutusküsimusi. Sageli on selle tulemuseks aga see, et võimalikke konflikte võetakse 
arvesse kavandamisprotsessi suhteliselt hilises etapis, kui on vähem tegevusruumi. 
Praktikas tähendab see ka seda, et projekti või kava väljatöötajad suhtlevad enne 
projekti nõuetekohaseks hindamiseks esitamist keskkonnasektori ekspertidega vähe. 

 
Kui projektikavandi väljatöötamisel on juba sedavõrd kaugele jõutud, kujuneb 
keskkonnamõju hindamine sageli kahjude piiramiseks. See tähendab, et isegi kui kõiki 
selliseid hindamisi reguleerivaid eeskirju, sealhulgas elupaikade direktiivis sätestatud 
eeskirju, põhjalikult järgida, ei ole edu tagatud. See tavapärane projekti või kava 
väljatöötamise viis võib viia avaliku konsulteerimise etapis ka pikkade aruteludeni 
planeerimisasutuste, muude huvirühmade ja vabaühendustega, mis võib omakorda 
põhjustada kavandamisprotsessis märkimisväärseid viivitusi ja tuua kaasa lisakulusid. 

 
Neid probleeme mõistes on üha enam taristuplaneerijaid kasutusele võtmas 
terviklikku lähenemisviisi projekti kavandamisele ja koostamisele. Tervikliku 
lähenemisviisi puhul käsitletakse algusest peale nii taristut kui ka ala 
ökoloogilisi vajadusi ning võetakse neid projekti esialgsel kavandamisel 
arvesse koos jõe muude kasutusaladega. See soodustab ka interaktiivsemat ja 
läbipaistvamat kavandamisprotsessi ning julgustab ökolooge ja muid 
sidusrühmi algusest peale aktiivselt abi ja teavet pakkuma. 
 
Hüdroenergia säästvuse hindamise protokoll 
 
Rahvusvahelise hüdroenergiaühenduse (International Hydropower Association) 
juhitud projekti Hydro4LIFE eesmärk on aidata toetada hüdroenergia säästvuse 
hindamise protokolli rakendamist ELis. Protokollis pakutakse välja metoodika 
hüdroenergiaprojekti tulemuslikkuse hindamiseks 20 keskkonna-, sotsiaalse, tehnilise 
ja majandusteema kaupa. See loob ühise keele, mis võimaldab valitsustel, 
kodanikuühiskonnal, finantseerimisasutustel ja hüdroenergiasektoril säästvuse 
küsimustest rääkida ja neid hinnata. Protokoll on hüdroenergia säästvuse hindamise 
foorumi (ülemaailmne paljusid sidusrühmi koondav organ, mis koosneb sotsiaal- ja 
keskkonnaküsimustega tegelevate vabaühenduste, valitsuste, pankade ja 
hüdroenergiasektori esindajatest) intensiivse töö tulemus. 
 
Hindamised hõlmavad projekti kõiki etappe: varast etappi, ettevalmistusi, 
rakendamist ja elluviimist. Igale projektile antakse iga 20 teema kohta hinnang 
viiepallisüsteemis (5 tähistab tõendatud parimat tava). Üks teema on seotud 
elurikkuse ja invasiivsete võõrliikidega. Projekti koostamise etapis pööratakse 
erilist tähelepanu järgmisele:  

 ökosüsteemi väärtused;  

 elupaigad;  

 konkreetsed küsimused, nagu ohustatud liigid ja kalapääs valgalal, veehoidlal 
ja allavoolu jäävatel aladel, ning  

 invasiivsete võõrliikide võimalik mõju seoses kavandatud projektiga. 
http://www.hydrosustainability.org/Protocol/The-Protocol-Documents.aspx  

  

http://www.hydrosustainability.org/Protocol/The-Protocol-Documents.aspx
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Säästva hüdroenergia arendamine Doonau jõgikonnas: Doonau jõe kaitse 
rahvusvahelise komisjoni (ICPDR) väljatöötatud juhtpõhimõtted 
 
2010. aastal palusid Doonau-äärsete riikide ministrid töötada välja juhtpõhimõtted 
keskkonnaaspektide integreerimiseks hüdroenergia kasutamisse, et tagada 
tasakaalustatud ja terviklik areng ning võimalike huvide konfliktidega tegelemine algusest 
peale. Juhtpõhimõtted koostati energia- ja keskkonnaasutuste, hüdroenergiasektori, 
vabaühenduste ja teaduskogukonna esindajate ulatuslikul osalusel toimunud protsessi 
käigus. ICPDR võttis need vastu 2013. aastal ja need sisaldavad järgmisi põhisoovitusi. 
 
Säästva hüdroenergia arendamise üldpõhimõtted 
1) Hüdroenergia arendamisel tuleb järgida säästvuse põhimõtteid, arvestades 

keskkonna-, sotsiaalseid ja majandustegureid võrdselt tasakaalustatud viisil. 
2) Taastuvenergia, näiteks hüdroenergia tootmine peaks olema osa energiapoliitika 

terviklikust käsitlusest (riiklik energiakava, sealhulgas taastuvenergia tegevuskavad). 
Kasutamata taastuvenergiapotentsiaal, energiasääst ja suurem energiatõhusus on 
olulised aspektid, mida tuleks selle käsitluse puhul arvestada. 

3) Säästva hüdroenergia arendamise tagamiseks ja eri avalike huvide 
tasakaalustamiseks tuleks riiklikud/piirkondlikud hüdroenergiastrateegiad koostada 
nende jõgikonnapõhiste juhtpõhimõtete alusel. Neis strateegiates tuleks kaaluda 
hüdroenergiataristu mitmeotstarbelist kasutamist (üleujutustõrje, veevarustus jne) ja 
keskkonnamõju (sh kumulatiivset). 

4) Avalikke huvisid tuleb riigi/piirkonna tasandil kaaluda läbipaistval, struktureeritud ja 
korrataval viisil, lähtudes kriteeriumidest ja asjakohasest teabest ning kaasates 
üldsuse otsustusprotsessi varases etapis. 

5) Taastuvenergia tootmist kui sellist ei käsitata tavaliselt ülekaalukate üldiste huvidena. 
Hüdroenergiaprojekt ei ole ainuüksi seepärast automaatselt ülekaalukates üldistes 
huvides, et selle tulemusel toodetakse taastuvenergiat. Iga juhtumit tuleb hinnata 
eraldi riiklike õigusaktide kohaselt. 

6) Nende kodanike ja kodanikurühmade, huvitatud isikute ja vabaühenduste kaasamine, 
kelle huve hüdroenergiaprojekt mõjutab, on väga oluline kavandamisprotsesside 
optimeerimisel ning uute hüdroenergiaprojektide praktilise rakendamise raames ühise 
arusaamise kujundamisel ja nõusoleku saavutamisel. 

7) Hüdroenergia arendamisel tuleb arvestada kliimamuutuste mõju veeökosüsteemidele 
ja veeressurssidele (jõeelupaikade vastupanuvõime, vooluhulk ja voolu aastaajalised 
muutused). 

 
Olemasolevate hüdroelektrijaamade tehniline uuendamine ja ökoloogiline 
taastamine 
8) Edendada tuleks olemasolevate hüdroelektrijaamade tehnilist uuendamist, et 

suurendada nende energiatootmist. Seda tüüpi täiustused on keskkonnaeesmärkide 
(nt veepoliitika raamdirektiivi eesmärkide) saavutamiseks kõige keskkonnahoidlikum 
viis. 

9) Olemasolevate hüdroelektrijaamade tehniline uuendamine peaks olema seotud 
veeseisundi kaitse ja parandamise ökoloogiliste kriteeriumidega. Riiklikes 
energiastrateegiates ja -meetmetes tuleks kasutada stiimuleid või ökomärgiseid, et 
tehnilist uuendamist edendada ja rahaliselt toetada. 

10) Olemasolevate hüdroenergiarajatiste tehnilise uuendamise ühendamine ökoloogilise 
taastamisega on kasulik nii energiatootmise kui ka keskkonnaolude parandamise 
seisukohast. 
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Strateegilise kavandamise rakendamine uute hüdroenergiaarenduste puhul 
11) Uute hüdroelektrijaamade arendamisel soovitatakse kasutada strateegilist 

kavandamist (mis on seotud taastuvenergia tegevuskava ja veemajanduskavaga). 
See meetod peaks põhinema kahetasandilisel hindamisel (mis hõlmab soovitatavate 
kriteeriumide loetelu): riiklikul/piirkondlikul hindamisel, millele järgneb projektipõhine 
hindamine. See meetod on kooskõlas ennetuspõhimõtte ja ettevaatusprintsiibi ning 
„saastaja maksab“ põhimõttega. 

12) Esimeses etapis tehakse kindlaks jõelõigud, kus hüdroenergia arendamine on riiklike 
või piirkondlike õigusaktide või kokkulepete kohaselt keelatud (keeluvööndid). Teises 
etapis hinnatakse kõiki muid lõike, kasutades hindamismaatriksit ja liigitamissüsteemi 
(joonised 14 ja 15). 

13) Riiklik/piirkondlik hindamine on vahend, mis aitab ametiasutustel suunata uute 
hüdroelektrijaamade ehitus neile aladele, kus on oodata minimaalset keskkonnamõju. 
Seda on võimalik saavutada hüdroenergia tootmise ja ökosüsteeminõuete 
integreerimisega ning otsuste tegemise toetamisega selgete ja läbipaistvate 
kriteeriumidega, mis hõlmavad energiamajanduse ning keskkonna- ja 
maastikuaspekte. Vajaduse korral tuleb arvestada kogu Doonau jõgikonda hõlmavaid 
või piiriüleseid aspekte. 

14) Riiklik/piirkondlik hindamine toob kasu nii keskkonnale kui ka veesektorile, aga ka 
hüdroenergiasektorile, sest see suurendab otsustusprotsessi prognoositavust ja 
näitab ära, millistele uutele projektidele luba tõenäoliselt väljastatakse. 

15) Samal ajal kui riiklik/piirkondlik hindamine on üldisem, annab projektipõhine 
hindamine, mille käigus liigitatakse jõelõigud sobivuse järgi võimalikuks kasutamiseks 
hüdroenergiatootmises, üksikasjalikuma ja põhjalikuma hinnangu konkreetse projekti 
kasule ja mõjule. See aitab hinnata, kas projekt on konkreetse asukohaga 
asjakohaselt kohandatud. Projektipõhine hindamine tehakse uuele 
hüdroelektrijaamale loa taotlemisel ja sõltub seega konkreetsest projektikavandist. 

16) Praegusi ja uusi poliitikasuundumusi, eelkõige ELi õigusaktide ja ELi Doonau 
strateegia rakendamist, tuleks asjakohaselt arvesse võtta. 

17) Hüdroenergia kõige säästvamaks toetamiseks tuleks uute hüdroenergiaprojektide 
toetuskavades arvestada strateegilise kavandamise tulemusi ja piisavaid 
leevendusmeetmeid. 

 
Hüdroenergia negatiivse mõju leevendamine 
18) Leevendusmeetmed tuleb kindlaks määrata selleks, et minimeerida 

hüdroenergiarajatiste negatiivset mõju veeökosüsteemidele. Kui riiklikes õigusaktides 
on nii ette nähtud, võidakse olemasolevate hüdroelektrijaamade leevendusmeetmete 
rakendamisest tulenev hüdroenergiatoodangu vähenemine hüvitada. 

19) Kalade rände ja ökoloogilise vooluhulga tagamine on veekogude ökoloogilise seisundi 
säilitamise ja parandamise esmatähtsad meetmed. 

20) Muud leevendusmeetmed, nagu setete haldamise parandamine, tehislike 
veetasemekõikumiste (vooluhulga reguleerimise) negatiivse mõju minimeerimine, 
põhjaveetingimuste säilitamine või tüübipõhiste elupaikade ja jõeäärsete alade 
taastamine, on olulised jõeäärse ökoloogia ja otseselt veeökosüsteemidest sõltuvate 
märgalade jaoks. Neid meetmeid tuleks seetõttu projekti kavandamisel kaaluda, võttes 
arvesse kulutõhusust ning elektrivarustuse kindlust. 

 
https://www.icpdr.org/main/activities-projects/hydropower 

 

 
  

https://www.icpdr.org/main/activities-projects/hydropower
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4.2. Terviklikud riiklikud või piirkondlikud hüdroenergiakavad 

Olenevalt riigis kehtivatest seadustest kas riiklikul, piirkondlikul või kohalikult tasandil 
kehtestatavad ruumilised planeeringud võimaldavad uurida maale esitatavaid eri nõudeid 
suures geograafilises piirkonnas. See võimaldab koostada tervikliku säästva arengu 
strateegia, millega püütakse leida koostoimet ja minimeerida võimaluse korral konflikte. 

Ruumilised kavad tagavad ka tasakaalustatuma arendusraamistiku, sest võimaldavad 
suuremaid ühiskondlikke ja keskkonnaalaseid probleeme kavandamisprotsessis varakult 
arvesse võtta. Selle tulemuseks on kõikidele asjaosalistele prognoositavam ja stabiilsem 
kavandamisraamistik, mis peaks aitama vähendada hilisemates etappides probleemide ja 
viivituste riski, näiteks üksikprojektide tasandil. Need julgustavad ka eri 
majandussektoreid, huvirühmi ja üldsust avaliku konsulteerimise kaudu osalema, tagades 
nii otsustusprotsessi suurema läbipaistvuse.  

