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1. EELHINDAMINE JA ASJAKOHANE HINDAMINE: LÄHENEMISVIISID, MEETODID JA NÄITED 
LIIKMESRIIKIDEST 

1.1. Teave ja praktilised vahendid eelhindamise ja asjakohase hindamise toetuseks 

Saksamaa – föderaalse looduskaitseameti (BfN) andmebaas ja infosüsteem asjakohase 

hindamise jaoks 

Vajalik teave peaaegu kõikide projektitüüpide ja kavade võimaliku negatiivse mõju kohta 
on esitatud föderaalse looduskaitseameti infosüsteemis FFH-VP-Info. Lisaks sisaldab FFH-VP-
Info konkreetsetele elupaigatüüpidele ja liikidele avalduva võimaliku mõju kohta ulatuslikku 
andmebaasi, mida saab kasutada eelhindamiseks ja asjakohaseks hindamiseks. http://ffh-vp-
info.de/FFHVP/Page.jsp. 

I. FFH-VP-Info eesmärgid ja funktsioonid 

FFH-VP-Info peamine eesmärk on toimida keskse platvormina, mis annab teavet mõjutegurite 
kohta, mida tuleb kavade või projektide eelhindamisel (1. etapp) ja asjakohasel hindamisel (2. 
etapp) arvesse võtta, ning anda elupaikade direktiivi ja linnudirektiivi kohast teavet 
konkreetsetele elupaikadele ja liikidele avalduva võimaliku mõju kohta. 

Juurdepääsuliigi nr 1 (projektitüübid, kavad, mõjutegurid) eesmärk on toetada projektide 
esitajaid ja arendajaid, andes kiire ülevaate kõigist mõjuteguritest, mida nad peavad arvesse 
võtma. 

Juurdepääsuliik nr 2 (elupaigad, liigid) võimaldab põhjalikult uurida mõjuteguri konkreetset 
mõju elupaikadele või liikidele, mis võib projekti juures probleemiks kujuneda. 

Lisateave sisaldab sõnastikku, kasutatud kirjanduse ülevaadet ning andmeid liikide liikumis- 
ja kodupiirkonna kohta. 

Üldiselt on FFH-VP-Info eesmärk pakkuda parimaid teaduslikke teadmisi, hõlbustades 
eksperdihinnangute andmist ja nende kontrollimist lubasid väljastavate asutuste poolt. Kuigi 
hindamise täielikkus ja täpsus on õiguskindluse tagamiseks oluline, saab lihtsa juurdepääsu 
võimaldamisega asjakohasele teabele hoida aja- ja finantskulu ning töökoormust mõlema 
poole jaoks mõistlikul tasemel. 

=> http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Page.jsp?name=ziel (FFH-VP-Info tutvustus). 

II. Projektitüüpide ja kavade ning nende võimaliku mõju eelhindamise vahend 

Eelhindamisvahend sisaldab andmeid ligikaudu 140 projektitüübi kohta, mis on jagatud 
19 rühma. See hõlmab 36 eri mõjuteguri võimaliku olulisuse hinnangut. Olulisuse tase on 
tähistatud numbritega: 

0 = üldiselt ei ole oluline (võib esineda erandeid) 

1 = võib olla oluline 

2 = pidevalt/üldiselt oluline 

Iga projektitüübi kohta on olemas kontrollnimekiri ja aruanne koos lühiselgitustega 
mõjutegurite olulisuse hinnangute kohta. Iga mõjuteguri puhul viib selgitavalt leheküljelt link 
vastava teguri lühimääratluse ja võimalike mõjude üksikasjaliku kirjelduse juurde (vt allpool). 

=> http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Page.jsp?name=projekttypen (projektide tutvustus). 

=> http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Projekt.jsp?start (andmebaasiprojektid). 

 

http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Page.jsp
http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Page.jsp
http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Page.jsp?name=ziel
http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Page.jsp?name=projekttypen
http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Projekt.jsp?start
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III. Loodus- ja linnudirektiivis loetletud elupaikade ja liikide andmebaas ja -lehed 

See osa moodustab infosüsteemi tuuma. Selles esitatakse üksikasjalik teave mõjutegurite 
tundlikkuse ja võimalike tagajärgede kohta peaaegu kõigi Saksamaal esinevate 

 elupaikade direktiivi I lisas loetletud elupaikade kohta => http://ffh-vp-
info.de/FFHVP/Lrt.jsp; 

 elupaikade direktiivi II lisas loetletud liikide kohta => http://ffh-vp-
info.de/FFHVP/Art.jsp;  

 linnudirektiivi I lisas ja artikli 4 lõikes 2 loetletud linnuliikide kohta => http://ffh-vp-
info.de/FFHVP/Vog.jsp.  

Kui teema on valitud, kuvatakse tabelis eri mõjutegurite olulisus teatava elupaiga või liigi 
suhtes. Teema/mõju valimisel saadakse lisateavet, mis on esitatud viies kategoorias:  

1. tundlikkus/võimalikud mõjud (parimad teaduslikud teadmised elupaikade ja liikide 
tundlikkuse ning võimalike mõjude kohta kõigi 36 mõjuteguri puhul); 

2. taastumisvõime (teave loodusliku isetaastumise kohta); 

3. väljakujunenud mõjuhindamise meetodid (hüpoteesid, viited ja kommentaarid mõjude 
ja nende tagajärgede prognoosimise parameetrite, kriteeriumide või meetodite kohta); 

4. olulisuse künnised ja teave eelhindamise jaoks (näited, suunisväärtused, mõjude 
olulisuse künnised); 

5. olulisuse künnised ja teave asjakohase hindamise jaoks (näited, suunisväärtused, 
ebasoodsate mõjude olulisuse künnised). 

Mõjuteguri mõjude valimisel avaneb üks või mitu lehekülge, millel kuvatakse väljavõtted 
andmebaasis sisalduvatest teaduslikest järeldustest, eksperditeadmistest ja hinnangutest. 
Võimalik on lugeda või välja trükkida valikulisi või põhjalikke aruandeid nende andmete kohta. 

Olulisuse hinnangud põhinevad teaduslikel allikatel, mida on hinnatud ja millest on esitatud 
väljavõtted. Kui sellised allikad ei ole kättesaadavad, on need orienteerivad hinnangud, mis 
on võrreldavad projektitüüpidele antud olulisuse hinnangutega.  

Kasutatud allikad on märgistatud vastavalt nende teaduslikule kvaliteedile ja/või 
spetsiifilisusele. 

=> http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Page.jsp?name=lebensraumarten (elupaikade/liikide 
tutvustus). 

IV. 36 mõjuteguri määratlus ja kirjeldus  

Teadmistebaas 36 mõjuteguri kohta, mis on jagatud üheksaks rühmaks koos konkreetsete 
määratluste ja üksikasjalike kirjeldustega võimalike tagajärgede kohta elupaikadele ja 
liikidele. Need mõjutegurid on seotud nii projektide kui ka elupaikade/liikidega. Neid võib 
lugeda ja välja printida ka aruannetena. 

=> http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Page.jsp?name=wirkfaktoren (mõjutegurite tutvustus) 

=> http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Wirkfaktor.jsp (andmebaasi mõjutegurid). 

V. Täiendav teave 

Praegu sisaldab täiendav teave süsteemis viidatud kirjanduse loetelu, sõnastikku ja linke 
näiteks Saksamaa Natura 2000 alade veebikaardistamise süsteemile. Tulevikus võib süsteem 
olla platvormiks, mille kaudu esitada täiendavat teavet mõjude ja tagajärgede hindamise 
kohta, niivõrd kui see on asjakohane riiklikul tasandil. 

http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Lrt.jsp
http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Lrt.jsp
http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Art.jsp
http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Art.jsp
http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Vog.jsp
http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Vog.jsp
http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Page.jsp?name=lebensraum_arten
http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Page.jsp?name=wirkfaktoren
http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Wirkfaktor.jsp
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Iirimaa – AA GeoTool: teave eelhindamiseks ja asjakohaseks hindamiseks  

Rakendus AA GeoTool toetab eelhindamise (1. etapp) ja asjakohase hindamise (2. etapp) 
andmekogumisprotsessi. AA GeoTool on arendatud välja keskkonnakaitseameti (EPA) ning 
rahvusparkide ja eluslooduse teenistuse (NPWS) koostöös. Rakendus kasutab andmeid, mis on 
saadud otse NPWSi pakutava veebiteenuse kaudu. Andmeid ajakohastatakse korrapäraselt ja 
hinnangud põhinevad uusimal kättesaadaval teabel. 

AA GeoTool võimaldab kasutajal valida kaardil mõne punkti ning seejärel otsida loodus- ja 
linnualasid kindlaksmääratud vahemaa piires / määratud punktist üles- ja allavoolu. Kasutaja 
valitud vahemaa sõltub kava või projekti võimaliku keskkonnamõju tasemest.  

Iga valitud vahemaal asuva Natura 2000 ala kohta kogutav teave hõlmab järgmist: 

1. ala tüüp, nt loodusala või linnuala; 

2. ala ainukordne kood; 

3. ala nimetus; 

4. ala kaugus kasutaja valitud alguspunktist;  

5. kasutaja valitud otsingusuund; 

6. oluliste huvide loetelu iga ala kohta; 

7. link veebiaadressile iga ala kaitse-eesmärkidega. 

AA GeoTooli link: https://gis.epa.ie/EPAMaps/AAGeoTool. 

Täiendavat teavet konkreetsete Natura 2000 alade kohta leiab NPWSi veebisaidilt: 
http://www.epa.ie/terminalfour/AppropAssess/index.jsp ja ka veebisaidilt 
https://gis.epa.ie/EPAMaps/default. 

 

Madalmaad – asjakohase hindamise vahendid ja suunised 

Madalmaades on kasutusel „teekonnaplaneerija“ keskkonnalubades looduskaitseküsimuste 
arvessevõtmiseks,1 mis pakub abi selle protsessi kõigis etappides. Teekonnaplaneerija on ette 
nähtud keskkonnaloa taotlejale juhul, kui nõutakse looduse seisundi kontrolli. Sellest on abi ka 
keskkonnaloa taotluse menetlemisega tegelevatele pädevatele asutustele, st omavalitsustele ja 
maakondlikele haldusasututele. Teekonnaplaneerijas kirjeldatakse menetlusetappe, mis on 
vajalikud, kui keskkonnaloa saamise menetlus hõlmab kaitsealuste liikide või Natura 2000 alade 
seisundi hindamist. Teekonnaplaneerija aitab taotlejatel ja praktikutel leida vastuseid sellistele 
küsimustele nagu „Kuidas ma tean, kas looduse seisundi hindamine on vajalik?“, „Mis etapis 
peaksid ökoloogilised andmed olema kättesaadavad?“ ja „Kui kaua see aega võtab?“. 