Ruumiline ja valdkondlik planeerimine on seega tööstuse jaoks olulised vahendid. Seoses 
hüdroenergia tootmisega on mitu riiki välja töötanud konkreetsed riiklikud või piirkondlikud 
hüdroenergiakavad, et otsustada tulevaste arenduste üle nõudlust ja võimalusi silmas 
pidades. Lisaks peavad kõik liikmesriigid vastavalt taastuvenergia direktiivile koostama 
riiklikud taastuvenergiakavad, et otsustada, millised taastuvenergiameetmed on 
konkreetse riigi või piirkonna jaoks kõige sobivamad taastuvate energiaallikate 
kasutamisega seotud eesmärkide saavutamiseks. Mõlemat liiki kavad ei võimalda üksnes 
analüüsida eri tüüpi taastuvenergia, sealhulgas hüdroenergia tootmise prognoositavat 
vajadust, vaid annavad ka võimaluse võtta kavandamisprotsessi varases ja strateegilises 
etapis arvesse üldisemaid sotsiaal-majanduslikke kaalutlusi (veemajanduskavad või 
Natura 2000). 

Kavade asjakohane hindamine 

Elupaikade direktiivi artikli 6 kohaselt tuleb teha ka kavade ja programmide (nt riiklikud või 
piirkondlikud hüdroenergiakavad või taastuvenergia tegevuskavad) asjakohane 
hindamine. Seda on rõhutanud Euroopa Kohus44. Ruumilise planeeringu või programmi 
asjakohane hindamine toimub muidugi strateegilisemal tasandil, kuid menetlus on 
sisuliselt sama mis projektide puhul. Seega tuleks asjakohasel hindamisel kaaluda kava 
või programmi eraldiseisvat ning muude kavade või projektidega koos avaldatavat mõju 
Natura 2000 alade terviklikkusele.  

Hindamine peaks olema proportsionaalne kava geograafilise ulatuse ning võimaliku mõju 
laadi ja ulatusega. Nõuetekohaseks hindamiseks tuleb ka ettepandud kava kohta piisavalt 
teavet hankida. Pidev aluseesmärk on vältida prognoositavat negatiivset mõju 
Natura 2000 alade terviklikkusele või see mõju kõrvaldada või kõrvaldada kõik põhjused 
tunda muret selle pärast, et selline negatiivne mõju võib tekkida. 

Konkreetse kava asjakohase hindamise peamine kasu seisneb selles, et näiteks tegevuse 
suunamisega Natura 2000 aladest eemale on võimalik ennetada hilisemaid probleeme, 
mis võivad Natura 2000 aladel konkreetsete projektide mõju hindamisel ilmneda. Sellega 
nõutakse ka, et asjaosalised kaaluksid vähem kahjustavaid lahendusi kava eesmärkide 
saavutamiseks kavandamisprotsessi väga varases etapis, ja julgustatakse neid välja 
töötama integreeritumat ja terviklikumat hüdroenergia arendamise käsitlust. 

44 Euroopa Kohtu 20. oktoobri 2005. aasta otsus kohtuasjas C-6/04: komisjon vs. Ühendkuningriik. 
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4.3. Eluslooduse tundlikkuse kaardid ja vöönditeks jaotamine 

Maakasutus- või valdkondlikud kavad hõlmavad tavaliselt suurt geograafilist piirkonda. 
Selline mastaap koos ruumiliste kavadega võimaldab teha strateegilisi otsuseid 
hüdroenergiaarenduste võimsuse ja asukoha kohta suurel alal, võttes samal ajal arvesse 
jõgede mitmefunktsioonilisust ja otsuste võimalikku keskkonnamõju. 

Sellega seoses on üks tõhus viis vältida või minimeerida võimalikke konflikte seoses 
Natura 2000 aladega teha mööda jõge kindlaks kohad, mida peetakse hüdroenergia 
tootmise jaoks sobivateks või ebasobivateks. Need saab siis lisada eraldi kihina kaardile, 
kus on näidatud jõega seotud looduskaitsehuvid, et teha kindlaks võimalikud 
konfliktipiirkonnad, näiteks kaitstud alad, nagu Natura 2000 alad, või ELi kaitstud liikide 
rändeteed.  

Eluslooduse tundlikkuse kaardid on kasulikud selle poolest, et aitavad paigutada 
hüdroenergiaarendused piirkondadesse, mis asuvad eemal sellistest piirkondadest nagu 
Natura 2000 alad, kus on suur olulise mõju avaldumise risk ja kus eri keskkonnalubade 
menetlused, olgu siis veepoliitika raamdirektiivi, elupaikade direktiivi või keskkonnamõju 
hindamise direktiivi kohased, on tõenäoliselt koormavamad ja toovad kaasa eitava 
vastuse. Koostada võib ka valitud liigikategooriate (nt Euroopa tähtsusega kalaliikide) või 
teatavat tüüpi elupaikade või kaitstud alade tundlikkuse kaarte eelnevalt kindlaksmääratud 
ala kohta. On siiski oluline, et kaardid põhineksid parimatel kättesaadavatel andmetel ja 
teabel ning et valikukriteeriumid oleksid kõikidele asjaosalistele läbipaistvad ja selged 
(ning et nende üle toimuks lõpuks avalik konsultatsioon). Kaardid peaksid olema ka 
piisavalt hea eraldusvõimega, et piirkondi usaldusväärselt iseloomustada.  

Eluslooduse tundlikkuse kaartide teine oluline eelis on see, et need aitavad 
ennetada võimalikke konflikte linnudirektiivi artikliga 5 ja elupaikade direktiivi 
artiklitega 12 ja 13. Nagu 1. peatükis selgitatud, on nende sätete eesmärk tagada 
Euroopa tähtsusega liikide kaitse kogu nende looduslikul levilal ELis, olenemata sellest, 
kas need asuvad Natura 2000 alal või mitte. Hüdroenergeetika arendajad või 
planeerijad peavad seetõttu tagama, et nad tegutsevad vastavalt neile rangetele 
liigikaitse-eeskirjadele. 

Liikide praegusel levikul põhinevad tundlikkuse kaardid võivad siiski olla eksitavad, sest 
praegune levik ise võib olla olemasoleva mõju tagajärg, millega tuleb tegeleda. Selliste 
kaartide kasutamisel tuleb arvestada liikide leviku taastamise kavasid. Kui 
hüdroenergiakaardid ja eluslooduse tundlikkuse kaardid on koostatud, saab need 
ühendada ja paigutada eri jõelõigud ühte või mitmesse järgmisesse laia kategooriasse.  

 Soodsad piirkonnad – piirkonnad, kus on suur hüdroenergeetiline potentsiaal (ka
olemasolevate rajatiste uuendamise kujul) ja väike looduskaitsehuvidega konflikti
tekkimise risk (nt vähest ökoloogilist huvi pakkuval oluliselt muudetud veekogul või
piirkonnas, kus ei ole Natura 2000 alasid või ELi kaitstud rändliike).

 Vähem soodsad piirkonnad – kus on teatav risk konflikti tekkimiseks seoses ühe või
mitme Natura 2000 alaga või ELi kaitstud liikidega jõe ääres.

 Ebasoodsad piirkonnad – kus on suur risk konflikti tekkimiseks seoses ühe või mitme
Natura 2000 alaga või ELi kaitstud liikidega jõe ääres. Neid piirkondi tasub vältida,
sest kõiki elupaikade direktiivi artikli 6 kohase hindamismenetluse ja veepoliitika
raamdirektiivi artikli 4 lõike 7 kohase erandimenetluse tingimusi on väga raske või
lausa võimatu täita.
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Tundlikkuse kaardid annavad võimalikest suure riskiga piirkondadest (kus uusi arendusi 
tasub üldse vältida), keskmise riskiga piirkondadest (kus võivad olla võimalikud 
leevendusmeetmed) ja väikese riskiga piirkondadest (kus mõju on eeldatavalt piiratud või 
väike) ainult üldise ülevaate. Seega ei asenda need keskkonnamõju hindamist või 
asjakohast hindamist projekti tasandil. Need võivad hüdroenergiaarendusprojekti puhul 
sellegipoolest vajalikud olla. 
 
Keskkonnamõju hindamise või asjakohase hindamise raames konkreetse ala tasandil 
korraldatud ulatuslikud liikide uuringud aitavad iga ala puhul täpsemalt kindlaks määrata, 
millised konkreetsed loodusväärtused ja mõju avaldumise riskid on tõenäolised. Sellega 
seoses võivad strateegilise tasandi kaardid juba aidata kindlaks määrata hindamistaset, 
mis oleks vajalik üksikasjalikumate ja rangemate alusuuringute tegemiseks konkreetse 
projekti puhul. 
 

NATURA 2000 VAATUR: kasulik vahend arendajatele 

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

Natura 2000 vaatur on veebipõhine geoinfosüsteem, mis võimaldab arendajatel üles leida 
kõik ELi võrgustikus asuvad Natura 2000 alad ja neid uurida. Alasid saab uurida väga 
suures mõõtkavas (1:500), kus on väga suure eraldusvõime juures näha ala piirid ja selle 
peamised maastikuelemendid. Iga ala kohta saab alla laadida standardandmed, mis 
käsitlevad liike ja elupaigatüüpe, mille kaitseks see ala on määratud, ning nende 
populatsioonide hinnangulist suurust või pindala ja ala kaitseseisundit ning selle ala 
olulisust liigi või elupaigatüübi jaoks. Kättesaadavad on ka muud otsingu- ja 
kuvamisfunktsioonid, et ühendada Natura 2000 alade kaartidega eri allikatest pärit 
andmed. 
 
ICPDR soovitused riikliku/piirkondliku hindamise ja kriteeriumide kohta 
 
ICPDR juhtpõhimõtete kohaselt on soovitatav kasutada kaheetapilist protsessi 
hüdroenergia tootmise strateegiliseks tsoneeritud kavandamiseks riigi või piirkonna 
tasandil. Esimeses etapis tuleks kindlaks teha jõelõigud, kus hüdroenergia arendamine on 
asjakohaste rahvusvaheliste, riiklike või piirkondlike õigusaktide/kokkulepete kohaselt 
keelatud (keeluvööndid). Teises etapis tuleks kõiki muid lõike hinnata kokkulepitud 
kriteeriumidel põhinevat eelnevalt kindlaksmääratud liigitussüsteemi kasutades. On 
oluline, et riiklikul/piirkondlikul tasandil tehtav hindamine oleks tehniliselt teostatav ja 
põhineks kõikidel andmetel, mida on võimalik sel tasandil hankida. Tulemuseks saadav 
maatriks on otsuste tegemist toetav vahend energia- ja keskkonnaeesmärkide 
tasakaalustatud saavutamiseks. Selle kaalumisprotsessi peaks korraldama iga Doonau-
äärse riigi riikliku/piirkondliku tasandi pädev asutus üldsuse osalemise protsessi osana. 
Tulemusi tuleks kasutada ka veemajanduskavades ja taastuvenergia tegevuskavades. 

  

http://natura2000.eea.europa.eu/
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Austria jõgede ökoloogilise üldkava kaardistamisvahend – WWF 
 
WWF Austria jaoks on oluline, et tulevased hüdroenergiaarendused järgiksid strateegilist 
lähenemisviisi, et allesjäänud olulisi, tundlikke ja puutumatuid jõelõike saaks kaitsta. WWF 
on selle toetamiseks koostanud ökoloogilise üldkava, et pakkuda Austria veekogude 
kaitsevajaduse hindamiseks tehniliselt usaldusväärset otsustusalust (WWF 
Ökomasterplan, 2009). 
 
Uuring avaldati 2009. aastal ja selles hinnati esimest korda Austria 53 suurima jõe (mille 
valgala oli üle 500 ruutkilomeetri) ökoloogilist tähtsust. Selles tutvustati ka ELi veepoliitika 
raamdirektiivi rakendamise eest vastutava ministeeriumi poolt praeguse olukorra 
analüüsis esitatud ametlikke andmeid ja esitati kaitsega seotud teavet, näiteks 
Natura 2000 alade ja muude kaitsealade kohta. Iga jõelõik liigitati ja tähtsusjärjestati 
vastavalt eri valikukriteeriumidele (nt ökoloogiline seisund, olukord kaitsealadel, 
hüdromorfoloogia, katkematu vabavoolu sängi pikkus). 
 
Seega järjestati jõelõigud järgmiste tundlikkusklasside alusel. 

 Tundlikkusklass 1: ökoloogilise seisundi põhjal väga suure kaitseväärtusega 

 Tundlikkusklass 2: kaitseala(de) olukorra tõttu väga suure kaitseväärtusega  

 Tundlikkusklass 3: morfoloogia põhja suure kaitseväärtusega 

 Tundlikkusklass 4: katkematu vabavoolu sängi pikkuse tõttu suure kaitseväärtusega 

 Tundlikkusklass 5: võib väärida kaitset, kuna ohutu keskkonnaseisundi hindamiseks ei 
ole alusandmeid 

 Tundlikkusklass 6: võib väärida kaitset 

 Tundlikkusklass 7: vähese kaitseväärtusega 

 Tundlikkusklass 8: olemasolev energia säästlik kasutus 

 Andmed on puudulikud (ökoloogiline seisund, hüdromorfoloogia) 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

http://www.oekomasterplan.at/home.html 
 
 
 
  

http://www.oekomasterplan.at/home.html
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Planeerimisvahendid hüdroenergia arendamise tasakaalustamiseks ja 
veekeskkondade taastamiseks Prantsusmaal 
 
2008. aastal korraldas Prantsusmaa ökoloogia-, säästva arengu ja 
energeetikaministeerium ümarlauaarutelu selle üle, kuidas säästvat hüdroenergiat edasi 
arendada ja samal ajal Prantsusmaa veekeskkonda taastada. Saavutada tuli kaks 
eesmärki: aastase toodangu suurendamine 3 Twh võrra 2020. aastaks ja 66 % 
pinnaveekogude hea seisundi saavutamine 2015. aastaks. 
 
Pärast ulatuslikke arutelusid kohalike omavalitsuste, hüdroenergiatootjate, kutselise 
mageveekalastuse riikliku komitee ja mitme vabaühendusega sõlmis ministeerium 
kokkuleppe, mis hõlmas nelja põhieesmärki: 

 toetada hüdroenergeetikat pidevate jagatud uuringutega keskkonnaküsimuste 
integreerimise, seire ja kontrolli kohta; 

 ajakohastada ja optimeerida olemasolevaid jaamu, töötades 2014. aasta jaanuariks 
minimaalse vooluhulga suurendamist ja kohustuslike kalapääsude rajamist käsitlevate 
eeskirjade tõhusa rakendamise nimel. Lisaks peaks kontsessioonide pikendamisega 
kaasnema meetmed nii jaama energiatõhususe kui ka keskkonnatoime 
parandamiseks; 

 riiklikus programmis tuvastatud ökoloogilise järjepidevuse kõige problemaatilisemate 
tõkete kõrvaldamine ja kõnealuste taastamiskavade rakendamine 
veevarustusasutuste vahendite abil; 

 hea keskkonnakvaliteediga ja keskkonnale minimaalset mõju avaldava hüdroenergia 
arendamise kava väljatöötamine. Uusi jaamu tuleb eelistatavalt püüda ehitada 
piirkondadesse, kus on kaalul vähe keskkonnahuvisid, ja vältida tuleb elurikkaid 
piirkondi (nt keelujõed ja järjepidevust tagavad jõed). 

 
Valitsus võttis 2012.–2015. aastal seetõttu vastu kaks kaitstud jõgede loetelu, et tagada 
veepoliitika raamdirektiivi täitmine. Esimene loetelu sisaldab keelujõgesid või kaitstud 
jõgesid, kus ühegi uue tõkke ehitamist ei saa lubada ja olemasolevad paisud peavad 
tagama ökoloogilise jätkusuutlikkuse loa uuendamise ajal. Teine loetelu sisaldab jõgesid, 
mille puhul on esmatähtis jätkusuutlikkuse taastamine olemasolevatel paisudel. Neil 
jõgedel tuleb olemasolevaid paise viie aasta jooksul kohandada, et tagada kalade ränne 
nii üles- kui ka allavoolu ning setete piisav edasikandumine. 
 
Esimesse loetelusse kuuluvad heas seisundis jõed (nt Natura 2000 aladel), diadroomsete 
rändkalade jõed (samuti sageli Natura 2000 aladel) ja bioloogilised reservuaarid. Need 
moodustavad kokku umbes 25–30 % Prantsusmaa vooluveekogudest. Teine loetelu 
sisaldab muid diadroomsete rändkalade jõgesid, hüdromorfoloogilise surve tõttu 
keskkonnaeesmärkide saavutamata jätmise riskiga jõgesid ja veemajanduskavades 
kindlaks määratud ebatõhusalt toimivad bioloogilisi reservuaare. Need moodustavad 
kokku umbes 10 % vooluveekogudest. 
 
Uute hüdroenergiaarenduste jaoks võimalike piirkondade kindlakstegemisel piirkondlike 
taastuvenergiakavade alusel lähtutakse peamiselt hüdroenergiaandmetest ja kooskõlast 
esimese ja teise loeteluga, milles on nimetatud sobivad, vähem sobivad ja ebasobivad 
piirkonnad. 
 
Allikas: https://circabc.europa.eu/sd/a/85a4834a-5733-4474-9686-d6d94d722b95/Presentation-

Planning%20instruments%20for%20hydropower%20and%20preserved%20rivers%20in%20Franc
e.pdf 
 
 
 

https://circabc.europa.eu/sd/a/85a4834a-5733-4474-9686-d6d94d722b95/Presentation-Planning%20instruments%20for%20hydropower%20and%20preserved%20rivers%20in%20France.pdf
https://circabc.europa.eu/sd/a/85a4834a-5733-4474-9686-d6d94d722b95/Presentation-Planning%20instruments%20for%20hydropower%20and%20preserved%20rivers%20in%20France.pdf
https://circabc.europa.eu/sd/a/85a4834a-5733-4474-9686-d6d94d722b95/Presentation-Planning%20instruments%20for%20hydropower%20and%20preserved%20rivers%20in%20France.pdf


 

62 
 

4.4. Varane konsulteerimine 
 
Varane konsulteerimine keskkonna valdkonna sidusrühmade ja õigupoolest kõikide 
sidusrühmadega on oluline sobilike ja säästvate lahenduste leidmiseks. Sama oluline on 
jõuda kaalul olevates küsimustes üksmeelele ja julgustada koostööd lahenduste otsimisel, 
eelkõige juhul kui projekti ökoloogilist mõju ei saa tavapäraste lähenemisviisidega 
leevendada. 
 
Sageli on konfliktid tekkinud seetõttu, et keskkonna valdkonna sidusrühmi ei ole kaasatud 
planeerimisse piisavalt varakult, ning see võib kaasa tuua pikki ja kulukaid viivitusi. 
Ideaalis peaksid sidusrühmad ja laiem üldsus osalema kõikides projekti või kava 
väljatöötamise etappides. Osalemine on eriti oluline projekti või kava kindlaksmääramise 
etapis ning probleemsete piirkondade jaoks realistlike alternatiivsete lahenduste 
väljatöötamise interaktiivse ja korduva protsessi käigus. 
 
Euroopa õigusaktid ja menetlused ei ole avaliku konsulteerimise ja üldsuse osalemise 
nõudega seoses kuigi konkreetsed ning ametlikud sammud avalikuks konsulteerimiseks 
on tavaliselt ette nähtud alles pärast keskkonnamõju uuringute lõpetamist ja 
projektikavade heakskiitmiseks esitamist. See ei tohiks arendajaid siiski takistada 
korraldamast avalikku konsulteerimist võimalikult vara. 
Hästi korraldatud osalemisstrateegia eesmärgid peaksid olema: 

 tagada taristukava või -projekti läbipaistev koostamine ja otsustusprotsess ning avatus 
kogu asjakohase teabe ja andmete suhtes; 

 suurendada teadlikkust kava või projekti üldistest eesmärkidest ja sellega seotud 
küsimustest; 

 saavutada kavandamisprotsessile ning projekti või kava rakendamisele üldsuse 
toetus; 

 kaasata peamised sidusrühmad kavandamisetappi, et saavutada vastastikuse 
usalduse ja lugupidamise õhkkond ning hõlbustada seeläbi üldsuse omaksvõttu ja 
kava või projekti edukat rakendamist. 

 
Praktikas on eduka sidusrühmadega konsulteerimise ja osalusprotsessi tagamiseks eriti 
oluline alljärgnev. 
 

 Üldsuse osalemise ajastamine. Sidusrühmade kaasamine peaks algama kava või 
projekti kõige varasemates etappides, et planeeringu, asukoha ja rahastamise 
alternatiivide kaalumisel saaks kasutada keskkonnateavet. Sidusrühmadega 
konsulteerimine peaks jätkuma kogu keskkonnamõju hindamise protsessi ning kava 
või projekti rakendamise jooksul. 
 

 Asjakohaste huvirühmade kindlakstegemine. Asjakohaste huvirühmade või 
sidusrühmade kindlakstegemine on üldsuse edukaks kaasamiseks väga tähtis 
olenemata sellest, kas tegemist on poliitika, kava, programmi (nt valdkondlik või 
piirkondlik) või projektiga. Selle ühiskonna sotsiaalse koosseisu analüüsimine, kus 
kava või projekti kavandatakse, aitab samuti tagada, et kõik asjakohased 
ühiskonnaelus osalejad või sidusrühmad tehakse kindlaks ja kaasatakse 
konsulteerimisse. 
 

 Õige teabevahetus- ja konsulteerimisvormi valimine. Üldsuse osalemine võib 
ulatuda lihtsast teabe levitamisest konsulteerimise ja täieliku osalemiseni otsuste 
tegemisel. 

o Teavitamine: ühesuunaline teabevoog teabe esitajalt üldsusele. 
o Konsulteerimine: kahesuunaline teabevoog teabe esitaja ja üldsuse vahel, mis 
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annab üldsusele võimaluse oma arvamust avaldada ja teabe esitajale 
võimaluse vastata. 

o Osalemine: kahesuunaline teabe- ja ideede voog, mille korral teabe esitaja ja 
üldsus osalevad ühises analüüsimises ja tegevuskava koostamises ning 
üldsus osaleb / sidusrühmad osalevad vabatahtlikult projektikavandi ja 
juhtimisega seotud otsuste tegemisel põhipunktide suhtes üksmeele otsimise 
teel. Konkreetse kava või projekti puhul nõutav üldsuse kaasamise tase erineb 
olenevalt sotsiaalsest ja poliitilisest kontekstist. Iga peamise sidusrühmade 
grupi kohta saab koostada osalusmaatriksi, mis aitab kindlaks määrata 
asjakohase osalusmäära. Maatriksit saab kasutada ka süstemaatilise 
vahendina sidusrühmade rollide ja ülesannete kindlaksmääramiseks ning 
rühmadevaheliste võimalike erimeelsuste kindlakstegemiseks. 

o Vastutus ja pühendumine: varane konsulteerimine potentsiaalselt mõjutatud 
rühmadega võib parandada otsusetegijatele esitatavat keskkonnateavet (nt 
aidata kindlaks teha keskkonnamõju või töötada välja sobivaid 
leevendusmeetmeid) ning aidata minimeerida võimalikke konflikte ja viivitusi. 
Tõelised jõupingutused üldsusele teabe andmiseks ja ettepanekutele või 
murekohtadele vastamiseks aitavad vältida ka arusaamatusi ning saavutada 
projektidele laialdasema heakskiidu ja tekitada suurema kohaliku vastutuse 
tunde. 
 

Avalik konsulteerimine ja üldsuse kaasamine võivad kahtlemata olla aega- ja 
vaevanõudvad, kuid nende positiivne ärakasutamine võib vähendada vastuseisu ja 
suurendada pikaajalise edu potentsiaali. 
 
Strateegiline kavandamine ja valgala tasandi koostöö Inglismaal 
 
Valgalal põhinev käsitlus hõlmab jõe valgala ulatuses tehtavat koostööd selle nimel, et 
veekeskkondi valdkondadevaheliselt parandada. Iga veepoliitika raamdirektiivi kohase 
Inglismaa valgala (sh üle Walesi piiri ulatuvate valgalade) kohta, mida on üle 100, on 
sõlmitud kogukondlikud partnerlussuhted, millega koondatakse kohalikud teadmised ja 
kogemused. 
 
Kogu riigis osaleb valgalapõhiste käsitluste rakendamises üle 1 500 organisatsiooni, 
sealhulgas vabaühendused, vee-ettevõtjad, kohalikud omavalitsused, valitsusasutused, 
maaomanikud, kalastusklubid, põllumajandustootjate esindusorganisatsioonid, 
akadeemilised ringkonnad ja kohalikud ettevõtjad. 
  
Valgalapõhise käsitluse partnerid juhivad kohapeal selle kulutõhusat rakendamist, mis 
toob mitmesugust kasu, nagu veekvaliteedi paranemine, suurem elurikkus, üleujutusriski 
vähenemine, vastupanuvõime kliimamuutustele ja kogukonna suurem seotus kohaliku 
jõega. Partnerlussuhete sõlmimine aitab saada lisaraha ja mõne abil neist on suudetud 
seni koguda esialgsest investeeringust kuni kaheksa korda suurem summa. 
 
Mitu teadusprojekti on nüüdseks tõendanud, et mitmesuguste valgala ja selle ümbruse 
sidusrühmade ja tehniliste spetsialistide vahel sõlmitud volitatud valgalapartnerlusega 
võidakse võtta vastutus kavandamise, rahastamise ning asjaomase jõe ja selle valgala 
hea ökoloogilise tervise tagamise koordineerimise eest. 
 