Samuti on olemas vahend, mis võimaldab prognoosida võimalikku mõju Natura 2000 aladel 
esinevatele liikidele ja elupaigatüüpidele (kuid mitte ala kui sellise terviklikkusele). Mõjunäitaja 
„Natura 2000 – ökoloogilised eeltingimused ja kahjulikud tegurid“ on vahend arendajatele, 
loaandjatele ja planeerijatele, kes puutuvad kokku tegevusega Natura 2000 aladel või nende 
läheduses. Mõjunäitaja on vahend, mille abil saab uurida tegevuse ja kavade võimalikku 
kahjulikku mõju. Mõjunäitaja annab teavet liikide ja elupaigatüüpide tundlikkuse kohta kõige 
levinumate häirivate tegurite suhtes. Esitatav teave on üldine: selleks et teha kindlaks, kas teatav 
tegevus on ka tegelikult kahjulik, tuleb teha täiendavaid uuringuid.  

                                                           
1 https://www.synbiosys.alterra.nl/bij12/routeplanner.aspx 

https://gis.epa.ie/EPAMaps/AAGeoTool
http://www.npws.ie/
http://www.epa.ie/terminalfour/AppropAssess/index.jsp
https://gis.epa.ie/EPAMaps/default
https://www.synbiosys.alterra.nl/bij12/routeplanner.aspx
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Veebileht sisaldab ka 2010. aastal välja töötatud olulisuse määramise suuniseid,2 milles antakse 
nõu Natura 2000 aladele avalduvate mõjude olulisuse hindamiseks. Suunised lähtuvad 
kriteeriumist, et kui sekkumise tulemusena on elupaiga pindala, liikide arv või elupaiga kvaliteet 
kaitse-eesmärkides märgitust väiksem või halvem, võivad sellel olla tõsised tagajärjed. Tegevuse 
või piirkonna eriomadustega võib siiski saavutada olukorra, kus vähenemisele vaatamata ei ole 
tõsiseid tagajärgi. Üksikasjalik analüüs ala tasandil võib seega viia teistsuguse järelduseni, nagu 
suunistes kirjeldatud.  

Lisaks antakse konkreetsed suunised projektidele, millega võib kaasneda lämmastikusaaste. 
Madalmaade puhul on lämmastiku sadestumise jaoks välja töötatud keerukas süsteem, milles 
võetakse arvesse eri allikatest pärit lämmastiku (ainult lämmastiku) kumulatiivset mõju. 

Riiklike projektide puhul annab lubade andmepank kogu asjakohase teabe, teeb otsuse ja alates 
1. jaanuarist 2017 ka lubade väljastamisele eelneva täieliku asjakohase hindamise, mis on 
seotud looduskaitseseaduse rakendamisega. 

 

1.2. Hindamissuunised 

Austria – transporditaristu hindamise suunised 

Austria maantee-, raudtee- ja transpordialaste teadusuuringute ühing (www.fsv.at) on välja 
töötanud nn RVS-suunised3. Austria transpordi-, innovatsiooni- ja tehnoloogiaministeeriumi kiir- 
ja maanteede osakond on teinud need suunised kohustuslikuks ASFINAGile (riiklik maantee-
ettevõte) ning need on ka muude projektide puhul n-ö mängureeglites kirjas. Neis kirjeldatakse 
muu hulgas seda, kuidas tuleb kavandada planeerimisprotsesse ja milliseid meetodeid tuleks 
kasutada, et võtta piisaval määral arvesse erinevaid keskkonnanõudeid. Need suunised 
sisaldavad näiteks soovitusi või kokkuleppeid künniste kohta, kogumismeetodite kirjeldusi või 
tehniliste mõistete määratlusi. Looduskaitse, eelkõige Natura 2000 alade ja ELi liikide kaitse 
nõuete kohta töötati välja ja avaldati 2015. aastal eraldi RVS („Liigikaitse hindamine 
taristuprojektides“, RVS 04.03.13). Selliseid teemasid nagu populatsioonile või Natura 2000 alale 
avalduva olulise häiringu määratlus käsitletakse viisil, millest kasutajad – projekti 
kavandamisega tegelevad bürood ja taristu hindamise eest vastutavad asutused – selgelt aru 
saavad. 

 

Belgia – õhusaasteainete tõttu toimuva hapestumise ja eutrofeerumise hindamise suunised 

Välja on töötatud suunised selliste mõjude kohta nagu „hapestumine õhusaasteainete tõttu“ ja 
„eutrofeerumine õhusaasteainete tõttu“. Need meetodid on seotud selliste tegevustega nagu 
intensiivpõllumajandus, tööstuslikud kütte- ja energeetikaprotsessid ning liikuvus (NOx ja NH3 
sadestumine). Nende võimalike mõjude hindamiseks edendatakse kaheastmelist lähenemisviisi. 
Esimest eelhindamist toetab interaktiivne veebipõhine vahend, mille abil saab kiire vaatluse 
abil kindlaks teha, kas võimalik mõju on olemas. Kui sadestumise kiirvaatluse tulemusena 
antakse heakskiit, ei ole oodata võimalikku kahjulikku mõju. Kui heakskiitu ei anta, tähendab 
see, et võib esineda kahjulikku mõju, mida tuleb asjakohase hindamise abil lähemalt uurida 
(https://www.milieuinfo.be/voortoets/). 

 

                                                           
2 https://www.commissiemer.nl/docs/mer/diversen/leidraad_bepaling_significantie27052010.pdf.  
3 RVS = maanteede planeerimise, ehitamise ja korrashoiu suunised ja määrused, www.fsv.at. 

 

http://www.fsv.at/
https://www.milieuinfo.be/voortoets/
https://www.commissiemer.nl/docs/mer/diversen/leidraad_bepaling_significantie27052010.pdf
http://www.fsv.at/
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Saksamaa – künniste kehtestamine oluliste ebasoodsate mõjude kindlakstegemiseks 

Asjakohase hindamise peamine ülesanne on hinnata Natura 2000 sihtobjektidele avalduva mõju 
tagajärgede olulisust. Nii nagu mujal on ka Saksamaal olnud hindamine suure subjektiivsuse 
tõttu keeruline. Seetõttu ei olnud pädevatel asutustel sageli põhjendatud teaduslikku kindlust, 
mida nad vajasid kava või projekti lubamise kohta otsuse tegemiseks. 

Saksamaa Liitvabariigi looduskaitseamet (BfN) tellis selle probleemi lahendamiseks ning 
ühtsema ja järjepideva meetodi tagamiseks mõju olulisuse hindamisel praktikas uurimisprojekti, 
et koostada teaduslikult kontrollitud eeskirjad ja kokkulepped kõikide Saksamaal esinevate 
elupaigatüüpide ja liikide kohta, mis on loetletud linnudirektiivis ja elupaikade direktiivis. Selle 
põhjal koostatud juhenddokument avaldati 2007. aastal (Lambrecht & Trautner, 2007). 

A. Standardite taust ja staatus 

Tuginedes Euroopa Liidu Kohtu otsusele Waddenzee kohtuasjas, jõudis Saksamaa kõrgeim 
halduskohus (BVerwG) järeldusele, et Natura 2000 ala kaitse-eesmärkide alla kuuluva elupaiga 
kadu tuleks üldiselt pidada oluliseks ebasoodsaks mõjuks ala terviklikkusele. Ka Euroopa Liidu 
Kohtu otsus Galway kohtuasjas C-258/11 (11.4.2013) näitab selgelt, et Natura 2000 aladel 
asuvate elupaikade range kaitse on vajalik ja et isegi väikest kadu võib teatavatel tingimustel 
pidada oluliseks kaoks. 

Et nõuetekohaselt reageerida ka suhteliselt väikesele kaole, juhindutakse Lambrechti ja 
Trautneri (2007) standarditest, mis annavad juhiseid olulisuse tasemete määramiseks. Need 
standardid töötati välja teadus- ja arendusprojektide raames ning seejärel arutati ja hinnati neid 
ekspertide laialdase osalemisega menetluse käigus kuue aasta jooksul. Nüüdseks on need 
laialdaselt aktsepteeritud ja kokku lepitud, suunistes soovitatakse neid kasutada, halduskohtud 
käsitlevad neid ametlikult ja korrapäraselt ning neid kasutatakse laialt igat liiki asjakohastes 
hindamistes. 

B. Standardite lähenemisviis 

Standard lähtub eeldusest, et üldiselt tuleks Natura 2000 ala kaitse-eesmärkide hulka kuuluvate 
elupaigatüüpide ja liikide elupaikade püsivat kadu pidada oluliseks ebasoodsaks mõjuks ala 
terviklikkusele. Siiski võib teatavatel tingimustel pidada mõningate elupaigatüüpide ja liikide 
puhul teatavat kadu mitteoluliseks. 

Juhend sisaldab olulisuse taseme kindlaksmääramiseks teaduslikult kokku lepitud künniseid ja 
kriteeriume, mis põhinevad nii kvantitatiivsetel kriteeriumidel kui ka kvalitatiivsetel ja 
funktsionaalsetel aspektidel. Selleks, et mõju saaks pidada mitteoluliseks, peavad olema 
täidetud kõik järgmised tingimused: 

A. see ei mõjuta ühtki elupaiga olulist või erilist funktsiooni või varianti; elupaiga eritunnused 
peavad jääma muutumatuks; 

B. kvantitatiivse absoluutse pindalakao (määratletud iga elupaigatüübi ja liikide elupaikade 
kohta) suunisväärtusi ei ületata; 

C. suhteline pindalakadu ei ületa 1 % elupaiga kogupindalast kaitsealal; 

D. kumulatiivne mõju muude projektidega ei ületa eespool nimetatud künnisväärtusi (B ja C); 

E. kumulatiivsed mõjud muude mõjuteguritega ei ületa samuti eespool nimetatud 
künnisväärtusi. 

C. Elupaiga kadumise künniste väljatöötamine 

Ebaoluliste kadude suunisväärtuste väljatöötamisel kasutati elupaiga- ja liigipõhist 
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lähenemisviisi, lähtudes teatavast arvust kriteeriumidest. Künniste kindlaksmääramisel võeti 
arvesse elupaikade haavatavust, mida hinnati kolme põhikriteeriumi ja nelja teisese kriteeriumi 
alusel. 

Elupaigatüüpide põhikriteeriumid: 

 elupaiga minimaalne ökoloogiliselt elujõuline pindala; 

 elupaiga keskmine pindala Natura 2000 aladel; 

 elupaiga kogupindala Natura 2000 võrgustikus. 

Teisesed kriteeriumid: 

 elupaigatüübi haruldus/sagedus; 

 esmatähtsa elupaiga staatus; 

 elupaiga ohustatus; 

 taastumisvõime. 

Natura 2000 võrgustiku elupaikade üleriigilise inventuuri käigus tehtud hindamise põhjal 
määrati kindlaks viis maismaaelupaikade ja kaks mereelupaikade haavatavuse klassi (vt tabel 1).  

Seejärel töötati välja maatriks, kus haavatavusklassid seoti kolme suhtelise pindalakao tasemega 
(I, II ja III tase), mis vastavad 1 %, 0,5 % ja 0,1 % suhtelisele kaole. Iga elupaigaklassi ja suhtelise 
kao taseme kohta määrati elupaigaklassi lubatava absoluutse pindalakao künnised (vt tabel 1). 

Tabel 1. Elupaikade direktiivi 1. lisas sätestatud kaitsealuste elupaikade lubatud mitteolulise kao 
absoluutsete ja suhteliste künniste suunisväärtused (SV)  

Suhteline 

kadu 

Tase Suunisväärtuste klassid 

(elupaiga lubatud kao kvantitatiivsed absoluutsed künnised) 

1 2 3 4 5 6a 6b 

Mereelupaikade 

eriklass 

 

< 1 % 

I. 

baastase 

SV 

0 m2 25 m2 50 m2 100 m2 250 m2 500 m2 0,5 ha 

< 0,5 % II. 

kesktase 

SV 

0 m2 125 

m2 

250 

m2 

500 m2 1 250 m2 2 500 m2 2,5 ha 

< 0,1 % III. 

kõrgem 
tase 

SV 

0 m2 250 

m2 

500 

m2 

1 000 m2 2 500 m2 5 000 m2 5 ha 

Praktikas tähendab see, et Saksamaal asuvast 91 elupaigatüübist 21 puhul ei ole kadu 
vastuvõetav, samal ajal kui ülejäänud elupaikade puhul võib mõningast kadu pidada 
ebaoluliseks, kui elupaiga jaoks määratletud suunisväärtusi ei ületata.  

Absoluutse pindalakao seostamine suhtelisega tähendab, et suurema elupaigaala puhul on 
lubatud suurem absoluutne kadu, kui ala moodustab mõjutatud pindalast väiksema osa. 
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Künniste kehtestamisel võeti arvesse elupaiga minimaalset elujõulist pindala. Allpool tabelis 2 
on esitatud elupaiga kadumise suunisväärtused, mis on määratletud mõne I lisa elupaigatüübi 
puhul Saksamaal. 

Tabel 2. Elupaiga kadumise suunisväärtused mõne I lisa elupaigatüübi puhul Saksamaal.  

Kood Elupaigatüüp Elupaiga kao suunisväärtus 

(m2) 

klass I tase II tase III tase 

Kui 

kadu on  

 1% 

Kui 

kadu on  

 0,5% 

Kui kadu on  

 0,1% 

9110 Luzulo-Fagetum’i kooslustega 

pöögimetsad 

5 250 1 250 2 500 

9130 Asperula-Fagetum’i kooslustega 

pöögimetsad 

5 250 1 250 2 500 

9170 Tamme-valgepöögimetsad 4 100 500 1 000 

91E0* Lammimets 4 100 500 1 000 

6510 Madalikuniidud 4 100 500 1 000 

4030 Euroopa kuivad nõmmed 3 50 250 500 

6430 Niiskuslembesed serva-kõrgrohustud 3 50 250 500 

6120* Kuivad liivased rohumaad 

karbonaatsel mullal 

2 25 125 250 

7110* Looduslikus seisundis rabad 1 0 0 0 

7220* Nõrglubjalasundit moodustavad 

allikad 

1 0 0 0 

C. Loomaliikide elupaikade kao künnised 

Kaitsealuste liikide elupaikade lubatavate kadude väljatöötamisel lähtuti peamiselt liikide 
elupaikade tüüpilisest suurusest ja kirjanduse ülevaatest, võttes arvesse üksikute isendite 
kodupiirkonna ja territooriumi suurust ning liikuvust ja populatsioonide levilat. Liigid rühmitati 
kaheksasse klassi keskmise kodupiirkonna alusel, mis määratleti (Bink, 1992 järgi) järgmiselt: < 1 
ha, 4 ha,16 ha, 64 ha, 260 ha, 10 km2, 40 km2, 160 km2. 

Seejärel määrati olulisuse taseme suunisväärtused suhtena 1/100 või 1/1 000 klassi väärtusest 
olenevalt sellest, kas konkreetne klass valiti vastavalt isendite või populatsioonide jaoks. 
Suunisväärtuste puhul tuleb arvesse võtta ka suhtelise ja absoluutse kao taseme 
kombinatsiooni. 

Lisaks tuleb arvesse võtta liigi konkreetset elupaigakasutust, et määrata kindlaks, milliste 
elupaikade osade puhul võib neid suunisväärtusi kasutada. Väga ohustatud liikide puhul ei ole 
suunisväärtust antud; see tähendab, et olulise mõju künnise moodustavad kõik nullist suuremad 
väärtused. 

II lisas loetletud 53 liigist 16 puhul ja linnudirektiivi kohaldamisalasse kuuluvast 98 liigist 20 puhul 
künnisväärtused puuduvad. Teisisõnu ei ole vähimgi mõju tõenäoliselt vastuvõetav. Kõik need 
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järeldused/arvud/künnised on üksnes soovituslikud. See tähendab, et iga asjakohase hindamise 
puhul on siiski vaja juhtumipõhist lähenemisviisi.  

D. Standardite eelised 

Alates juhenddokumendi avaldamisest on seda Saksa kohtutes edukalt katsetatud ja seda 
kohaldatakse nüüd kogu riigis. Rohkem kui kümne aasta jooksul saadud kogemuste põhjal on 
võimalik kindlaks teha mitu selle lähenemisviisi eelist: 

 suurem läbipaistvus ja objektiivsus, selge hindamisraamistik terviklikkusele avalduva olulise 
ebasoodsa mõju hindamiseks; 

 asjakohase hindamise eeskirjad on kõigile (taotleja, pädev konsultatsiooniasutus, 
looduskaitseasutus, kohtunikud/kohtud ja üldsus) selged; 

 standardid tagavad hindamise kvaliteedi; 

 selline lähenemisviis võib osutuda kasulikuks ka muude mõjude puhul (seoses järkjärgulise 
kaoga); 

 suurendab õigus- ja planeerimiskindlust. 

Lisateavet dokumendi väljatöötamise ja selle kasutamise kohta praktikas ja kohtupraktikas vt 

Lambrecht H., Trautner J. (2007): Fachinformationssystem und Fachkonventionen 
zurBestimmung der Erheblichkeit im Rahmen der FFH-VP — Endbericht zum Teil 
Fachkonventionen, Schlussstand Juni 2007. (Erialane infosüsteem ja olulisuse hindamise 
eeskirjad asjakohase hindamise kontekstis – lõpparuande osa „Eksperdieeskirjad“, lõplik 
versioon juuni 2007) (saksa keeles). https://www.bfn.de/themen/planung/eingriffe/ffh-
vertraeglichkeitspruefung.html. 

Bernotat, D. (2013): Asjakohane hindamine. Olulisuse standardid suurema planeerimiskindluse 
tagamiseks. Esitlus Jaspersi looduskaitseseminaril, Brüssel, 10.4.2013. 
http://www.jaspersnetwork.org/download/attachments/13205585/Appropriate%20assessme
nt%20standards%20-%20Germany.pdf?version=1&modificationDate=1400316957000&api=v2. 

 

Saksamaa – metsloomade suremuse hindamise kriteeriumid projektide ja toimingute jaoks 

Aastatel 2008–2016 töötati Saksamaal välja klassifitseerimissüsteem, et hinnata inimtegevusest 
tingitud suremuse olulisust liikide tasandil. Süsteemis võetakse arvesse populatsiooni bioloogia 
ja looduse kaitseseisundiga seotud parameetreid.  

Esiteks töötati välja populatsiooni bioloogia tundlikkuse indeks (PSI) selliste näitajate põhjal 
nagu suremus, pikaealisus, esmaspoegimisiga, paljunemismäär, populatsiooni arvukus riigis ja 
arengusuundumus. Enamiku parameetrite puhul teisendati mõõdetud väärtused 
punktisüsteemiks, mis kajastab tundlikkust inimtegevusest tingitud suremuse suhtes – see 
ulatub kõrgest haavatavuse tasemest (1 hindepunkt) madala haavatavuse tasemeni 
(9 hindepunkti).  

Loodi ka kaitseväärtuse indeks (NWI). Indeksis võetakse arvesse selliseid parameetreid nagu 
staatus riigi punases raamatus, arvukus Saksamaal, populatsiooni seisund (vastavalt Natura 
2000 süsteemile) ja riikide vastutus liikide eest.  

Liigipõhiste hindamiste läbiviimise hõlbustamiseks koondati mõlemad indeksid (PSI ja NWI) 
maatriksisse, mille tulemusel saadi suremustundlikkuse indeks (MGI). Indeksi alusel on hõlpsam 
hinnata üksikisendi kao mõju kogu populatsioonile. See võimaldab kindlaks teha, millise liigi 
puhul (sõltuvalt sellest, kui haruldased, ohustatud ja tundlikud need on) tuleb vaid paari isendi 
kadu pidada hindamise raames oluliseks. MGI aitab tuvastada ka need arvukad liigid, mille puhul 

https://www.bfn.de/themen/planung/eingriffe/ffh-vertraeglichkeitspruefung.html
https://www.bfn.de/themen/planung/eingriffe/ffh-vertraeglichkeitspruefung.html
http://www.jaspersnetwork.org/download/attachments/13205585/Appropriate%20assessment%20standards%20-%20Germany.pdf?version=1&modificationDate=1400316957000&api=v2
http://www.jaspersnetwork.org/download/attachments/13205585/Appropriate%20assessment%20standards%20-%20Germany.pdf?version=1&modificationDate=1400316957000&api=v2
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ei ole vaja üksikasjalikumalt kaaluda projektiga seotud suremusriski, vähemalt mitte juhul, kui 
mõjutatud on ainult üksikud isendid. 

Lisaks indeksitele töötasid ametiasutused välja ka juhised selle kohta, kuidas kohaldada MGI-
indeksit planeerimise ja mõjuhinnangu raames. Planeerimis- ja loamenetlustes tuleb 
kokkupõrke- või suremusriske arvesse võtta projektipõhiselt. Näiteks tuuleturbiinide, 
elektriliinide (kokkupõrked ja elektrilöögid) ja teedega (maanteed ja raudteed) seotud lindude 
suremusrisk ei ole mitte üksnes liikide lõikes erinev, vaid võib sõltuda ka projekti tüübist. See 
kehtib ka nahkhiirte kohta. 

Seetõttu jagati teise sammuna iga liigi puhul konkreetse projektitüübiga seotud suremusrisk 
lindude puhul neljaks klassiks (kokkupõrge elektriliinidega, elektrilöök keskpingemastist, 
kokkupõrge autode ja tuuleturbiinidega) ning nahkhiirte puhul kaheks klassiks (kokkupõrge 
autode ja tuuleturbiinidega). Selline hinnang põhineb ulatuslikul ülevaatel kirjandusest, milles 
käsitletakse Saksamaal ja Euroopas hukkunud loomade arvu iga projektitüübi puhul, samuti 
teadmistel bioloogia ja liigi käitumise kohta (nt liikuvuse, kodupiirkonna suuruse, lennukõrguse, 
lennukäitumise, manööverdamisvõime, lokomotsiooni kiiruse, kehasuuruse, tiivaulatuse ja 
nägemise kohta), avaldatud eksperdihinnangutel (sealhulgas avaldatud riiklikud ja 
rahvusvahelised suunised) ning oma hinnangutel. Eri projektide käigus hukkunute statistika 
tõlgendamisel võeti arvesse ka vastavate liikide arvukust.  