Need on näidanud ka seda, et terviklik sidusrühmade juhitav valgala hindamine võib 
aidata probleemidest igakülgselt aru saada ning töötada seejärel välja strateegilise, 
sihipärase, tasakaalustatud ja seega kulutõhusa valgala majandamise meetmete kava. 
 
http://www.catchmentbasedapproach.org/ 

http://www.catchmentbasedapproach.org/
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CABA TEADMUSBAAS 
 

Valgalapõhise käsitluse veebisaidi eesmärk on tutvustada valgalapartnerluste suurepärast tööd 
riigis. Parimate tavade jagamise eesmärk on vältida jõupingutuste dubleerimist ja tagada, et 
valgalapõhise käsitluse kasutajad saaksid kasu kõikidest kogemustest, mida valgalade 
majandamisega tegelejad on aastate jooksul saanud. Kokkuvõttes on see veebisait loodud 
valgalapõhist käsitlust rakendavate partnerlussuhete tugevdamiseks, tutvustades tohutuid ja 
mitmekesiseid võimalusi osaluspõhiseks valgalade kavandamiseks ja majandamiseks. 
 

 
KAASAKE 

valgala sidusrühmad ja 
looge tõhus partnerlussuhe 

 

KASUTAGE 
ANDMEID 

ja tõendeid sidusrühmade 
juhtimisel toimuval valgala 

kavandamisel 

 
VÕTKE 

sihipäraseid ja terviklikke 
valgala majandamise 

meetmeid 

 
SEIRAKE 

ja modelleerige keskkonda, 
et hinnata olukorra 
paranemist 

Lisateave Lisateave Lisateave Lisateave 
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5. ELUPAIKADE DIREKTIIVI KOHANE HINDAMISMENETLUS 
 

5.1. Sissejuhatus 
 
ELi loodusvaldkonna õigusaktid nõuavad, et iga kava või projekti, mis võib oluliselt 
mõjutada üht või mitut Natura 2000 ala, tuleb elupaikade direktiivi artikli 6 lõike 3 kohaselt 
asjakohaselt hinnata. Käesolevas peatükis on esitatud sammsammuline juhend eelkõige 
hüdroenergiakavade ja -projektide asjakohase hindamise kohta45.  
 

 
Kuna Natura 2000 on seotud Euroopa kõige väärtuslikemate ja ohustatumate elupaikade 
ja liikidega, on loogiline, et neile aladele tõenäoliselt olulist mõju avaldavate arenduste 
heakskiitmise kord peab olema piisavalt range, et vältida linnudirektiivi ja elupaikade 
direktiivi üldeesmärkide saavutamise ohustamist. Seetõttu pööratakse erilist tähelepanu 
vajadusele teha otsuseid usaldusväärse teadusliku teabe ja pädevuse põhjal. Viivitused 
heakskiitmisprotsessis on sageli tingitud kehva kvaliteediga asjakohasest hindamisest, 
mis takistab pädevatel asutustel kava või projekti mõju kohta otsust teha. 
 
Samuti on oluline mitte ajada omavahel segi keskkonnamõju hindamise direktiivi ja 
keskkonnamõju strateegilise hindamise direktiivi kohast või veepoliitika raamdirektiivi 
artikli 4 lõike 7 kohase erandimenetluse alusel toimuvat keskkonnamõju hindamist ja 
elupaikade direktiivi artikli 6 lõike 3 kohast asjakohast hindamist. Kuigi selliseid hindamisi 
korraldatakse sageli koos ja koordineerimine võib neile kasuks tulla, on igal neist oma 
eesmärk ja nende käigus hinnatakse keskkonna eri aspektidele avalduvat mõju. Nii et 
kuigi kõiki neid tuleks ideaalis koordineerida, ei saa teised asjakohast hindamist 
asendada. 
 

                                                           
45 Komisjon on koostanud juhenddokumendid, et aidata mõista ja kohaldada asjakohase hindamise 

menetlust. Need on kättesaadavad komisjoni Natura 2000 veebisaidil 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm. 

Artikli 6 lõige 3 
Iga kava või projekti, mis ei ole otseselt seotud ala kaitsekorraldusega või ei ole selleks 
otseselt vajalik, kuid mis tõenäoliselt avaldab alale olulist mõju eraldi või koos muude 
kavade või projektidega, tuleb asjakohaselt hinnata seoses tagajärgedega, mida see ala 
kaitse-eesmärkidele avaldab. Pädevad siseriiklikud asutused annavad kavale või projektile 
kava või projekti tagajärgede hindamise järelduste alusel ning lõike 4 sätete kohaselt 
nõusoleku alles pärast seda, kui nad on kindlaks teinud, et see ei avalda asjaomase ala 
terviklikkusele negatiivset mõju, ja teevad seda vajaduse korral pärast avaliku arvamuse 
saamist. 
 
Artikli 6 lõige 4 
Kui hoolimata negatiivsest hinnangust kava või projekti tagajärgedele ala suhtes ja 
alternatiivsete lahenduste puudumisel tuleb kava või projekt [ülekaalukate] üldiste huvide 
seisukohast eriti mõjuvatel põhjustel, sealhulgas sotsiaalsetel või majanduslikel põhjustel 
siiski ellu viia, peab liikmesriik võtma kõik vajalikud asendusmeetmed, et tagada 
Natura 2000 võrgustiku üldise sidususe kaitse. Liikmesriik teatab komisjonile vastuvõetud 
asendusmeetmetest. 
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Asjakohane hindamine keskendub linnudirektiivi ja elupaikade direktiiviga kaitstud 
liikidele ja elupaigatüüpidele ning eelkõige neile liikidele ja elupaikadele, mille 
kaitseks Natura 2000 ala on määratud. Artikli 6 lõike 3 kohane asjakohane hindamine 
on seega kitsama ulatusega, kui veepoliitika raamdirektiivi, keskkonnamõju hindamise 
direktiivi või keskkonnamõju strateegilise hindamise direktiivi kohane hindamine, piirdudes 
tagajärgedega Natura 2000 alade kaitse-eesmärkidele. 
 
Iga hindamismenetluse mõju on samuti erinev. Asjakohase hindamise ja veepoliitika 
raamdirektiivi kohase hindamise tulemus on pädevale asutusele õiguslikult siduv ja 
määrab tema lõppotsuse. Seega kui asjakohase hindamise käigus tehakse kindlaks, et 
projekt või kava avaldab hoolimata leevendusmeetmete kehtestamisest Natura 2000 ala 
terviklikkusele negatiivset mõju, saab kava või projekti heaks kiita ainult juhul, kui on 
täidetud artikli 6 lõikes 4 sätestatud tingimused. 
 

5.2 Millal on artikli 6 kohane menetlus nõutav? 
 
Menetluslikud ja sisulised kaitsemeetmed, mida tuleb kohaldada iga kava või projekti 
suhtes, mis tõenäoliselt avaldab Natura 2000 alale olulist mõju, on sätestatud elupaikade 
direktiivi artiklis 6.  
 
Selle menetluse eesmärk on: 

 hinnata sellise kava või projekti tagajärgi, mis tõenäoliselt avaldab Natura 2000 ala 
kaitse-eesmärkidele olulist mõju; 

 teha kindlaks, kas need tagajärjed avaldavad negatiivset mõju ala terviklikkusele; 

 näha ette mehhanism negatiivse mõjuga kava või projekti heakskiitmiseks, kui 
puuduvad vähem kahjustavad alternatiivsed lahendused ja seda peetakse 
vajalikuks ülekaalukate üldiste huvide seisukohast eriti mõjuvatel põhjustel; 

 tagada, et viimasel juhul võetaks asendusmeetmeid Natura 2000 võrgustiku üldise 
sidususe kaitse tagamiseks. 

 
Artikli 6 lõikes 3 on sätestatud mitu tingimust, mis täpsustavad, kas asjakohane hindamine 
on nõutav või mitte. See hõlmab: 

 iga kava või projekti,  

 mis tõenäoliselt avaldab vähemalt ühele Natura 2000 alale olulist mõju, 

 eraldi või koos muude kavade või projektidega, 

 kuid ei ole otseselt seotud ala kaitsekorraldusega. 
 

Direktiivis ei ole „kava“ või „projekti“ kohaldamisala kindlaks määratud. Määrav on hoopis 
see, kas see avaldab tõenäoliselt olulist mõju või mitte. Mõistet „projekt“ tuleks seetõttu 
tõlgendada laialt, et see hõlmaks nii ehitustöid kui ka muud sekkumist looduskeskkonda46. 
See hõlmab ka olemasoleva hüdroelektrijaama taastamise, uuendamise, hooldamise või 
ajakohastamise projekte, kui leitakse, et need võivad avaldada Natura 2000 alale olulist 
mõju. 
 
Artikli 6 lõike 3 geograafiline kohaldamisala ei ole piiratud Natura 2000 alade kavade ja 
projektidega, vaid hõlmab ka arendusi väljaspool Natura 2000 ala, kui need avaldavad 
alale tõenäoliselt olulist mõju. Ainuüksi asjaolu, et kavandatud arendus asub väljaspool 
Natura 2000 ala piiri, ei vabasta seda artikli 6 lõike 3 kohase asjakohasest hindamise 
nõudest.  

                                                           
46 Euroopa Kohtu otsus kohtuasjas C-127/02. 
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Seega sõltub hindamisvajadus sellest, kas arendus avaldab tõenäoliselt Natura 2000 
alale olulist mõju eraldi või koos muude kavade või projektidega, olenemata sellest, kas 
projekt viiakse ellu Natura 2000 alal või väljaspool seda. Näiteks võib Natura 2000 
alast veidi ülesvoolu elluviidav projekt ikkagi kahjustada allavoolu asuva ala terviklikkust 
veevoolu häirimise, setete liikumise muutumise, reostuse või liikide liikumise ja rände 
takistamise tõttu. Sellistel juhtudel tuleb projekti artikli 6 lõike 3 kohaselt hinnata. 
 
See peaks ideaalis hõlmama ka tõenäolise piiriülese mõju arvessevõtmist. Kui ühes riigis 
elluviidav kava või projekt võib avaldada eraldi või koos muude kavade või projektidega 
olulist mõju teises riigis asuvale Natura 2000 alale, tuleb asjakohasel hindamisel hinnata 
ka mõju selles teises riigis asuvate Natura 2000 alade terviklikkusele. See on kooskõlas 
Espoo konventsiooniga, mida EL rakendab keskkonnamõju hindamise direktiivi ja 
keskkonnamõju strateegilise hindamise direktiivi kaudu. 
 

5.3. Etapiline menetlus 
 
Artikli 6 lõikes 3 sätestatud menetlus peab toimuma etappidena. Iga etapi käigus selgub, 
kas protsessi järgmine etapp on nõutav või mitte. Näiteks kui pärast eelvalikuetappi 
järeldatakse, et Natura 2000 alale ei avaldata negatiivset mõju, võib kava või projekti 
edasise hindamiseta heaks kiita. 
 
Etapid on järgmised (vt vooskeemi). 
 
- Eelvalikuetapp – selle esimese etapi käigus tehakse kindlaks, kas kava või projekti 

tuleb asjakohaselt hinnata või mitte. Kui ei ole võimalik välistada tõenäosust, et kava 
või projekt avaldab Natura 2000 alale olulist mõju, on asjakohane hindamine nõutav. 

 
- Asjakohane hindamine – kui on otsustatud, et tuleb teha asjakohane hindamine, tuleb 

üksikasjalikult analüüsida, millist mõju võib kava või projekt kas eraldi või koos muude 
kavade või projektidega Natura 2000 ala(de) terviklikkusele avaldada, pidades silmas 
ala(de) kaitse-eesmärke. 

 
- Otsustamine – kui asjakohane hindamine ei tõenda, et ala terviklikkusele ei avaldata 

negatiivset mõju või et negatiivset mõju saab leevendada, peavad pädevad asutused 
kava või projekti tagasi lükkama. Seevastu kui asjakohane hindamine tõendab, et 
Natura 2000 ala terviklikkusele ei avaldata negatiivset mõju, võib projekti heaks kiita.  

 
Artikli 6 lõige 4 lubab teha sellest üldreeglist teatavaid erandeid. Kava või projekti esitaja 
võib paluda, et kava või projekt erandlikel asjaoludel heaks kiidetaks, kui on täidetud 
artikli 6 lõike 4 tingimused. 
 
Eelesitatu põhjal on selge, et otsustusprotsess põhineb ettevaatusprintsiibil. Oluline on 
usaldusväärsete tõenditega objektiivselt näidata, et Natura 2000 alale ei avaldata 
negatiivset mõju, kusjuures negatiivse mõju puudumist peab tõendama kava või projekti 
esitaja. 
 
Joonis 6. Artikli 6 lõigetes 3 ja 4 sätestatud menetluse vooskeem (Euroopa Komisjoni 
metodoloogilise juhendi põhjal) 
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Kas kava või projekt on otseselt seotud 

ala kaitsekorraldusega või selleks 

otseselt vajalik? 

Artikli 6 lõike 4 kohane erand  

Ei Jah 

Jah 

Kas kava või projekt avaldab 

tõenäoliselt alale olulist mõju? 

Hinnake tagajärgi ala kaitse-

eesmärkidele 

Hinnake muude kavade ja/või projektidega 
koos avaldatavat kumulatiivset ja koosmõju  

Kas võib järeldada, et kava või projekt ei 
avalda ala terviklikkusele negatiivset mõju? 

Kas negatiivset mõju saab kõrvaldada, nt 

leevendusmeetmetega?  

Ei 

Asjakohane hindamine  

Kas alal esineb esmatähtis elupaik 

või liik?  