Seejärel seoti konkreetse projektitüübiga seotud suremusrisk üldise suremustundlikkusega 
(MGI) konkreetsete projektitüüpidega seotud suremustundlikkuse indeksis (vMGI).  

Näiteks „suur kokkupõrkerisk“ elektriliinide, tuuleturbiinide või teedega ei tähenda 
automaatselt „oluliselt suurenenud suremusriski“ (looduskaitseseaduste tähenduses) liikide 
puhul, mille loomulik suremus on 50–60 %. Veelgi äärmuslikum näide on putukad (nt paljud 
liblikad ja kiilid), kelle kokkupõrkerisk teedel on suur, kuid kelle loomulik suremusmäär aastas 
on 100 %. Nende loomade organismiökoloogia tervikuna on kohanenud suurte kadudega (suur 
loomulik suremus, madal pikaealisuse määr, suur sigivus, suur populatsioon). Seega on lühikese 
elueaga liikide puhul teatavad taristust tulenevad inimtegevuse põhjustatud suremusriskid palju 
vähem olulised kui väikese loomuliku suremuse ja sigivusega pikaealiste liikide puhul (nn k-
strateegid). MGI-meetod võtab neid organismiökoloogilisi aspekte ja erinevusi projektipõhiste 
suremusriskide hindamisel arvesse. 

Lõpuks tuleb iga üksikjuhtumi puhul hinnata projekti võimalikku vastuolu mõjutatud liikide 
isendite arvuga. Selleks mõõdetakse „konstellatsioonipõhist“ riski. Selle riski hindamine lähtub 
piirkonnapõhisest teabest ja projekti parameetritest. 

Kokkuvõttes võib öelda, et suremustundlikkuse indeks (MGI) ei saa asendada suremusriski 
juhtumipõhist hindamist. Siiski annavad erinevad liigitused suremusriskide hindamisele 
konkreetsema aluse, näiteks seoses (Saksamaa föderaalse looduskaitseseaduse alusel vastu 
võetud) mõju leevendamise määruse või elupaikade direktiivi artikli 6 (asjakohane hindamine) 
ja artikli 12 (liikide kaitse) sätete või keskkonnavastutuse direktiivi sätete kohaldamisega. 
Meetodi eesmärk on kehtestada standarditud viis liikide suremuse mõju hindamiseks ning seega 
suurendada mõjuhinnangute objektiivsust ja läbipaistvust. 

BERNOTAT, D. & DIERSCHKE, V. (2016): Übergeordnete Kriterien zur Bewertung der Mortalität 

wildlebender Tiere im Rahmen von Projekten und Eingriffen. 3. Fassung – Stand 20.9.2016. – 

Leipzig (Bundesamt für Naturschutz), 460 S. 

https://www.bfn.de/themen/planung/eingriffe/besonderer-artenschutz/toetungsverbot.html.  

  

https://www.bfn.de/themen/planung/eingriffe/besonderer-artenschutz/toetungsverbot.html
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Itaalia. Riiklikud suunised elupaikade direktiivi artikli 6 lõigete 3 ja 4 kohaseks hindamiseks 

Itaalia avaldas hiljuti riiklikud suunised, milles kirjeldatakse eelhindamise ja asjakohase 
hindamise menetlusi ning erandite rakendamist kooskõlas elupaikade direktiivi artikli 6 
lõigetega 3 ja 4. 

Dokumendi koostas mõju hindamise valdkonnas pädevate riiklike ja piirkondlike ametiasutuste 
ning haldusasutuste esindajatest koosnev töörühm. Selles võetakse arvesse toimivuskontrolli 
käigus saadud soovitusi ja komisjoni ajakohastatud suuniseid artikli 6 kohta. 

Suuniste eesmärk on ühtlustada liikmesriikide tasandil artikli 6 lõigete 3 ja 4 rakendamist. 
Nendega toetatakse mitte üksnes kavade ja projektide, vaid ka programmide, sekkumiste ja 
tegevuste kaasamist menetlusse. Ette on nähtud eelhindamise formaat, et tagada ühtne 
lähenemisviis kõnealuses etapis ja standardsete hindamiskriteeriumide kasutamine riiklikul 
tasandil. Samuti on koostatud arendajate jaoks vorm asjakohase teabe esitamiseks kavade, 
projektide, programmide, sekkumiste ja tegevuste kohta. Asjakohast hindamist silmas pidades 
sisaldavad suunised üksikasjalikke kirjeldusi sisu ja arvesse võetava teabe, uuringu konkreetsete 
tingimuste ja elementide ning Natura 2000 aladele avalduva mõju olulisuse kvalitatiivse ja 
kvantitatiivse analüüsi kohta.  

Seoses artikli 6 lõike 4 kohase erandiga käsitletakse suunistes alternatiivsete lahenduste 
hindamist eraldi peatükis. Suunistes rõhutatakse, et see hindamine jääb vormiliselt ja igal juhul 
eeltingimuseks artikli 6 lõikes 4 sätestatud erandimenetluse kohaldamisele, kuigi arvatakse, et 
asjakohase hindamise raames peaks see andma ka võimaluse suunata projektitaotlust väiksema 
keskkonnamõjuga lahenduste poole.  

Suunistes kirjeldatakse ka ülekaalukate avaliku huviga seotud põhjuste kontrollimise 
kriteeriume, asjakohaste asendusmeetmete kindlaksmääramise ja rakendamise meetodeid ning 
selgitusi, mis on seotud nende kontrollimise ja Euroopa Komisjoni teavitamisega asjakohasel 
vormil. Tehakse ettepanek rakendada asendusmeetmete puhul järgmisi minimaalseid 
asendusmäärasid: 2: 1 esmatähtsate elupaikadele ja/või ühenduse tähtsusega liikidele (kehtib 
ka esmatähtsate liikide elupaikadele); 1,5: 1 ühenduse tähtsusega elupaikadele ja/või liikidele 
(kehtib ka liikide elupaikadele); 1: 1 muudele elupaikadele, liikidele või liikide elupaikadele. 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/12/28/303/sg/pdf.  

 

NATURA 2000 ALALE AVALDUVA MÕJU OLULISUSE HINDAMINE 

(OSA ITAALIA RIIKLIKESSE SUUNISTESSE LISATUD EELHINDAMISE KORRAST)  

1. ÜHENDUSE TÄHTSUSEGA ELUPAIGAD 

Ühenduse tähtsusega elupaigad (elupaikade direktiivi I lisa), mida ettepanek puudutab: 

 ........ 

 ........ 

Ühenduse tähtsusega elupaikade võimalik kadu: 

- elupaiga kood: ................ 

- korrata iga mõjutatud elupaiga puhul 

□ ei □ jah 

 □ püsivalt 

 □ ajutiselt 

 

Ühenduse tähtsusega elupaikade võimalik killustumine: 

- elupaiga kood: ................ 

□ ei □ jah 

   □ püsivalt 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/12/28/303/sg/pdf
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- korrata iga mõjutatud elupaiga puhul    □ ajutiselt 

 

2. ÜHENDUSE TÄHTSUSEGA LIIGID JA NENDE ELUPAIGAD 

Ühenduse tähtsusega liigid (elupaikade direktiivi II lisa ja linnudirektiivi artikkel 4), mida 
ettepanek puudutab: 

 ........ 

 ........ 

Ühenduse tähtsusega liikide võimalik häirimine: 

– liigid: ……………………………………………………………… 

– korrata iga mõjutatud elupaiga puhul 

□ ei □ jah 

     □ püsivalt 

     □ ajutiselt 

 

Ühenduse tähtsusega liikide võimalik otsene/kaudne 
kadumine (korrata iga asjaomase liigi kohta): 

– liigid: ……………………………………………………………… 

– isendite, paaride arv (standardse andmevormi põhjal) 

□ ei □ jah 

hinnanguline kadu 
(isendite, paaride 
arv)  

Liikide elupaikade võimalik kadu/killustamine: 

– liigid: ………………………………………………………………..... 

– liikide elupaigatüüp: 

........................................................................................ 

(korrata iga mõjutatud elupaiga puhul) 

□ ei □ jah 

     □ püsivalt 

     □ ajutiselt 

 

3. KUMULATIIVSE MÕJU HINDAMINE 

Kas muud projektid, kavad, sekkumised või tegevused võivad koos käsitletava taotlusega 
põhjustada asjaomasele Natura 2000 alale olulist kumulatiivset ja/või sünergilist mõju? 

      □ jah □ ei 

Kui jah, siis märkida see muu kava, projekt, sekkumine või tegevus, ja kirjeldada, kuidas need 
koos käsitletava taotlusega ala oluliselt mõjutavad: 

................................................................................................................................................. 

4. KAUDSE MÕJU HINDAMINE 

Kas ettepanekul võib olla kaudseid mõjusid Natura 2000 alale? 

      □ jah □ ei 

Kui jah, siis märkida need mõjud:  

................................................................................................................................................. 

5. HINNANGU KOKKUVÕTE 

Kas kava, projekt, programm, sekkumine või tegevus võib põhjustada otsest, kaudset ja/või 

kumulatiivset mõju (sh võimalikku mõju) ühenduse tähtsusega elupaikadele? 

      □ jah □ ei 

Kui jah, siis selgitada, miks:  
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..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

Kas kava, projekt, programm, sekkumine või tegevus võib põhjustada otsest, kaudset ja/või 

kumulatiivset mõju (sh võimalikku mõju) ühenduse tähtsusega liikidele? 

      □ jah □ ei 

Kui jah, siis selgitada, miks:  

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

Kas kava, projekt, programm, sekkumine või tegevus võib põhjustada otsest, kaudset ja/või 

kumulatiivset mõju (sh võimalikku mõju) Natura 2000 ala(de) terviklikkusele? 

      □ jah □ ei 

Kui jah, siis selgitada, miks:  

..................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

6. JÄRELDUS EELHINDAMISE KOHTA 

Järeldused ja põhjendused (põhjendatud arvamus):  

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

7. EELHINDAMISE TULEMUS 

□ positiivne: asjakohane hindamine 
ei ole vajalik 

□ negatiivne: asjakohane hindamine 
on vajalik 

 

Allikas: Natura 2000 aladele avalduva mõju hindamise suunised (Itaalia). Linee guida nazionali 

per la valutazione di incidenza (VInCA). Direttiva 92/43/CEE "Habitat" art. 6, paragrafi 3 e 4. 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 2019.  

 

1.3. Iirimaa riikliku elektriprogrammi asjakohane hindamine – kumulatiivse mõju hindamine 

Grid25 rakenduskava on kava elektrivõrgu arendamiseks Iirimaal kuni 2025. aastani. Selle 
eesmärk on tagada linnadele, küladele, kodumajapidamistele ja muudele olulistele turgudele, 
kus elektrienergiat vajatakse, pikaajaline jätkusuutlik ja tarnekindel energiavaru tavapärastest 
ja taastuvatest energiaallikatest.   

Rakenduskava põhieesmärgid kuni 2025. aastani on  

• olemasoleva võrgu uuendamine 2 530 km ulatuses ja 

• 828 km pikkuse uue taristu ehitamine.  
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Kõrgetasemelise strateegiana annab Grid25 rakenduskava ülevaate tulevikus tekkida võivatest 
taristuga seotud nõuete liikidest, võttes arvesse valitsuse taastuvenergiapoliitikat ja 
prognoositavat nõudluse kasvu, kuid ei näe täpselt ette taristu (elektrijaamade või trafode) 
asukohta ega ülekandeliinide kulgemisteed. Selle asemel esitatakse selles ülevaade võrgu 
tulevaseks arendamiseks kavandatud üldisest lähenemisviisist. 

Kava suhtes on tehtud asjakohane hindamine vastavalt elupaikade direktiivi artikli 6 lõikele 3. 
Kuna rakenduskava hõlmab kogu Iiri Vabariiki ja selle koostoimeline mõju võib ulatuda 
väljapoole Iirimaa piire, viidi läbi kõikide Iiri Vabariigis ja Põhja-Iirimaal asuvate Natura 2000 
alade eelhindamine.  

Viidi läbi rakenduskavast tuleneda võiva mõju liikide esialgne hindamine. Mõju liik sõltub 
ehitatud taristu liigist, sealhulgas:  

 alal paiknev taristu, nt elektrijaamad, trafod jne;  

 lineaarne taristu, nt õhuliinid, maa-alused kaablid. 

Rakenduskava elluviimise käigus tekkida võivad mõjud liigitati mitmesse rühma:  

 elupaigaala kadu/vähenemine; 

 peamiste liikide häirimine; 

 elupaigatüübi või liigi elupaiga killustumine; 

 liikide asustustiheduse vähenemine; 

 muutused kaitseväärtuse põhinäitajates, nagu vee kvaliteedi langus või kvantiteedi 
vähenemine. 

Rakenduskava laadi tõttu kirjeldati mõjusid üldiselt, kuid need tehti konkreetselt kindlaks kõigi 
eelhindamisel vaadeldud alade puhul. Eelhindamise käigus tuvastati ligikaudu 340 loodusala ja 
97 linnuala, mida rakenduskavaga ette nähtud taristu arendamine võiks otseselt või kaudselt 
mõjutada. Piiriülesed ühendused võivad mõjutada veel 18 loodusala ja 2 linnuala Põhja-Iirimaal.  

Seejärel kaaluti asjakohase hindamise käigus võimalikku ebasoodsat mõju, mis tuleneb üksnes 

rakenduskava kohaldamisest või selle koosmõjust muude kavade, programmide ja/või 

projektidega. Kõigepealt käsitleti kumulatiivse mõju hindamist, et tagada selle nõuetekohane 

arvessevõtmine rakenduskava võimaliku olulise mõju hindamisel. 

Kumulatiivse mõju hindamine 

Hindamise käigus tehti kindlaks peamised kavad, poliitikasuunad ja programmid (riiklikul, 
piirkondlikul ja maakondlikul tasandil), mis tõenäoliselt põhjustavad tulemusi, mille mõju võib 
kombineeruda või põhjustada koostoimet Grid25 rakenduskava mõjuga. Analüüsiks oli vaja 
teadmisi kõigi kaalumisel olevate kavade/arenduste tõenäolise mõju kohta ning hoolimata 
teatavate kavade tõenäolisi mõjusid käsitleva teabe piiratusest, oli selle abil võimalik kindlaks 
teha koostoimed, mis mõne kava puhul põhjustasid kumulatiivset mõju. Allpool tabelis on 
esitatud mõned näited. 
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Poliitika, kava, 
programm või 
projektid  

Kumulatiivse mõjuni viivad koostoimed  

Riiklik tasand (näide) 

Programm Transport 21 

Võimalikud kombineeritud mõjud võivad tekkida siis, kui koos uue 
või ajakohastatud ülekandetaristuga ehitatakse uued või 
ajakohastatud transpordikoridorid. Mõjud võivad hõlmata järgmist:  

 elupaikade kadumine ja häirimine. See võib mõjutada kõiki 
maismaal asuvaid määratud alasid, sõltuvalt taristu ja 
ülekandeliinide paiknemisest/kulgemisest; 

 kohaliku hüdroloogia muutused ja mõju külgnevatele 
elupaikadele. Kõige tõenäolisemalt mõjutab see põhjaveest 
sõltuvaid elupaiku, nagu madalsood, karstijärvikud (turlokid) ja 
rabad;  

 settereostus ja sellega seotud hüdroloogilised mõjud, mis 
mõjutavad pinnaveest sõltuvaid liike ja elupaiku. Võib ohustada 
lõhet, silmu, valgesõralist vähki ja ebapärlikarpi; 

 pinna- ja põhjavee saastumine saasteainetega (nt kütused, 
määrdeained, betoon) ehituse ajal. Võib ohustada lõhet, silmu, 
valgesõralist vähki ja ebapärlikarpi;  

 liikide häirimine ehitus- ja hooldustööde ajal. Ohustatud liikide 
hulka kuuluvad pesitsevad ja talvituvad linnud ranniku ja 
magevee linnualadel; saarmad ja jäälinnud, kui arendus toimub 
veekogude lähedal või läbib veekogusid; nahkhiired, kui arendus 
mõjutab metsaalasid, hekke või toitumisalasid; 

 kokkupõrkeoht lindudele, kui õhuliinid on paigaldatud linnualade 
lähedusse või lindude lennuteele.  

Piirkond (näide) 

Piirkondlikud 
jäätmekavad  

Võimalik kombineeritud mõju võib tekkida siis, kui määratud alal 
või selle vahetus läheduses paiknevad nii uus jäätmetaristu kui ka 
uus ülekandetaristu.  

Tõenäolisi olulisi mõjusid on kirjeldatud eespool.  

Maakond (näide) 

Maakonna  
ja linnade arengukavad  

Võimalik koosmõju võib tekkida siis, kui maakonna ja linnade 
arenduskavad näevad ette uue taristu loomist. Sellega seotud 
ülekandetaristu rajamine võib avaldada tõenäoliselt olulist mõju, 
nagu eespool kirjeldatud.  

 

Projektid 

Avamere 
energiatootmisprojektid  

Kombineeritud mõju võib tekkida avamere- ja kaldataristute 
vahelisel alal. Võimalikud mõjud hõlmavad  
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 elupaikade kadumist ja häirimist. See võib mõjutada kõiki 
maismaal asuvaid määratud alasid, sõltuvalt taristu ja 
ülekandeliinide paiknemisest/kulgemisest; Elupaikade kadumist 
võib esineda ka litoraal- ja rannikuvööndites. Elupaikade kadu on 
suurem maa-aluste kaablite paigaldamise korral;  

 settereostus ja sellega seotud hüdroloogilised mõjud, mis 
mõjutavad pinnaveest sõltuvaid liike ja elupaiku. Võib ohustada 
lõhet, silmu, valgesõralist vähki ja ebapärlikarpi; 

 pinna- ja põhjavee saastumine saasteainetega (nt kütused, 
määrdeained, betoon) ehituse ajal. Võib ohustada lõhet, silmu, 
valgesõralist vähki ja ebapärlikarpi;  

 liikide häirimine ehitus- ja hooldustööde ajal. Ohustatud liikide 
hulka kuuluvad pesitsevad ja talvituvad linnud ranniku ja magevee 
linnualadel; mereimetajad, kui avameretaristu on ühendatud 
maismaataristuga; saarmad ja jäälinnud, kui arendus toimub 
veekogude lähedal või läbib veekogusid; nahkhiired, kui arendus 
mõjutab metsaalasid, hekke või toitumisalasid. 

Hinnangus jõuti järeldusele, et uue energiatootmistaristu väljaarendamine koos muu 
majandusarenguga võib viia elupaikade ja/või liikide kadumiseni, liikide/populatsioonide 
killustumiseni ning vee kvaliteedi muutumiseni. Neid võimalikke konflikte saaks leevendada 
hiljem asjakohase hindamise käigus kirjeldatavate meetmetega ning vajaduse korral käsitletaks 
neid madalama tasandi keskkonnamõju hindamisel. 

 

Võimaliku olulise mõju hindamine ja ettepanek leevendusmeetmete kohta 

Nagu eespool mainitud, annab Grid25 rakenduskava soovitusliku ülevaate võrgu tulevaseks 
arendamiseks kavandatud üldisest lähenemisviisist ega näe täpselt ette taristu asukohta. 
Seetõttu on võimaliku hindamise tase piiratud ja võimalikku olulist mõju tuleb hinnata 
üldsõnaliselt. Seetõttu uuriti mõju ja tundlikkust üldiselt. Hindamise käigus tehti kindlaks 
mõjutatud elupaikadele ja liikidele avalduva mõju liigid, mida saab ette näha rakenduskava 
järgmiste põhikomponentide puhul:  

 õhuliinid; 

 maa-alused kaablid; 

 uute alajaamade ehitamine ja olemasolevate laiendamine; 

 ülekandesüsteemi tugevdamine piirkondades. 

Viimase puhul tehti kindlaks iga piirkonna peamised tundlikud kohad ja esitati soovitused 
eeldatava mõju vältimiseks (nt teatavate eriti tundlike alade vältimine ülekandesüsteemi 
tugevdamisel piirkonnas, alajaamade ja õhuliinide paigaldamine linnamaale või aladele, kus 
asuvad tihedad ajalooliselt rajatud asulakoridorid, vältides samal ajal tundlikumaid 
kõrgendikualasid jne).  

Hindamise käigus tehti kindlaks ka mõju mitmele detailse projekteerimise etappi jõudnud 
võrguarendusele (nende projektide asukoht ja kulgemistee ei ole küll veel kindlaks määratud), 
mis paiknevad läheduses asuvatel Natura 2000 aladel ja mida kõnealused üksikprojektid võivad 
seetõttu mõjutada.  
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Kuna Grid25 rakenduskava on oma olemuselt strateegiline, ei olnud selles etapis võimalik 
kindlalt väita, et rakenduskava ei avalda ebasoodsat mõju Natura 2000 võrgustiku 
terviklikkusele. Seetõttu tehti ettepanek leevendusmeetmete kohta olulise mõju vältimiseks.  

Välja on pakutud kaks leevendusmeetmete tasandit. Esimese tasandi meetmetega pannakse 
alus mõju leevendamise strateegilisele lähenemisviisile; teise tasandi leevendusmeetmed on 
suunatud pigem konkreetsetele mõjudele ja neid kohaldatakse juhul, kui projekti tasandi 
keskkonnamõju hindamise ja asjakohase hindamise järel tehakse kindlaks oluline mõju. 

Välja on pakutud üldised leevendusmeetmed peamiste kindlaksmääratud mõjukategooriate 
ning peamiste elupaikade ja liikide jaoks, mida need võivad mõjutada. Näiteks seoses elupaikade 
üldise kadumise ja häirimisega kirjeldatakse ennetus- ja leevendusmeetmeid rabade ja 
turbaalade, lindude, nahkhiirte, saarmaste, veest sõltuvate elupaikade ja liikide, 
ebapärlikarpide, muude kaitsealuste liikide jne kaitseks.  