Ei 

Ei 

Muutke 

kava/projekt

i 

Kas on alternatiivseid 

lahendusi?  

Jah 

Ei 

Jah 

Jah 

 Eelvalikuetapp 

Ei Jah 

Kas on ülekaalukate üldiste huvide 
seisukohast eriti mõjuvaid põhjuseid?  

Kas on inimeste tervise või ohutusega seotud 
seisukohti või olulist keskkonnakasu, mida tuleb 

kaaluda?  

 

Ei 

Loa võib anda  

Luba ei või anda 

Luba ei või anda 

Loa võib anda tingimusel, et 

võetakse vajalikud 

asendusmeetmed 

Loa võib anda ainult muudel 

ülekaalukate üldiste huvide 

seisukohast eriti mõjuvatel 

põhjustel, kui komisjon esitab 

positiivse arvamuse ja võetakse 

vajalikud asendusmeetmed  

Jah 

Jah 
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5.3.1. Eelvalikuetapp 

 
Artikli 6 lõikes 3 sätestatud menetluse esimeses etapis tuleb välja selgitada, kas on vaja 
teha asjakohast hindamist, st kas kava või projekt avaldab tõenäoliselt Natura 2000 
alale olulist mõju. Kui on võimalik piisava kindlusega kindlaks teha, et kava või projekt ei 
avalda tõenäoliselt olulist mõju eraldi või koos muude kavade või projektidega, võib selle 
edasise hindamiseta heaks kiita. 
 
Kui aga mõju avaldamise tõenäosuse suhtes on mingeid kahtlusi, tuleb teha asjakohane 
hindamine, et võimalikku mõju saaks täielikult uurida. Seda kinnitas Euroopa Kohus oma 
otsuses kohtuasjas Waddenzee (C-127/02), mille kohaselt: „ei ole loodusdirektiivi artikli 6 
lõikes 3 sätestatud keskkonnakaitsemehhanismi rakendamise eelduseks veendumus, et 
kava või projekt avaldab kõnealusele alale olulist mõju, vaid ainult tõenäosus, et 
nimetatud kava või projektiga kaasneb selline mõju. […] selline hindamine tuleb läbi viia 
oluliste mõjude puudumises kahtlemise korral; selline tõlgendus võimaldab tõhusalt 
vältida loa andmist kavadele või projektidele, mis avaldavad asjaomase ala terviklikkusele 
negatiivset mõju ning aitab saavutada [elupaikade direktiivi üldeesmärke].“ 
 
Asjakohase hindamise vajalikkuse kohta tehtud lõppotsuse põhjused tuleks 
dokumenteerida. Tehtud järelduse toetamiseks tuleks esitada piisavalt teavet. 
 

 
Hüdroenergiakava keskkonnaluba 
 
Ühendkuningriigi valitsus on võtnud kasutusele elektroonilise taotlusvormi 
„Environmental site audit checklist for hydropower schemes“ („Hüdroenergiakava 
rakendamise ala keskkonnaauditi kontroll-leht“), et aidata potentsiaalseid projekte 
eelkavandamise etapis välja valida. Kontroll-leht aitab taotlejal kindlaks teha, milline 
teave tuleb saata pädevatele asutustele, et nad saaksid kavandatud 
hüdroelektrikava mõju täielikult hinnata, ja annab talle võimaluse kavandatud projekti 
kohta esialgset nõu küsida. See võib aidata vältida aja ja vahendite kulutamist 
projektidele, mis tõenäoliselt heakskiitu ei saa. 
 
Taotlejatelt palutakse konkreetselt, et nad täidaksid kontroll-lehe, mis sisaldab 
küsimusi järgmiste teemade kohta: 

 
1. veevõtmine ja veevoolu juhtimine 
2. kaitse 
3. vee kvaliteet 
4. elurikkus ja kalandus 
5. üleujutusriski juhtimine 
6. navigeerimine 

 
Valitsus on välja andnud ka mitu juhenddokumenti, et aidata arendajaid jõevoolu-
hüdroenergiakavade taotluste esitamisel. Neis dokumentides on selgitatud: 

 kuidas Ühendkuningriigi keskkonnaamet reguleerib hüdroenergia valdkonda; 
 milliseid keskkonnaküsimusi tuleb kaaluda; 
 kava koostamist; 
 kuidas taotleda vajalikke lube. 

 
https://www.gov.uk/government/publications/wr325-hydropower-schemes-environmental-site-
audit-checklist  
https://www.gov.uk/government/publications/good-practice-guidelines-to-the-environment-

https://www.gov.uk/government/publications/wr325-hydropower-schemes-environmental-site-audit-checklist
https://www.gov.uk/government/publications/wr325-hydropower-schemes-environmental-site-audit-checklist
https://www.gov.uk/government/publications/good-practice-guidelines-to-the-environment-agency-hydropower-handbook
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agency-hydropower-handbook 

 
2. Kaitse 

Lisateavet saab meie nõuandvast teatisest, mis käsitleb  

veepoliitika raamdirektiivi, looduskaitset ja -pärandit 

 JAH EI 

Kas kava viiakse ellu erilist teaduslikku huvi pakkuval alal või kas kava avaldab sellele tõenäoliselt 

mõju? 

(Vt märkus 2a) 

  

Kas kava viiakse ellu loodusalal või kas kava avaldab sellele tõenäoliselt mõju? 

(Vt märkus 2b) 

  

Kas kava viiakse ellu erikaitsealal või kas kava avaldab sellele tõenäoliselt mõju? 

(Vt märkus 2c) 

  

Kas kava viiakse ellu riiklikul looduskaitsealal või kas kava avaldab sellele tõenäoliselt mõju? 

(Vt märkus 2d) 

  

Kas kava viiakse ellu kohalikul looduskaitsealal või kas kava avaldab sellele tõenäoliselt mõju? 

(Vt märkus 2d) 

  

Kas kava viiakse ellu silmapaistvalt looduskaunil alal (Area of Outstanding Natural Beauty)? 

(Vt märkus 2e) 

  

Kas kava viiakse ellu rahvuspargis? 

(Vt märkus 2f) 

  

Kas kava avaldab tõenäoliselt mõju kosele, avalikule jalgteele, pärandobjektile või kaitsealale? 

(Vt märkus 2g) 

  

Kas alal on korraldatud ametlikke ökoloogilisi uuringuid? 

(Vt märkus 2h) 

  

Kas kavas on arvesse võetud alal või selle läheduses elada võivaid kaitstud liike? 

(Vt märkus 2i) 

  

 

 

5.3.2. Asjakohane hindamine 

 
Kui on otsustatud, et asjakohane hindamine on vajalik, tuleb see teha enne, kui pädev 
asutus otsustab, kas anda kavale või projektile luba või mitte (vastavalt Euroopa Kohtu 
otsusele kohtuasjas C-127/0247). Mõiste „asjakohane“ tähendab sisuliselt, et hindamine 
peab olema sobiv täitmaks selle linnudirektiivi ja elupaikade direktiivi kohast eesmärki, 
milleks on Natura 2000 ala määramist ajendanud liikide ja elupaigatüüpide kaitse.  
 
„Asjakohane“ tähendab ka, et hindamise tulemuseks peaks olema põhjendatud järeldus. 
Kui aruanne ei sisalda piisavalt üksikasjalikku hinnangut Natura 2000 alale avaldatava 
mõju kohta või piisavalt tõendeid, et teha selgeid järeldusi selle kohta, kas ala 
terviklikkusele avaldatakse negatiivset mõju või mitte, ei ole hindamine oma eesmärki 
täitnud ja seda ei saa pidada „asjakohaseks“ artikli 6 lõike 3 tähenduses. 
 

                                                           
47 Euroopa Kohtu otsus C-127/02: Waddenvereniging ja Vogelsbeschermingvereniging. 

https://www.gov.uk/government/publications/good-practice-guidelines-to-the-environment-agency-hydropower-handbook
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Seda on rõhutanud Euroopa Kohus, kes leidis: „Kuigi on tõsi, et IREALP48 aruandes on 
kirjas, et loomastikku ohustavad peamised häiringud on põhjustatud pesade hävitamisest 
puude raiumise staadiumis ja elupaikade killustumisest, iseloomustavad seda ometi 
mitmed esialgsed seisukohad ja lõplike järelduste puudumine. Aruanne rõhutab, et 
on oluline pidevalt läbi viia põhjalikumaid hindamisi eelkõige teadmiste ja täpsustuste 
põhjal, mis võivad ilmneda projekti elluviimise käigus. Lisaks nähti selles aruandes 
võimalust teha kavandatavate tegevuste keskkonnaaspektidesse muid 
parendusettepanekuid.“  
 
„Nendest tõsiasjadest järeldub, et ka IREALP aruannet ei saa pidada nende mõjude 
asjakohaseks hinnanguks, mida vaidlusalused tööd avaldavad erikaitsealale 
IT 2040044.“ „Eelnevaist kaalutlusist järeldub, et nii 2000. aasta uurimust kui ka 
2002. aasta aruannet iseloomustavad lüngad ning selliste täielike, täpsete ja lõplike 
seisukohtade ning järelduste puudumine, mis hajutaksid kõik teaduslikult 
põhjendatud kahtlused asjaomasel erikaitsealal kavandatud tööde mõju kohta. 
Samas olid niisugused seisukohad ja järeldused vältimatult vajalikud, et võimaldada 
ametiasutustel jõuda kõnesolevate tööde lubamise kohta otsuse langetamiseks vajalikule 
veendumusele.“ (Kohtuasi C-304/05: komisjon vs. Itaalia, punktid 46–73)  
 
Kohus rõhutas ka parimate teadussaavutuste kasutamise tähtsust asjakohasel 
hindamisel, et pädevad asutused saaksid piisava kindlusega järeldada, et ala 
terviklikkusele ei avaldata negatiivset mõju. Ta asus seisukohale, et „parimatest 
teadussaavutustest lähtuvalt tuleb kindlaks teha kõik kava või projekti aspektid, mis eraldi 
või koos muude kavade või projektidega võivad nimetatud eesmärkidele mõju avaldada.“ 
(C-127/02, punkt 54) 
 
Hindamisaruandes tuleks eelkõige: 
 

 projekti või kava üksikasjalikult kirjeldada, et selle suurus, ulatus ja eesmärgid oleksid 
arusaadavad; 

 kirjeldada lähtetingimusi ja Natura 2000 ala kaitse-eesmärke; 

 kirjeldada kogu võimalikku mõju; 

 analüüsida nende projekti iseloomulike joonte ning ala määramist ajendanud liikide ja 
elupaigatüüpide ökoloogiliste nõuete vastasmõju, et teha kindlaks projekti või kava 
võimalik mõju Natura 2000 alale ja selle olulisus; 

 selgitada, kuidas sellist mõju välditakse või võimalikult suures ulatuses leevendatakse; 

 määrata kindlaks ajakava ja mehhanismid, mille kaudu toimub leevendusmeetmete 
tagamine, rakendamine ja seire; 

 esitada kõikide teabeallikate loetelu. 
 
Kõigele lisaks vastutab projekti esitaja asjakohase hindamise tellimise ja selleks vajaliku 
teabe esitamise ning asjakohase hindamise sobiva kvaliteedi tagamise eest. Asutused 
vastutavad asjakohases hinnangus esitatud andmete õiglase ja täieliku hindamise 
tagamise ning selle kontrollimise eest, kas mõju ja selle olulisuse kohta tehtud 
tähelepanekud on õiged ning kas Natura 2000 ala kaitse-eesmärkidele ei avaldata 
negatiivset mõju. 
 
Ala kaitse-eesmärkidele avaldatava mõju hindamine 
 

                                                           
48 Alpi regioonide ökoloogia ja majanduse uurimise instituut. 
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Nagu eespool märgitud, tuleks asjakohase hindamise käigus hinnata kava või projekti 
võimalikku mõju ala kaitse-eesmärkidele. Minimaalne kaitse-eesmärk on vältida ala nende 
liikide ja elupaikade seisundi halvenemist, mille kaitseks ala on määratud. 
 
Kui artikli 6 lõike 1 alusel on seatud ambitsioonikamad kaitse-eesmärgid, tuleb kava või 
projekti võimalikku mõju hinnata nende põhjal. Näiteks kui eesmärk on taastada jäälinnu 
populatsioon kaheksa aasta jooksul teataval tasemel, tuleb hinnata, kas kava või projekt 
takistab selle taastumist, ja mitte üksnes seda, kas jäälinnu populatsioon püsib samal 
tasemel.  
 

Natura 2000 standardne andmevorm 
Iga Natura 2000 ala kohta on koostatud standardne andmevorm. See sisaldab teavet pindala, alal 
leiduvate elupaikade representatiivsuse ja kaitseseisundi kohta ning üldist hinnangut ala väärtuse 
kohta nende kaitsmise seisukohast. See annab teavet ka alal leiduvate liikide, nt populatsiooni, 
staatuse (paikne, sigiv, talvituv, rändav) ja seisundi ning ala väärtuse kohta asjaomaste liikide 
jaoks49. 
 