Leevendusmeetmete kaalumisel seatakse esikohale esmajoones mõju vältimine ja kui seda ei 
ole võimalik vältida, mõju leevendamine. Peale selle tuleb kõigi madalama tasandi projektide 
suhtes, mis tulenevad rakenduskava elluviimisest, teha asjakohane hindamine, kui on teada 
täiendavad üksikasjad projekteerimise ja asukoha kohta.  

Leevendusmeetmeid arvesse võttes leitakse, et Grid25 rakendusprogramm ei avalda olulist 
ebasoodsat mõju Natura 2000 võrgustiku terviklikkusele. Sellest hoolimata viiakse läbi kõigi 
rakenduskava raames rakendatavate projektide eelhindamine ja vajaduse korral ka asjakohane 
hindamine. 

Allikas: „Natura Impact Statement in support of the Appropriate Assessment of the Grid25 
implementation programme“ (Natura aladele avalduva mõju aruanne Grid25 rakenduskava 
asjakohase hindamise toetuseks). Kättesaadav aadressil  

https://www.eirgridgroup.com/site-files/library/EirGrid/Natura-Impact-Statement-in-Support-

of-the-Appropriate-Assessment-of-the-Grid25-Implementation-Plan.pdf. 

  

https://www.eirgridgroup.com/site-files/library/EirGrid/Natura-Impact-Statement-in-Support-of-the-Appropriate-Assessment-of-the-Grid25-Implementation-Plan.pdf
https://www.eirgridgroup.com/site-files/library/EirGrid/Natura-Impact-Statement-in-Support-of-the-Appropriate-Assessment-of-the-Grid25-Implementation-Plan.pdf
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2. ÜLEKAALUKAD AVALIKU HUVIGA SEOTUD PÕHJUSED  

2.1  Näiteid ülekaalukate avaliku huviga seotud põhjuste eri liikide ja nende põhjenduste 

kohta 

Elupaikade direktiivi artikli 6 lõige 4:  

„Kui hoolimata negatiivsest hinnangust kava või projekti tagajärgedele ala suhtes ja 

alternatiivsete lahenduste puudumisel tuleb kava või projekt 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. 

Kui asjaomasel alal esineb esmatähtsaid looduslikke elupaigatüüpe ja/või esmatähtsaid liike, 

võib kaaluda ainult neid seisukohti, mis on seotud rahva tervise või avaliku julgeolekuga, 

esmatähtsate soodsate tagajärgedega keskkonnale või komisjoni arvamuse kohaselt muude 

üldiste huvide seisukohast eriti mõjuvate põhjustega.“ 

 

I. Sotsiaalsed või majanduslikud ülekaalukad avaliku huviga seotud põhjused (kaitseala, kus 
ei leidu esmatähtsaid sihtobjekte) 

Projekt: taotlus Sligo maakonnas asuva Lough Talti veepuhastusjaama uuendamiseks (Iirimaa, 
2019).  

Projekti ja Natura 2000 ala kirjeldus  

Alates 1950. aastatest on mägijärv Lough Talt, mis on osa Lough Hoe raba loodusalast 
IE0000633, varustanud üheainsa veepuhastusjaama kaudu veega rohkem kui 13 000 elanikku. 
Veepuhastusjaama on vaja uuendada, et tagada pidev joogiveega varustatus, mis oleks 
kooskõlas praeguse veevõtutasemega. Hüdrogeoloogiliste uuringutega jõuti järeldusele, et 
pikkadel kuiva ilmaga perioodidel põhjustab järvevee võtmine järve veetaseme märkimisväärset 
langust, mis kahjustab luha-pisiteo (Vertigo geyeri) elupaika. Sellise mõju vältimiseks oleks vaja 
suurel osal aastast vähendada veevõttu ligikaudu 50 % võrra.  

Ehkki luha-pisitigu ei ole kaitsealal alates 2007. aastast registreeritud, peetakse selle 
populatsiooni riigi tasandil oluliseks ja see tuleb taastada. Kavandatud kaitsemeetmed 
parandavad elupaiga tingimusi niisutus- ja taassoostamissüsteemi kaudu. Need ei leevenda siiski 
liigi ajaloolist kadu veevõtust põhjustatud survetegurite tõttu. Ka kavandatav projekt muudab 
jätkuvalt abiootilist ja biootilist dünaamikat, millest sõltub luha-pisiteo populatsiooni struktuur 
ja funktsioon, põhjustades seetõttu viivitusi liigi kaitse-eesmärgi saavutamisel.  

Alternatiivsed lahendused  

Hinnati seitset alternatiivi, sealhulgas status quo stsenaariumi (nullstsenaariumi), võttes arvesse 
nende tervise-, ühiskondlikku ja ökoloogilist mõju. Ainus lähiajal kättesaadav võimalus on 
olemasoleva veepuhastusjaama asukohas puhastusprotsessi ajakohastada, et parandada 
ainuraksete parasiitide tõrjet ja vältida keskkonda saastavate trihalometaanide (THM) 
piirsisalduse ületamist. Sellise ajakohastamisega on kohalikule elanikkonnale tagatud ohutu 
joogivesi umbes 7–10 aastaks ning selle aja jooksul on võimalik välja arendada pikaajaline kestlik 
lahendus ja see ellu rakendada. 

Ülekaaluka avaliku huviga seotud põhjuse põhjendus 

Tagada ohutu ja tarnekindel joogivesi rohkem kui 13 000 elanikule. 
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Kavandatud asendusmeetmed 

Luha-pisiteo jätkusuutliku populatsiooni taastamiseks loodusalal on välja töötatud üksikasjalik 
programm peamise lubjarikka madalsoo elupaiga ajutiseks niisutamiseks, kuni veevõtust 
tulenevad survetegurid alalt eemaldatakse. Niisutussüsteemi täiendaks selle pidev seire ja 
tigude järkjärguline ümberasustamine madalsoo elupaika nelja aasta jooksul, alustades vähem 
tundlikest liikidest ja lõpetades luha-pisiteo ümberasumisega teiselt loodusalalt, kus selle 
kaitsestaatus on soodne. 

 

II. Ülekaalukate avaliku huviga seotud põhjuste põhjendus: elude ja vara kaitse 

Projekt: Rösa poldri ajakohastamine, et tõhustada kaitset üleujutuste eest (Saksamaa, 2014)  

Projekti ja Natura 2000 ala kirjeldus  

Projekti eesmärk on tõsta Rösa küla lähedal asuva kuiva poldri üleujutuskaitserajatiste 
kaitsetaset kuni HQ200-ni (maksimaalse ärajuhtimise juures tõuseb vesi maksimumtasemeni üks 
kord 200 aasta jooksul). Projekti põhielemendid on järgmised: umbes 7,5 km pikkuses 
renoveeritud tammid (jalami laius 5 m, harja laius 3 m); uued sisse- ja väljavoolurajatised ja kaks 
üleujutuste eest kaitsvat müüri (1 225 ja 310 m pikkune). Praegused tammid tagavad kaitse 
ainult tasemel HQ100, kuid ettearvamatute äärmuslike ilmastikunähtuste tõttu on seda taset 
ületavad üleujutused tõenäolised ning võivad tõsiselt kahjustada praegusest poldrist allavoolu 
asuvaid asulaid ja tööstust.  

Projekt kavatsetakse rajada loodusalale DE4340301 „Muldeaue oberhalb Pouch“ ja see mõjutab 
otsese maa hõivamise kaudu järgmisi sihtelupaigatüüpe: 6430 – 604 m² (0,17 % selle 
elupaigatüübi pindalast loodusalal); 6510 – 40 665 m2 (20,33 %); 91F0: 456 m2 (0,46 %). 
Saksamaa ametliku metoodika kohaselt loetakse mõju olulisuse hindamisel kõik need mõjud 
oluliseks (sealhulgas mõjud, mille puhul maahõive tundub olevat väga väike, kuna arvesse 
võetakse ka paljusid muid tegureid peale maahõive protsendi). 

Alternatiivsed lahendused  

Jõeoru omaduste tõttu ei ole projektile alternatiivi; alternatiivide otsingu tulemusel tehti aga 
projektis palju väiksemaid kohandusi, mis vähendaksid selle ebasoodsat mõju (nt tammikalde 
muutus, mis võimaldab rohumaade taastamist, pisimuudatused tammide ja müüride paigutuses 
jne). 

Ülekaaluka avaliku huviga seotud põhjuse põhjendus 

Poldri tammi ehitamine on vajalik, et suurendada tammi ohutust ja kaitsta elanikkonda 
üleujutuste eest. Peamine põhjendus on seega seotud inimeste ohutuse ja tervisega.  

Kavandatud asendusmeetmed 

Loodusalale luuakse elupaigatüüp 6430 suhtes 1: 8; tammi nõlvadel (alal, mis jääb suures osas 
loodusalalt välja) taastatakse elupaigatüüp 6510 suhtes 1: 5; Kadunud metsaelupaikade 91F0 
(mille kvaliteet on „D“) asemele istutatakse sama liigilise koosseisuga uus mets suhtes 1: 4, 
samuti istutatakse uusi puid olemasolevasse metsa suhtes 1: 16, millest suurem osa jääb 
loodusalalt välja. Võrgustiku sidususe säilitamiseks laiendatakse loodusala territooriumi, et see 
hõlmaks ka asendusmeetmete asukohti. 

  



 

21 
 

III. Ülekaalukate avaliku huviga seotud põhjuste põhjendus: muud põhjused, sh sotsiaalsed ja 
majanduslikud 

Projekt: Tours’i ja Bordeaux’ vahelise kiirraudteeliini ehitustööd (Prantsusmaa, 2013).  

Projekti ja Natura 2000 ala kirjeldus  

Projekt käsitleb uut kiirraudteeliini Tours’i ja Bordeaux’ vahel. See hõlmab uue liini ehitamist 
(302 km) ja selle ühendusteed olemasolevate raudteeliinidega (38 km), samuti juurdepääsuteid, 
süvendeid, elektrirajatisi, viadukte ja tunneleid (põllumajandusmasinate läbipääsud, 
loomatunnelid), tööplatvorme ja abirajatisi.  

Raudtee läbib nelja linnuala (FR5412006 „Vallée de la Charente en amont d’Angoulême“, 
FR5412018 „Plaines du Mirebelais et du Neuvillois“, FR5412021 „Plaines de Villefagnan“, 
FR5412022 „Plaine de la Mothe St Héray Lezay“) ja kahte loodusala (FR5402010 „Vallée du Lary 
et du Palais“, FR5400405 „Coteaux calcaires laine de la Mothe St Héray Lezay“). Ebasoodne mõju 
seisneb 1,9 ha märgade rohumaade ja 4,2 ha rukkiräägu (Crex crex) säilimise jaoks oluliste 
teiseste elupaikade tõenäolises hävimises. Samuti mõjutab see otseselt 185 ha ja kaudselt 
(häirimisega) 2 947 ha väiketrapi (Tetrax tetrax) võimalikke elupaiku ning viib 2 ha aasasilmiku 
alamliigi Coenonympha oedippus elupaiga (märjad nõmmed) hävimiseni, samuti hävib 0,35 ha 
ühest paremini säilinud elupaigast 6210 (Festuco-Brometelia kooslustega poollooduslikud 
kuivad rohumaad ja põõsastikud karbonaatsel mullal) ning killustub selle elupaiga kohalik 
ühenduvus. 