Alal leiduvate elupaikade ja liikide kaitseseisund 
Liigi või elupaiga kaitseseisundit ei tohiks segi ajada selle liigi või elupaiga kaitsestaatusega. 
„Kaitsestaatus“ tähendab liigi või elupaiga staatust selle looduslikul levilal ELis ja seda saab 
hinnata ainult kõrgemal tasandil (nt riigi, biogeograafilisel või ELi tasandil). „Kaitseseisund“ 
tähendab teatava liigi või elupaiga seisundit konkreetsel alal. Kui selle seisund on kehv, võivad 
asutused olla otsustanud püstitada selle liigi või elupaigaga seoses ulatuslikumad kaitse-
eesmärgid kõnealusel alal, mitte üksnes seada eesmärgiks vältida selle seisundi halvenemist.  
 
Elupaikade direktiivi artikli 17 kohaselt esitavad liikmesriigid iga kuue aasta tagant aruande nende 
territooriumil leiduvate elupaikade ja liikide kaitsestaatuse kohta. Komisjon koostab riiklike 
aruannete põhjal koondaruande nende kaitsestaatuse kohta biogeograafilisel ja ELi tasandil50.  
 
Natura 2000 kaitsekorralduskavad 
Kuigi need ei ole kohustuslikud, on elupaikade direktiivis soovitatud koostada 
kaitsekorralduskavad, milles oleksid kindlaks määratud kaitse-eesmärgid ja meetmed, mis on 
vajalikud nende eesmärkide saavutamiseks asjaomasel alal vastavalt sealsete liikide ja elupaikade 
ökoloogilistele vajadustele. Kaitsekorralduskavad on seega väärtuslik teabeallikas Natura 2000 
kohta51. 

 
Asjakohaseks hindamiseks vajaliku teabe kogumine 
 
Asjakohase hindamise esimene oluline etapp on kogu vajaliku teabe kogumine nii projekti 
kui ka Natura 2000 ala kohta. See on tavaliselt korduv protsess. Kui esialgsest uurimisest 
ja analüüsist ilmnevad olulised lüngad teadmistes, võib olemasolevate andmete 
täiendamiseks vaja minna teha edasist ökoloogilist ja uuringuga seotud välitööd 
lähteolukorra kohta. Nagu eespool märgitud, on oluline, et asjakohane hindamine 
põhineks valdkonna parimatel teadussaavutustel, et see kõrvaldaks kõik 
põhjendatud teaduslikud kahtlused asjaomasele alale kavandatud tööde mõju 
kohta. 
 
Üksikasjalikud uuringud ja välitöö peaksid keskenduma neile ala määramist ajendanud 
liikidele ja elupaikadele, mis on kavandatud tööde suhtes tundlikud. Nende tundlikkuse 
analüüsimisel tuleks arvesse võtta projektitegevuste (liik, ulatus, meetodid jne) ning 

                                                           
49 Komisjoni 11. juuli 2011. aasta rakendusotsus Natura 2000 alade andmevormi kohta (teatavaks tehtud 

numbri K(2011) 4892 all, 30.7.2011, lk 39). 
50 http://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge/rep_habitats/index_en.htm 
51 http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm 

http://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge/rep_habitats/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm
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asjaomaste elupaikade ja liikide (asukoht, ökoloogilised vajadused, elutähtsad piirkonnad, 
käitumine jne) võimalikke vastasmõjusid. 
 
Välivaatlused peavad olema piisavalt usaldusväärsed ja pikaajalised, et võtta 
arvesse ökoloogiliste tingimuste võimalikku märkimisväärset erinemist eri aastaaegadel ja 
aastatel. Näiteks liigi mõnepäevase välivaatlusega talvel ei tuvastata selle 
elupaigakasutust muudel, olulisematel aastaaegadel (nt rände- või sigimisperioodil). 
 
Loodusasutuste, teadusekspertide, teadlaste ja kaitseorganisatsioonidega protsessi 
varases etapis konsulteerimine aitab ka saada tervikliku ülevaate alast, sealsetest 
liikidest/elupaikadest ja eri laadi mõjudest, mida tuleb analüüsida. Need eri isikud võivad 
anda ka nõu ala ning seal leiduvaid ELis kaitstud liike ja elupaiku käsitleva uusima 
teadusliku teabe kohta ning täiendavate alusuuringute ja välivaatluste kohta, mida võib 
projekti tõenäolise mõju hindamiseks vaja minna. 
 
 
Negatiivse mõju kindlakstegemine 
 
Kui kõik vajalikud alusandmed on kokku kogutud, saab hinnata kava või projekti tagajärgi 
Natura alale. Hüdroenergiarajatise projektide võimaliku negatiivse mõju kirjeldus, mida on 
käsitletud 3. peatükis, peaks aitama kindlaks teha, mis laadi mõju otsida. On ilmne, et iga 
projekti mõju on kordumatu ja seda tuleb hinnata iga juhtumi puhul eraldi. See on 
kooskõlas kohtuotsusega Waddenzee (vt eespool): „kava või projekti võimalikke mõjusid 
hinnates [peab] otsustama nende olulisuse üle, võttes eelkõige arvesse selle kava või 
projektiga seotud ala iseloomulikke tunnuseid ja eriomaseid keskkonnatingimusi.“ 
 
Esimeseks sammuks on analüüsida põhjalikult, milliseid ala määramist ajendanud ELis 
kaitstud liike või elupaiku võidakse alal mõjutada ja tuleks edaspidi põhjalikumalt hinnata. 
See on oluline, kuna igal liigil ja elupaigatüübil on oma ökoloogiline elutsükkel ja 
kaitsevajadused. Neile avaldatav mõju on ka eri aladel erinev, sõltudes nende 
kaitseseisundist ja selle konkreetse ala ökoloogilistest alustingimustest. Iga kindlakstehtud 
mõju puhul tuleks hindamisel vaadelda ka mõju suurust, liiki, ulatust, kestust, intensiivsust 
ja ajastust. 
 
Asjakohasel hindamisel vaadeldakse ka kõiki kava või projekti aspekte, mis võivad 
alale mõju avaldada. Igaüht neist tuleks järgemööda uurida (nt mitte üksnes ehitatavat 
paisu, vaid ka uusi juurdepääsuteid või muud paisu jaoks kavandatud taristut). Tuleks 
kaaluda ka võimalikku mõju igale liigile või elupaigatüübile, mille kaitseks ala on määratud 
(neid nimetatakse sageli „sihttunnusteks“ või „tunnusteks“). Mõju eri tunnustele tuleks 
seejärel vaadelda koos ja üksteise suhtes, et saaks kindlaks teha ka nende vastasmõjud. 
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Asjakohase hindamise etapid (kohandatud Euroopa Komisjon, 2014) 
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Kuigi keskenduda tuleks ELi huvides olevatele liikidele ja elupaikadele, mille kaitseks ala 
on määratud, ei tohiks unustada, et need sihtobjektid ja muud liigid ja elupaigad ning 
füüsiline keskkond mõjutavad üksteist keerulisel moel. Seetõttu on oluline uurida kõiki 
ökosüsteemi struktuuri, toimimise ja dünaamika olulisi osi. Iga nende osade muutus, 
ükskõik kui väike, võib samuti avaldada negatiivset mõju sealsetele elupaigatüüpidele ja 
liikidele. 
 
Mõju tuleks prognoosida võimalikult täpselt, ja nende prognooside alust tuleks 
selgitada ja see asjakohases hinnangus dokumenteerida (seega tuleks lisada ka 
prognoositava mõju tõenäosuse arusaadav selgitus, sest see on väga tähtis, kuna 
hinnangust peab saama järeldada, et mõju on väljaspool põhjendatud teaduslikku 
kahtlust). Nagu kõik mõju hindamised, peaks asjakohane hindamine olema 
struktureeritud, et tagada võimalikult objektiivne prognoosimine mõõdetavate 
kriteeriumide alusel. See hõlbustab ka selliste leevendusmeetmete väljatöötamist, mis 
võivad aidata prognoositud mõju kõrvaldada või ebaolulise tasemeni vähendada. 
 
Lisaks kõigele on võimalikku mõju hinnates oluline meeles pidada, et see võib ilmneda 
hüdroenergia arendamise mis tahes etapis, alates algsest ehitamisest kuni käitamise ja 
juhtimiseni ning renoveerimise või kasutusest kõrvaldamiseni. Seega võib mõju olla 
ajutine või alaline, kohapealne või mujal avalduv või kumulatiivne ning tekkida mis tahes 
ajal kogu projekti elluviimise vältel. 
 
Mõju prognoosimise levinud meetodid 
 
Mõju ulatuse hindamiseks tuleks asjakohase hindamise käigus kohaldada parimaid tavasid ja 
meetodeid. 

- Vahetult mõõta saab näiteks hävinud või mõjutatud elupaigapiirkondi, võrdeliselt sama 
palju kahjustatud liikide populatsioone, elupaiku ja kogukondi. 

- Vooskeemid, võrgustikud ja süsteemidiagrammid võivad aidata kindlaks teha otsesest 
mõjust tuleneva ahelmõju. Kaudne mõju võib olla olenevalt tekkeviisist teisene, 
kolmandane jne. Süsteemidiagrammid illustreerivad vastastikuseid seoseid paindlikumalt 
kui võrgustikud. 

- Kvantitatiivsed prognoosmudelid võivad pakkuda mõju tugevuse ja suuna andmetel ja 
eeldustel põhinevaid matemaatiliselt tuletatud prognoose. Mudelid võivad ekstrapoleerida 
prognoose, mis on kooskõlas varasemate ja praeguste andmetega (suundumuste 
analüüsid, stsenaariumid, muude asjakohaste asukohtade teabel põhinevad analoogiad) 
ning intuitiivse prognoosimisega. Normatiivsed modelleerimisviisid alustavad soovitud 
tulemusest, et hinnata, kas kavandatud projekt saavutab need eesmärgid. Prognoosival 
modelleerimisel on sageli oluline osa, sest peamine mõju tuleneb sageli 
hüdromorfoloogiliste struktuuride muutumisest, mis põhjustavad setterežiimi muutusi, 
millel on tõsised tagajärjed veealusele elustikule. 

- Populatsiooni tasandi uuringud võivad olla kasulikud populatsiooni tasandi mõju 
kindlakstegemiseks näiteks linnu-, nahkhiire- või mereimetajaliikidele avaldatava mõju 
puhul. 

- Geoinfosüsteeme (GIS) kasutatakse ruumiliste suhete mudelite (nt piirangute kihid) 
koostamiseks või tundlike alade ja hävinud elupaikade asukohtade kaardistamiseks. 
Geoinfosüsteemides on ühendatud digitaalkartograafia, salvestatud kaardiandmed ja 
andmebaasihaldur ning neisse on salvestatud sellised tunnused, nagu maakasutus või 
kalle. Geoinfosüsteemid võimaldavad salvestatud muutujaid kuvada, kombineerida ja 
kiiresti analüüsida. 

- Eelnenud sarnastest hüdroenergiaprojektidest saadud teave võib olla kasulik, eriti kui 
nende raames tehti kvantitatiivseid prognoose ja on jälgitud nende täitumist. 

- Eksperdiarvamuse ja -hinnangu võib saada sarnaste projektidega seotud eelnevatest 
kogemustest ja konsultatsioonidest ning kohalikelt ekspertidelt, kellel on alaga seotud 
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kogemused ja teadmised. 
- Kirjeldus ja korrelatsioon: füüsilised tegurid (nt veerežiim, vool, substraat) võivad olla 

otseselt seotud liikide leviku ja arvukusega. Kui saab prognoosida tulevasi füüsilisi 
tingimusi, võib selle põhjal olla võimalik prognoosida elupaikade ja populatsioonide 
tulevast arengut või liikide ja elupaikade reaktsioone. 

- Suutlikkuse analüüs hõlmab sellise stressitaseme kindlakstegemist, millest allpool on 
võimalik populatsioone ja ökosüsteemi funktsioone säilitada. See hõlmab võimalike 
piiravate tegurite kindlakstegemist ja matemaatiliste võrrandite koostamist, et kirjeldada 
ressursi või süsteemi suutlikkust iga piirava teguri seatava künnise korral. 

Metoodilised juhtnöörid elupaikade direktiivi artikli 6 lõigete 3 ja 4 kohta  

 
Võimaliku kumulatiivse mõju hindamine 
 
Kumulatiivne mõju on hindamise oluline osa. See ei ole üksnes õiguslik nõue, vaid 
sellel võivad olla kavale või projektile ning muudele samasse piirkonda kavandatavatele 
hilisematele kavadele või projektidele olulised tagajärjed. See on eriti asjakohane 
hüdroenergia puhul, kus isegi väikeste käitiste kumulatiivne mõju võib olla lubamatult 
suur. 
 
Mitu eraldivõetuna tagasihoidlikku mõju võivad olla üksi ebaolulised, kuid avaldada koos 
hinnatuna märkimisväärset mõju. Artikli 6 lõikes 3 on seetõttu ette nähtud, et arvestatakse 
mõju, mida avaldatakse koos muude kavade või projektidega. Selles ei ole täpsustatud, 
millised muud kavad ja projektid selle sätte kohaldamisalasse kuuluvad, kuid on selge, et 
tuleks arvestada kavasid ja projekte, mis on ellu viidud (nt olemasolevad taristud) ja heaks 
kiidetud. Siinkohal võib olla kasu veepoliitika raamdirektiivi kohastes 
veemajanduskavades esitatud teabest ning asjakohaste Natura 2000 alade jaoks 
koostatud kaitsekorralduskavadest. 
 