Alternatiivsed lahendused  

Hinnati raudteetrassi kolme alternatiivi. Kiirraudteeliini puhul ei ole piisavalt paindlikkust trassi 
osaliseks muutmiseks; jõuti järeldusele, et valitud alternatiiv avaldab Natura 2000 aladele kõige 
vähem ebasoodsat mõju ning on seejuures siiski tehniliselt teostatav. 

Ülekaaluka avaliku huviga seotud põhjuse põhjendus 

Kuna Tours’i ja Bordeaux’ vahelise uue raudteeliini pikkus on 340 km, on see kiirraudteeliin üks 
olulisemaid raudteeprojekte Euroopa tasandil. See loob tõhusa ühenduse Atlandi ookeani 
rannikul, mis aitab rahuldada kasvavat liikuvusnõudlust. Kiirusega 300 km/h lihtsustab see 
reisijate reisimist ja parandab liinil asuvate linnade teenindamist. Kui Pariisist Bordeaux’sse 
jõudmiseks kulub ainult veidi üle kahe tunni, annab see raudteetranspordile lennutranspordi 
ees otsustava konkurentsieelise ja edendab seega üleminekut keskkonnasõbralikumale 
transpordiviisile. Projekt tugevdab oluliselt üleeuroopalist transporditelge, mis ühendab Põhja- 
ja Ida-Euroopa piirkondi Atlandi ookeani ranniku kaudu Prantsusmaa edelaosa ja Pürenee 
poolsaarega. 

Samuti hoogustab see tegevust asjaomastel territooriumidel: see parandab piirkondlike 
ettevõtete konkurentsivõimet ja laiendab turge; hõlbustab reisimist suurt liikuvust nõudvate 
tegevuste puhul, mis on oluline argument uue ettevõtte loomiseks või olemasoleva 
ümberpaigutamiseks Pariisist kaugemale; edendab turismi, eelkõige lühiajalisi peatumisi; loob 
töökohti nii raudtee ehitusel kui ka selle käitamisel ja toetab suurte linnaprojektide arengut. 
Reisijate jaoks on rong kiire ja mugav transpordivahend, mis on autost 34 korda turvalisem. 
Kiirrong (TGV) võib vedada kuni 1 000 reisijat kiirusel 300 km/h. See reisimisviis on ka energia- 
ja ruumisäästlik.  

Kiirrong mängib väga tähtsat rolli energiakulude vähendamises ja toetab piirkondade kestlikku 
arengut. See tekitab 20 korda vähem kasvuhoonegaase kui auto ja 45 korda vähem 
kasvuhoonegaase kui lennuk. See ei tekita kohalikku õhusaastet: 90 % liiklusest toimub 
elektrirongidega. Kui silmas pidada reostust, õnnetusi ja kliimamõju, on reisijate või kaupade 
maanteeveo kulud ühiskonna jaoks 4,5 korda suuremad kui raudteetranspordi kulud.  
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Kavandatud asendusmeetmed 

Et hüvitada rukkiräägu elupaiga 6,1 ha suurust kadu, osteti 35 ha maad; väiketrapi elupaiga 
asendusmeetmete kava hõlmab kolmel linnualal 702 ha maad: 160 ha ostetakse ja 542 ha suhtes 
sõlmitakse kaitsekorraldusleping, millega ette nähtud meetmed on linnualade 
kaitsekorralduskavadega kooskõlas. Ette on nähtud ka seirekava ja taasasustamises osaleb üks 
erasektori organisatsioon; ostetakse 5 ha maad, millel asub elupaigatüüp 6210 (asendussuhe 1: 
14). 

IV. Ülekaalukate avaliku huviga seotud põhjuste põhjendus: muud põhjused vastavalt 
komisjoni arvamusele 

Projekt: Doonau veetee süvendamine Straubingi ja Vilshofeni vahel; Straubingi-Deggendorfi 
lõik (Saksamaa, 2019). 

Projekti ja Natura 2000 ala kirjeldus  

Doonau jõel Straubingi ja Deggendorfi vahelisel lõigul (umbes 40 km) ei ole madalveeperioodidel 
kunagi loodud õigeid laevatamistingimusi (võimalik süvis 2 m), erinevalt ülesvoolu (2,90 m) ja 
allavoolu lõigust (2,70 m), mistõttu sellest on saanud n-ö pudelikael. Süvis 2,50 m on võimalik 
üksnes keskmise veetaseme juures ainult 144 päeval aastal. Projekti eesmärk on kõrvaldada see 
takistus laevatamiselt ja tugevdada kaitset üleujutuste eest. Projekti lõpptulemusena 
süvendatakse jõesängi 20 cm võrra 2,20 cm-ni (praegu on sügavus vee madalseisu ajal 2,00 m). 
9,7 km pikkusel lõigul süvendatakse jõesängi veelgi, 45 cm võrra – 2,65 cm-ni. Samal ajal peaksid 
üleujutuste kaitsemeetmed pakkuma kaitsetaset Q100 (maksimaalne äravool tekib üks kord 100 
aasta jooksul). 

Laevatee praeguse profiiliga seotud õnnetuste arv on kõige suurem projekti selles lõigus, mis 
jääb Straubingi ja Vilshofeni vahele. Uuringu kohaselt suureneks transpordimahu suurenemise 
tõttu õnnetuste arv aastas 39-lt 2004. aastal 55,4-le 2025. aastal. 

Projekt mõjutab suurt loodusala (4 720 ha) DE7142301 „Donauauen zwischen Straubing und 
Vilshofen“. On kindlaks tehtud, et tõenäoline oluline otsene, kaudne ja koosmõju avaldub 
seitsmele kalaliigile, ühele liblikaliigile ja ühele molluskiliigile ning seitsmele elupaigatüübile, 
sealhulgas esmatähtis elupaik 91E0* – sanglepa (Alnus glutinosa) ja hariliku saarega (Fraxinus 
excelsior) lammimetsad. 

Alternatiivsed lahendused  

Valitud projekti kõrval hinnati põhjalikult veel nelja alternatiivi ja nullalternatiivi. Ühegi 
alternatiivi mõju ei oleks oluliselt väiksem kui valitud variandil, sest need kas võtaksid enda alla 
loodusalast suurema osa kui kavandatav projekt või avaldaksid olulist mõju suuremale 
kaitsealuste liikide elupaigale.  

Ülekaaluka avaliku huviga seotud põhjuse põhjendus 

a) riikliku ja Euroopa transpordipoliitika eesmärgi täitmine: Doonau süvendamine Straubingi ja 
Vilshofeni vahel kõrvaldab kitsaskoha veeteel, mis ühendab Reini, Maini, Maini-Doonau kanali 
ja Doonau kaudu Põhjamerd Musta merega. ELi määruse (EL) nr 1315/2013 (üleeuroopalise 
transpordivõrgu arendamist käsitlevate liidu suuniste kohta) kohaselt on Doonau föderaalne 
veetee osa Euroopa üleeuroopalise transpordivõrgu põhivõrgust ja pakub Euroopale suurt 
majanduslikku huvi; 

b) siseveesadamate parem ühenduvus: projektiga parandatakse laevatamistingimusi 
projektipiirkonnas ajal, mil Doonau veetase on madal. Erinevalt teistest transpordiliikidest on 
Doonaul toimuval veetranspordil veel vaba läbilaskevõimet, mida saaks laevatee süvendamisega 
tõhusamalt ära kasutada;  
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c) veeliikluse ohutus ja sujuvus: vaatamata liikluse suurenemisele võib projekti rakendamine 
vähendada õnnetuste arvu prognoositavalt 55,4-lt 42,4-le aastas; 

d) prognoositav transpordi kasv: eeldatakse, et veomaht suureneb 2025. aastaks 7,0 miljonilt 
tonnilt aastas (2007) 9,7 miljonile tonnile aastas või 50 % võrra 10,5 miljonile tonnile aastas. 

Kavandatud asendusmeetmed 

Kõik mõjutatud elupaigatüübid, sealhulgas esmatähtis 91E0*, kompenseeritakse uute 
elupaikade loomisega suhtes 3 : 1. Tume-tähniksinitiiva (Maculinea nausithous) jaoks luuakse 
uued rohumaa elupaigad ning samuti luuakse uued elupaigad paksukojalisele jõekarbile (Unio 
crassus) uute jõesaarte ja jõeharude kujul (jõeharud toetavad ka mõjutatud kalaliike). 
Kavandatakse uute elupaikade pikaajalist seiret ja kaitsekorraldust. 

Komisjoni arvamus (tervikversioon avaldatud aadressil: 
(https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/opinion_en.htm). 

 

 

  

https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/opinion_en.htm
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3. ASENDUSMEETMED 

3.1 Artikli 6 lõike 4 kohaste asendusmeetmete näited 

Kava või projekt 

Pikk raudteeliin kahe transpordisõlme vahel ja 100-aastase silla 
renoveerimine Baden-Württembergis (Saksamaa).  

Projekt hõlmab trassi rajamist maapinnale, mille mõju 
leevendamiseks kasutatakse tunneleid. 

Mõjutatud Natura 

2000 ala 
Mõjutatud ala on DE 7220-311 „Glemswald und Stuttgarter Bucht“ 
(3 813 ha, 31 killustunud ala). 

Mõju 

Mõju tuleneb maa hõivamisest ja sellele järgnevast elupaikade 
kadumisest ning nende seisundi halvenemisest, sealhulgas 
täiskasvanud puude raiest. Projektist mõjutatud ühenduse 
tähtsusega objektid on järgmised. 

Liik: elupaikade direktiivi II lisa esmatähtsa liigi eremiitpõrnika 
(Osmoderma eremita) populatsioon, mille kaitsestaatus on soodne. 

Elupaik: 6510 aas-rebasesaba (Alopecurus pratensis) ja ürt-
punanupuga (Sanguisorba officinalis) madalikuniidud 

Asendusmeetmed 

– riikliku looduskaitseala (Neuweiler Viehweide) lähedal asuva 50 ha 
maa määramine Natura 2000 alaks; 

– * eremiitpõrnika (Osmoderma eremita) sihtala kaitsekorraldus liigi 
ellujäämiseks vajalike oluliste ökoloogiliste tunnuste taastamise 
teel. 

Kaitsekorralduseks määratud maa ühendab kaht varem eraldatud 
olemasolevat põhikaitseala, nii et esmatähtsale liigile avaldub 
ökoloogiline piiriefekt. Sellise suunatud kaitsekorralduse 
tulemusena loodetakse säilitada esmatähtsa liigi soodne 
kaitsestaatus. 