Oluline on mõista, et kavandatud kava või projekti kaalumine ei meelesta liikmesriiki muud 
tulevikus esitatavat sarnast kava või projekti pooldama. Vastupidi, kui piirkonnas on juba 
üks või mitu projekti heaks kiidetud, võib see langetada selle piirkonna tulevaste kavade 
või projektide ökoloogilist künnist. 
 
Näiteks kui üksteise järel esitatakse mitme Natura 2000 alal või selle ümbruses asuva 
hüdroenergiarajatise projektid, võidakse esimese projekti hindamisel järeldada, et see ei 
avalda alale negatiivset mõju, kuid teist ja kolmandat projekti ei pruugita heaks kiita, sest 
nende ja eelmise projekti koosmõju on piisav, et avaldada ala terviklikkusele negatiivset 
mõju.  
 
Selles kontekstis on oluline vaadelda hüdroenergiaprojekte strateegiliselt ja üksteisega 
mõistlikult suures geograafilises piirkonnas kombineeritult, mitte üksikute eraldiseisvate 
projektidena. Kumulatiivse mõju hindamisel tuleks arvestada kõiki valgala 
hüdroelektrijaamu ja muid arendusi olenemata sellest, kas need asuvad Natura 2000 alal 
või väljaspool seda. 
 
Kumulatiivne mõju tuleks ideaalis kindlaks teha asjakohaste asutustega tihedalt 
konsulteerides, sest neil on juurdepääs teabele muude kavade ja projektide kohta, mida 
tuleb arvesse võtta. Tutvuda tuleks ka veepoliitika raamdirektiivi kohastes 
veemajanduskavades sisalduva teabega kõigi survetegurite ja veekeskkonnale 
avaldatava mõju kohta kogu valgalal. 
 
Võimalikku kumulatiivset mõju tuleks hinnata usaldusväärseid alusandmeid kasutades, 
mitte ainult kvalitatiivsetele kriteeriumidele tuginedes. See peaks olema ka üldise 



 

77 
 

hindamise lahutamatu osa ja seda ei tohiks käsitada vaid hindamisprotsessi lõpus 
tekkinud järelmõttena. 
 
Mõju olulisuse kindlakstegemine 
 
Kui mõju on kindlaks tehtud (vt ka punkt 4.7), tuleb hinnata selle olulisust52 alal leiduvatele 
liikidele ja elupaikadele, pidades silmas ala kaitse-eesmärke.  
 
Olulisuse hindamisel võib kaaluda järgmisi parameetreid. 
 
- Sihtobjekti (st ala määramist ajendanud liigi või elupaigatüübi) kvantitatiivsed 

parameetrid: näiteks kui suur on elupaigakadu selle liigi või elupaigatüübi puhul. Mõne 
(nt esmatähtsa elupaigatüübi ja liigi) puhul võib isegi üksikute leiukohtade või 
leiukohtade väikese osa hävimist konkreetsel Natura 2000 alal käsitada olulise 
mõjuna. Muude puhul võib olulise keskkonnakahju künnis olla kõrgem. See sõltub 
jällegi liikidest ja elupaigatüüpidest, nende kaitseseisundist sellel alal ja nende 
tulevikuväljavaadetest. 
 

- Sihtobjekti kvalitatiivsed parameetrid: mõju olulisuse puhul tuleks kvantitatiivsetest 
parameetritest sõltumatult arvestada sihtobjekti leiukoha kvaliteeti. See võib olla 
näiteks: 

 ainus selle sihtobjektiga ala konkreetses piirkonnas või riigis (st sihtobjekti võib olla 
konkreetsel alal rikkalikult, kuid see on ainus koht, kus seda leidub ja see on kaitse 
all); 

 ala, kus on liigi oluline leiupaik (nt peamine leiupaik, representatiivsete kogumite 
suuremad alad jne); 

 ala, kus liik on oma olemasoleva levila piiril (võttes arvesse kliimamuutuste 
võimalikku mõju tulevikus). 

 
- Ala olulisus liigi bioloogias, nt sigimispaigana (pesitsuskohad, kudemisalad jne); 

toitumispaigana; varjupaigana; rändetee või peatuspaigana. 
 

- Sihtobjektide ja seega ala terviklikkuse säilitamiseks vajalikud ökoloogilised 
funktsioonid ja struktuurid. 
 

Kui olulisuse määra suhtes on kahtlusi või erimeelsusi, tasub püüelda asjakohaste 
ekspertide, nt mõjutatud sihtobjekti alaste piirkondlike ja/või riiklike spetsialistide 
laialdasema kokkuleppe saavutamise poole, et selle suhtes üksmeelele jõuda. 
 
 
Ala terviklikkusele avaldatava mõju olemasolu kindlakstegemine 
 
Kui on võimalikult täpselt prognoositud projekti mõju, hinnatud selle olulisust ja uuritud 
kõiki võimalikke leevendusmeetmeid, tuleb asjakohases hinnangus järeldada, kas projekt 
avaldab Natura 2000 ala terviklikkusele negatiivset mõju. 
 
Mõiste „terviklikkus“ on selgelt seotud ökoloogilise terviklikkusega. „Ala terviklikkust“ on 
kasulik määratleda kogu ala ökoloogilise struktuuri, funktsiooni ja ökoloogiliste protsesside 
või ala määramise põhjuseks olnud elupaikade, elupaikade kogumi ja/või liikide 
populatsioonide summana. Ala võib kirjeldada väga terviklikuna, kui realiseeritakse ala 

                                                           
52 „Olulisus“ viitab siin mõju tähtsusele. Seda ei tohiks segi ajada eelvalikuetapiga, kus asetatakse rõhk 

olulise mõju tõenäosusele. 



 

78 
 

kaitse-eesmärkide täitmise potentsiaal, selle paranemis- ja uuenemisvõime säilib 
muutuvates tingimustes ning on vaja minimaalselt välist kaitsekorraldustuge. 
 
Kui kava või projekt avaldab negatiivset mõju esteetilise väärtusega ala väljanägemisele 
või avaldab olulist mõju muudele elupaigatüüpidele või liikidele, kui need, mille kaitseks 
see ala Natura 2000 alaks määrati, ei ole see negatiivne mõju artikli 6 lõike 3 tähenduses. 
Seevastu juhul kui avaldatakse olulist mõju ühele liigile või elupaigatüübile, mille 
kaitseks ala on määratud, avaldatakse tingimata negatiivset mõju ka ala 
terviklikkusele. 
 
Väljend „ala terviklikkus“ näitab, et tähelepanu keskmes on konkreetne ala. Seega ei saa 
kogu ala või selle osa kahjustamist õigustada väitega, et sellel leiduvate elupaigatüüpide 
ja liikide kaitsestaatus jääb liikmesriigi Euroopa territooriumil üldiselt soodsaks. 
 
Praktikas tuleks ala terviklikkuse hindamisel keskenduda eelkõige selle 
kindlakstegemisele, kas projekt takistab ala kaitse-eesmärkide saavutamist ja 

 põhjustab sihtobjektidele (st ala määramist ajendanud liikidele või 
elupaigatüüpidele) vajalike oluliste ökoloogiliste funktsioonide muutusi; 

 vähendab märkimisväärselt konkreetse ala sihtobjektideks olevate elupaigatüüpide 
(isegi madalama kvaliteediga) leidumisala või liikide populatsioonide elujõulisust; 

 vähendab ala mitmekesisust; 

 killustab ala; 

 põhjustab selliste oluliste alale iseloomulike omaduste (nt puudega kaetus, 
korrapärased iga-aastased üleujutused) kadumist või vähenemist, millest sõltub 
sihtobjekti seisund; 

 põhjustab sihtliigi suremust. 
 
Negatiivse mõju kõrvaldamise meetmete rakendamine 
 
Kui hüdroenergia arendamise kava või projekti hindamisel vastavalt elupaikade direktiivi 
artiklile 6  
tehakse kindlaks mitmesugune 
negatiivne mõju Natura 2000 alale, ei 
pruugita kava või projekti automaatselt 
tagasi lükata. Olenevalt võimaliku 
mõju suurusest võib olla võimalik võtta 
(täiendavaid) 
 
leevendusmeetmeid, mis selle 
kõrvaldavad või vähemalt ebaoluliseks muudavad, kui selliseid kaitsemeetmeid ei ole juba 
projekti lisatud.  
 
 
Leevendusmeetmete kindlaksmääramine, nagu mõju hindamine ise, peab põhinema 
põhjalikul arusaamisel asjaomastest liikidest/elupaikadest ning esitaja, pädeva 
asutuse ja looduskaitseekspertide dialoogil. 
 
 
Leevendusmeetmed võivad hõlmata hüdroenergiakava või -projekti suuruse, asukoha, 
tehnilise lahenduse ja kasutatava tehnoloogia muutmist (nt rändetõkete ja/või turbiinidega 
kalade vigastamise vältimist). Need võivad olla ka ajutised kohandused ehitus- või 
käitamisetapis (nt veereostuse vältimine, kui allavoolu jäävad sihtliigi tundlikud osad või 
populatsioonid). Vt 3. peatükist lisateavet hüdroenergia tootmise võimalike 

Leevendamisviis Eelistatavus 

Vältida mõju tekkekohas Suurim 
 
 

Väiksei
m 

 Vähendada mõju 
tekkekohas 

Vähendada mõju alal 

Vähendada mõju vastuvõtja 
juures 
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leevendusmeetmete kohta. 
 
Iga kavandatud leevendusmeetme puhul on oluline: 

 selgitada, kuidas meetmete abil välditakse teadaolevat negatiivset mõju alale või 
muudetakse see ebaoluliseks; 

 esitada tõendid selle kohta, kuidas ja kes need tagab ja neid rakendab; 

 esitada tõendid selle kohta, kuivõrd tõenäoline on nende edu; 

 esitada nende rakendamise ajakava võrreldes projekti või kavaga; 

 esitada tõendid selle kohta, kuidas meetmete rakendamist jälgitakse ja kuidas 
võetakse täiendavaid meetmeid, kui leevendamine osutub ebapiisavaks. 

 
Kui sobivad leevendusmeetmed on kindlaks määratud ja üksikasjalikult välja töötatud, 
võib kava või projekti (elupaikade direktiivi) artiklis 6 sätestatud hindamismenetluse 
kohaselt heaks kiita, kui leevendusmeetmed: 1) tagavad, et ala kaitse-eesmärkidele 
avaldatav mõju ei ole oluline, ning 2) kui neid rakendatakse projekti lahutamatu osana. 
 
Kui aga alale avaldub isegi pärast leevendusmeetmete võtmist oluline jääkmõju, tuleb 
uurida hoopis alternatiivseid lahendusi (nt projekti teistsugune asukoht, arenduse 
teistsugune mastaap või tehniline lahendus või alternatiivsed protsessid). Kui need 
puuduvad, võib kava või projekti erandjuhul ikkagi heaks kiita, kui on täidetud artikli 6 
lõikes 4 sätestatud tingimused ja heaks kiidetud piisavad meetmed, mis hüvitavad 
ülejäänud olulise negatiivse mõju, nii et Natura 2000 võrgustikku ei kahjustata.  
 
 
5.3.3. Asjakohase hindamise järeldused 

 
Kava või projekti heakskiitmine asjakohase hindamise järeldusi arvesse võttes on 
pädevate riiklike asutuste otsustada. Seda saab teha alles pärast veendumist, et see ei 
avalda kõnealuse ala terviklikkusele negatiivset mõju. Kui järeldused on positiivsed, mis 
tähendab, et pädevatel asutustel ei ole teaduslikust seisukohast mingisugust põhjendatud 
kahtlust alale avaldatava mõju puudumise suhtes, võivad pädevad asutused kava või 
projekti heaks kiita. 
 
Seega tuleb tõendada pigem mõju puudumist kui selle olemasolu, mis kajastab 
ettevaatusprintsiipi (kohtuasi C-157/96). Seda on rõhutatud mitmes Euroopa Kohtu 
otsuses. Kohtuasjas Waddenzee (kohtuasi C-127/02) kinnitas Euroopa Kohus, et „kavale 
või projektile võib anda loa vaid tingimusel, et pädevad siseriiklikud asutused on kindlad, 
et see ei avalda asjaomase ala terviklikkusele negatiivset mõju. Ning kui kava või 
projektiga seotud nimetatud ala terviklikkusele negatiivsete mõjude puudumise suhtes 
jääb püsima kahtlus, peab pädev asutus kavale või projektile loa andmisest keelduma.“ 
Teisisõnu peavad nad olema teinud kindlaks, et see ei avalda ilma teaduslikust 
seisukohast põhjendatud kahtlusteta ala terviklikkusele negatiivset mõju.  
 
Asjakohane hindamine ja selle järeldused tuleks selgelt dokumenteerida. Aruanne peaks 
olema piisavalt üksikasjalik, et näidata, kuidas lõppotsuseni jõuti ja millistel teaduslikel 
alustel otsus tehti. 
 
  



 

80 
 

5.4. Artikli 6 lõike 4 kohased erandid 
 
Artikli 6 lõikes 4 on ette nähtud erandid artikli 6 lõikes 3 sätestatud eeskirjast. See ei ole 
automaatne protsess, vaid on projekti või kava esitaja otsustada, kas ta soovib seda 
taotleda. Artikli 6 lõikes 4 on sätestatud tingimused, mis peavad sellistel juhtudel täidetud 
olema, ja meetmed, mida tuleb võtta, enne kui pädev riiklik asutus saab artikli 6 lõike 3 
kohaselt ala terviklikkusele negatiivset mõju avaldavaks hinnatud kava või projekti 
elluviimiseks loa anda. 
 
Artikli 6 lõike 4 kohaselt peavad pädevad asutused tagama, et enne alale negatiivset mõju 
avaldada võiva kava või projekti lubamise kohta otsuse tegemist oleksid täidetud 
järgmised tingimused. 

 Heakskiitmiseks esitatud alternatiivne lahendus on elupaikasid, liike ja Natura 2000 
ala terviklikkust kõige vähem kahjustav ning puudub teostatav alternatiiv, mis ei 
avaldaks mõju ala terviklikkusele. 

 Kava või projekti heakskiitmiseks on ülekaaluka üldise huvi seisukohast eriti 
mõjuvad põhjused. 

 Kõik Natura 2000 võrgustiku üldise sidususe kaitse tagamiseks vajalikud 
asendusmeetmed on võetud. 

 
Nende tingimuste täidetuse kontrollimise järjekord on oluline, sest iga etapp määrab 
kindlaks, kas järgmine etapp on nõutav. Näiteks kui kõnealusele kavale või projektile 
leitakse alternatiiv, ei ole mõtet uurida, kas esialgne kava või projekt on ülekaalukates 
üldistes huvides, või töötada välja sobivaid asendusmeetmeid, sest kava või projekti 
elluviimiseks ei saa luba anda, kui on olemas elujõuline alternatiiv. 
 
 
Alternatiivsete lahenduste puudumise tõendamine 
 
Alternatiivide otsimine võib olla üsna ulatuslik ja peaks olema seotud kava või projekti 
üldistest huvidest tulenevate eesmärkidega. See võib hõlmata arenduse alternatiivseid 
asukohti, teistsuguseid mastaape või tehnilist lahendust, teistsuguseid ehitusmeetodeid 
või alternatiivseid taastuvenergia tootmise protsesse ja viise. See nõue on tihedalt seotud 
ka veepoliitika raamdirektiivi artikli 4 lõike 7 punktiga d, mille kohaselt asutused peavad 
tagama, et keskkonna seisukohalt paremat valikut ei ole53. 
 
Kuigi alternatiivide otsimise nõue kuulub artikli 6 lõike 4 kohaldamisalasse, on kavandajal 
praktikas kasulik kaaluda kõiki võimalikke alternatiive arendusprojekti esmase 
kavandamise võimalikult varases etapis. Kui selles etapis leitakse sobiv alternatiiv, mis 
tõenäoliselt ei avalda Natura 2000 alale olulist mõju, saab selle viivitamata heaks kiita ja 
asjakohane hindamine ei ole nõutav (kuigi muu keskkonnamõju hindamine võib siiski olla 
vajalik). 
 
Kui aga projekti suhtes tehakse asjakohane hindamine, mille tulemusel järeldatakse, et 
negatiivne mõju ala terviklikkusele on vältimatu, peab pädev asutus otsustama, kas on 
olemas alternatiivseid lahendusi. Analüüsida tuleks kõiki teostatavaid alternatiive ja 
eelkõige nende suhtelist tulemuslikkust Natura 2000 ala kaitse-eesmärkide ja ala 
terviklikkuse seisukohast. 
 

                                                           
53 Vt ühise rakendusstrateegia suunis nr 20. 
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Kui on olemas projekti eesmärkidele vastav teostatav alternatiivne lahendus, tuleks seda 
samuti asjakohaselt hinnata, kui see avaldab tõenäoliselt samale või muule Natura 2000 
alale olulist mõju. Kui alternatiivne lahendus on sarnane algse ettepanekuga, saab uue 
hindamise jaoks tavaliselt võtta palju vajalikku teavet esimesest asjakohasest 
hindamisest. 
 
Ülekaalukate üldiste huvide seisukohast eriti mõjuvad põhjused 
 
Alternatiivsete lahenduste puudumise korral või kui alternatiivne lahendus avaldab 
asjaomase ala kaitse-eesmärkidele või terviklikkusele veelgi negatiivsemat mõju, peavad 
pädevad asutused uurima, kas on ülekaalukate üldiste huvide seisukohast eriti mõjuvaid 
põhjuseid,54 mis õigustavad kava või projekti lubamist, kuigi see võib avaldada negatiivset 
mõju ühe või mitme Natura 2000 ala terviklikkusele. 
 
Mõistet „[ülekaalukate] üldiste huvide seisukohast eriti mõjuvad põhjused“ ei ole direktiivis 
määratletud. Sõnastusest nähtub siiski, et kava või projekti lubamiseks artikli 6 lõike 4 
kohaselt peab see vastama kõigile kolmele järgmisele tingimusele. 

 See peab olema üldistes huvides – sõnastusest nähtub, et direktiivi kaitse-
eesmärke võivad üles kaaluda ainult üldised huvid. Seega võib eraõiguslike isikute 
koostatud projekte kaaluda ainult juhul, kui tõendatakse, et see on üldistes huvides 
(kohtuasi C-182/10: Solvay jt, punktid 71–79). 

 Kava või projekti ettevõtmiseks peavad olema eriti mõjuvad põhjused – eriti mõjuv 
tähendab seejuures selgelt, et projekt on ühiskonnale oluline, mitte üksnes soovitav 
või kasulik. 

 Kava või projekti elluviimine peab olema ülekaalukates huvides – teisisõnu tuleb 
tõendada, et kava või projekti rakendamine on veel olulisem kui kõnealuse 
konkreetse Natura 2000 ala kaitsmine kooskõlas selle kaitse-eesmärkidega. On 
selge, et igasugustest üldistest sotsiaalsetest või majanduslikest huvidest ei piisa, 
eriti kui arvestada direktiiviga kaitstud huvide erilist kaalu (vt nt selle põhjendus 4, 
milles on osutatud „ühenduse looduspärandile“). Näib mõistlik eeldada ka seda, et 
üldised huvid saavad olla ülekaalukad ainult juhul, kui need on pikaajalised ning 
lühiajalised majanduslikud või muud huvid, mis tooksid ühiskonnale ainult lühiajalist 
kasu, ei oleks direktiiviga kaitstud pikaajaliste kaitsehuvide üleskaalumiseks 
piisavad. 

 
Ülekaalukate üldiste huvidega seotud tingimused on veelgi rangemad, kui kava või projekt 
avaldab tõenäoliselt negatiivset mõju sellise Natura 2000 ala terviklikkusele, kus leidub 
esmatähtsaid elupaigatüüpe ja/või liike, kui neile elupaigatüüpidele ja/või liikidele 
avaldatakse mõju. Ülekaalukate üldiste huvide seisukohast eriti mõjuvaid põhjuseid saab 
pidada vastuvõetavaks ainult juhul, kui need on seotud: 

 inimeste tervise ja avaliku julgeoleku või 

 ülekaaluka kasuliku keskkonnamõju või 

 muude eriti mõjuvate põhjustega, kui komisjon on enne kava või projekti 
heakskiitmist arvamuse esitanud. 

 
 
 
 
 
 

                                                           
54 Seda mõistet kasutatakse ka veepoliitika raamdirektiivi artikli 4 lõikes 7. 
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Artikli 6 lõike 4 tingimuste vooskeem 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kava või projekt võib avaldada 

negatiivset mõju ala terviklikkusele 

Kas on alternatiivseid lahendusi?  EI 

Kas alal esineb esmatähtis elupaik 

või liik, millele kava või projekt võib 

mõju avaldada? 

Kas on ülekaalukate üldiste huvide 
seisukohast eriti mõjuvaid 
põhjuseid? 

Kas on inimeste tervise või 

ohutusega seotud seisukohti või 

olulist keskkonnakasu, mida tuleb 

kaaluda? 

Luba ei või anda 

Loa võib anda Tuleb võtta 

asendusmeetmeid 

Loa võib anda muudel ülekaalukatel 
üldiste huvide seisukohast eriti 
mõjuvatel põhjustel pärast 
komisjoniga konsulteerimist. 

Tuleb võtta asendusmeetmeid 

Ei 

Ei 

Jah 

Jah 

Ei 

Jah 

Jah 
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Asendusmeetmed 
 
Kui alternatiivseid lahendusi ei ole ja on olemas ülekaalukate üldiste huvide seisukohast 
eriti mõjuvad põhjused, peavad asutused tagama asendusmeetmete vastuvõtmise ja 
kehtestamise, enne kui projekt saab alata. Asendusmeetmed on seega viimane abinõu ja 
neid kasutatakse ainult siis, kui otsus on tehtud eespool kirjeldatud tingimustel. 
 
Rangelt võttes on asendusmeetmed projektist sõltumatud ja üldjuhul rakendatakse neid 
projektipiirkonnast väljaspool. Need peavad suutma täielikult hüvitada alale ja selle 
sihtobjektidele tekitatud kahju ning olema piisavad Natura 2000 võrgustiku üldise sidususe 
kaitse tagamiseks. 
 
Natura 2000 üldise sidususe kaitse tagamiseks peaksid kava või projekti jaoks 
kavandatud asendusmeetmed eelkõige: 

 aitama kaasa mõjutatud elupaigatüüpide ja liikide kaitsele asjaomases 
biogeograafilises piirkonnas või liigi samal levilal, rändeteel või talvitusalal 
asjaomases liikmesriigis; 

 tagama funktsioonid, mis on võrreldavad funktsioonidega, mis õigustasid esialgse 
ala valikut, eelkõige seoses piisava geograafilise levikuga; 

 täiendama direktiivi kohaseid tavalisi kohustusi, mis tähendab, et nendega ei saa 
asendada olemasolevaid kohustusi, näiteks Natura 2000 kaitsekorralduskavade 
rakendamist. 

 
Vastavalt olemasolevatele komisjoni suunistele võivad artikli 6 lõike 4 kohased 
asendusmeetmed hõlmata üht või mitut järgmist meedet: 

 võrreldava elupaiga taasloomine või kahjustatud elupaiga bioloogiline 
parandamine olemasoleval määratud alal, kui see läheb kaugemale ala kaitse-
eesmärkidest ega kahjusta muid Natura 2000 sihtobjekte sellel alal; 

 võrreldava elupaiga taasloomine või kahjustatud elupaiga bioloogiline 
parandamine väljaspool määratud ala, mis lisatakse seejärel Natura 2000 
võrgustikku; 

 algse alaga võrreldava või sellest parema kvaliteedi ja seisundiga uue ala lisamine 
Natura 2000 võrgustikku55. 

 
Kahjustatud elupaigatüübid ja liigid tuleb hüvitada vähemalt samas ulatuses, kuid 
arvestades kahjustatud elupaikade taasloomise või taastamisega seotud suuri riske ja 
teaduslikku ebakindlust on tungivalt soovitatav, et suhtarv oleks tunduvalt suurem kui 1:1, 
et olla kindel, et meetmed tõesti hüvitavad kahju. 
 
Liikmesriigid peaksid olema eriti tähelepanelikud, kui kava või projekti negatiivset mõju on 
tunda ohualdistes looduslikes elupaikades või nende liikide looduslikes elupaikades, mille 
sama ökoloogilise funktsiooni saavutamiseks läheb kaua aega. Mõne elupaiga ja liigi 
puhul ei pruugi lihtsalt olla võimalik kahju mõistliku aja jooksul hüvitada, sest nende areng 
võib võtta aastakümneid. 
 
Peale selle ei ole mõningatele elupaigatüüpidele ja liikide elupaikadele tekitatud kahju 
võimalik üldse hüvitada, sest nende ökoloogilisi omadusi ei saa tehislikult matkida või 
luua. Seetõttu peaksid iga uue hüdroenergiaarenduse esitajad viima end aegsasti enne 

                                                           
55 Lisamine peab toimuma ametliku määramisega liikmesriigi asutuste poolt pärast Euroopa Komisjonilt 

heakskiidu saamist. 
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kava või projekti koostamist kurssi konkreetsetele elupaigatüüpidele ja liikidele tekitatud 
kahju hüvitamise ulatusega. 
 
Lisaks kõigele peaksid asendusmeetmed olema kehtestatud ja täielikult toimima enne, kui 
töö kava või projekti kallal algab. Selle eesmärk on aidata puhverdada projekti kahjustavat 
mõju liikidele ja elupaikadele, pakkudes neile asenduspiirkonnas sobivaid alternatiivseid 
asukohti. Kui see ei ole täielikult saavutatav, peaksid pädevad asutused nõudma 
vahepeal tekkivate ajutiste kahjude eraldi hüvitamist. Teave asendusmeetmete kohta 
tuleks esitada komisjonile niipea, kui need on kavandamisprotsessi käigus vastu võetud, 
et komisjon kui aluslepingute täitmise järelevalvaja saaks hinnata, kas direktiivi 
kohaldatakse nõuetekohaselt. 
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