Allikas: C(2018) 466 final 30.1.2018 

 

Kava või projekt Asulatevaheline maantee B173 Baierimaal (Saksamaa) 

Mõjutatud Natura 

2000 ala 

Mõjutatud ala on ühenduse tähtsusega ala DE 5833-371 „Maintal von 
Theisau bis Lichtenfels“ (872 ha), mis kattub suures osas linnualaga 
DE 5931-471.02 „Täler von Oberem Main, Unterer Rodach und 
Steinach“.  

Linnualale avaldab projekt suuremat mõju kui ühenduse tähtsusega 
alale. Ala on funktsionaalselt seotud üheksa muu Natura 2000 alaga 
kontinentaalses biogeograafilises piirkonnas. Alad koosnevad 
lammielupaikadest, kus on paigalseisvad ja voolavad veed.  

Mõju 

Teetrass läbib Natura 2000 võrgustikku ja mõjutab tee ehituse ja 
käitamise ajal elupaiku maa hõivamisega (elupaikade kadumine) ning 
elupaikade ja liikide häirimisega / seisundi halvenemisega tee 
ehitamise ja käitamise ajal, peamiselt lämmastiksaaste tõttu. 
Täpsemalt: 
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I lisa elupaigatüübid, mida projekt mõjutab: 6, millest üks on 
esmatähtis (91E0*). 

II lisa liigid, mida projekt mõjutab: 5, millest 3 sisalduvad ka IV lisas.  

Oluline mõju avaldub 

elupaikade direktiivi I lisa elupaigatüüpidele 3150, 6430, 6510 ja 
91E0* 

linnudirektiivi I lisa linnuliigile Circus aeruginosus (roo-loorkull).  

Asendusmeetmed 

Kompenseerimise proportsioonide kohta elupaikade kao 
tasakaalustamisel Natura 2000 võrgustiku üldise sidususe raames on 
otsustatud: 

suhe 1 : 3 elupaigatüüpide 3150, 6430 ja 91E0* puhul 

1 : 6 elupaiga 6510 puhul. 

Ühenduse tähtsusega ala laiendamine 2 ha võrra. 

Roo-loorkullile roostikuelupaiga loomine. 

Rahastamiskava ning järelevalve- ja hindamiskava. 

Euroopa Komisjon seab sellele asenduskavale järgmised tingimused: 

– rakendamine vastavalt tööplaanile, mille Saksamaa ametiasutused 
on esitanud Euroopa Komisjonile; 

– järelevalve- ja hindamisaruanded vastavalt esitatud tööplaanile, 
milles Saksamaa ametiasutused on kokku leppinud. Aruanne tuleb 
teha avalikkusele veebis kättesaadavaks; 

– Natura 2000 võrgustiku seire ja hindamise tulemusi tuleb arvesse 
võtta, et näha ette projektiga seotud asendus- ja leevendusmeetmete 
hindamine ja läbivaatamine; 

– Saksamaa täidab Natura 2000 võrgustikuga seotud kohustusi seoses 
alaga DE 5833-371, nagu on sätestatud elupaikade direktiivi artikli 4 
lõikes 4 ja artikli 6 lõikes 1. 

Allikas: C(2015) 9085 final 18.12.2015 

 

 

Kava või projekt 

Riiklik maantee B 252/B 62; 17,56 km uut teed Münchhauseni, Wetteri 
ja Lahntali (Hesse) omavalitsustest möödasõiduks.  

Põhja-lõunasuunaline ühendus Paderborn-Korbachi ja Marburg-Gießeni 
piirkondade vahel. Riiklik maantee B 62 ühendab Biedenkopfi Cölbe 
kaudu Gießeni-Marburgi-Kasseli maanteega. 

Uue trassi ehitus hõlmab avaliku taristu, nt avalikult kasutatavate teede, 
energiavõrkude, raudtee ja gaasijuhtme suuruse muutmist ja 
ümberpaigutamist. 

Mõjutatud Natura 

2000 ala 
Asjakohane hindamine hõlmas mitut Natura 2000 ala. Tehti järgmised 
järeldused.  
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Ala DE 5017-305 „Lahnhänge zwischen Biedenkopf und Marburg“: 
projekt ei avalda ebasoodsat mõju.  

Ala DE 5018-401 „Burgwald“: projektil on positiivne mõju, sest see asub 
kaitsealast kaugemal ja vähendab märkimisväärselt riikliku maantee B 
252 liikluskoormust.  

Ala DE 5118-302 „Obere Lahn und Wetschaft mit Nebengewässern“: 
sellele alale avaldab projekt olulist mõju. 

Mõju 

Riikliku maantee B 252 / B 62 trass lõikub Natura 2000 võrgustikuga 
kolmes kohas. Otsesed survetegurid on elupaikade kadumine ja nende 
seisundi halvenemine; esineb tõkestavat mõju ja lämmastiksaastet, mis 
avaldavad elupaikade häirimise ja tingimuste halvenemisega 
elupaikadele ja liikidele üldist mõju. Objektid, millele nende mõjudega 
kaasnevad olulised tagajärjed, on järgmised: 

– elupaikade direktiivi I lisa elupaigatüübid  

91E0* (sanglepa ja hariliku saarega lammimetsad)  

3260 (tasandikel ja mäestike jalameil voolavad jõed Ranunculion 
fluitantis'e ja Callitricho-Batrachion’i kooslustega)  

– elupaikade direktiivi II lisa liigid 

võldas (Cottus gobio) ja ojasilm (Lampetra planeri)  

Kõigile I lisas loetletud elupaigatüüpidele ja muudele liikide elupaikadele 
avaldub suurenenud lämmastiksaaste tõttu oluline mõju. Suuremad 
settekogused avaldavad olulist ebasoodsat mõju kõikidele vees elavatele 
liikidele. Kõige tõsisem otsene ja kaudne kahjustav mõju avaldub 
elupaigatüübile 91E0* väetamise ja lämmastikgaasidega hapestamise 
kaudu.  

Asendusmeetmed 

Elupaigatüübi 91E0* (sanglepa ja hariliku saarega lammimetsad) 
kadumine 

Otsese mõju kompenseerimine: suhe 1 : 3. 

Kaudse mõju kompenseerimine: Suhe 1 : 2. 

Allikas: C(2012) 3392, 29.5.2012 

 

 

Kava või projekt 

Maini jõe laevatee süvendamine ja laiendamine Wipfeldi, Garstadti 
ja Schweinfurti lõikudes (Baierimaa/Saksamaa) 

Projekti peamine eesmärk on laiendada Maini jõe laevateed Wipfeldi 
(teetähis 316,12 km ) ja Ottendorfi (teetähis 345,29 km) lüüsivärava 
vahel 36 meetrilt 40 meetrile ning süvendada jõe veeteed praeguselt 
2,50 meetrilt 2,90 meetrile. See suurendab laevade 
manööverdamisvõimalusi. 

Mõju 
Eriti tugevalt oleksid mõjutatud ühenduse tähtsusega esmatähtis 
elupaigatüüp 91E0* (sanglepa ja hariliku saarega lammimetsad) ning 
elupaigatüüp 6510 (madalikuniidud). Mõlemat elupaigatüüpi 
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kahjustataks otseselt: 91E0* puhul oleks pindalakadu 9 460 m² ja 6510 
puhul 6 440 m². 

Mõjutatud Natura 

2000 ala 

Asjakohase hindamise ulatus hõlmas vooluveekogu naabruses asuvat 
Natura 2000 võrgustiku alamvõrgustikku. Asjakohase hindamise 
järeldused Natura 2000 ala kohta olid järgmised: 

linnuala „Maintal zwischen Schweinfurt und Dettelbach“: oluline mõju 
puudub; 

ühenduse tähtsusega ala „Mainaue zwischen Grafenrheinfeld und 
Kitzingen“: oluline mõju; 

ühenduse tähtsusega ala „Maintal bei Sennfeld und Weyer“: oluline 
mõju. 

Oluliselt mõjutatud alade kogupindala on 1 706 ha. 

Asendusmeetmed 

Suhtarvudes lepiti kokku järgmiselt: 

elupaigatüüp 6510: suhe ligikaudu 1 : 7; 

elupaigatüüp 91E0*: suhe ligikaudu 1 : 4.  

Viimasel juhul on suhtarvu määramisel arvesse võetud, et elupaiga 
taasloomise periood võib kesta mitu aastakümmet. 

Asendusala on kohalik, kuna vajalik ökoloogiline funktsionaalsus on 
tagatud lähikonnas.  

Mõjutatud Natura 2000 alasid laiendatakse kavandatud 
asendusmeetmetega ning seejärel määrab liikmesriik need 
kaitsealadeks ja teatab sellest. Kokku on Schweinfurti ja Wipfeldi 
üleujutusalal ette nähtud kümme meedet. 

 

 

3.2 Asendusmeetmete ajalised aspektid 

Saksamaa – asendusmeetmete ajalised aspektid (väljavõte dokumendist LANA 2004)4 

Kui see on tehniliselt teostatav, tuleks sidususe tagamise meetmeid kahju tekkimise ajal juba 
rakendada ja need peaksid toimima. Euroopa Komisjon on seisukohal, et mõjutatud liikidele 
sobiva elupaiga taasloomist saab aktsepteerida sidususe tagamise meetmena ainult siis, kui 
„loodud ala on kättesaadav ajal, mil mõjutatud ala looduslik väärtus väheneb“ (EUROOPA 
KOMISJON, 2000:49). 

Seetõttu on eksperdid laialdaselt üksmeelel, et sidususe tagamise meetmed tuleks ellu viia juba 
enne projekti elluviimist (ehituse algust) või vähemalt enne asjaomase Natura 2000 ala 
märkimisväärse kahjustamise algust, et need oleksid kahju tekkimise ajal kasutusvalmis ja 
võimalikult toimivad (nt BAUMANN et al., 1999:470, AG FFH VERTRÄGLICHKEITSPRÜFUNG, 
1999:72, SSYMANK et al., 1998:39, WEYRICH, 1999:1704, EUROOPA KOMISJON, 2000:49, 
SCHRÖDTER, 2001:17, FGSV, 2002:18, BERNOTAT, 2003:25). 

Ka föderaalne halduskohus viitab (17. mai 2002. aasta otsuses) „ajalise nihke“ ohule toimimises. 

                                                           
4 LANA / LANA alalise komitee „sekkumismäärus“ (2004): föderaalse looduskaitseseaduse (BNatSchG) 
artikli 34 lõike 5 kohaste ühtsuse tagamise meetmete tehnilised nõuded. – Lisa 4. ja 5. märtsil 2004 
toimunud LANA 87. kohtumisel vastu võetud dokumendile TOP 4.6. 
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EUROOPA KOMISJON (2000:50) nõuab, et meetme tulemus peab üldjuhul olema toimiv ajaks, 
kui projektiga seotud alale tekitatakse kahju, välja arvatud juhul, kui on võimalik tõendada, et 
selline üheaegsus ei ole selleks vajalik, et tagada ala panus Natura 2000 võrgustikku.  

Kui ajaline viivitus toimivuses on üldse lubatud, siis kindlasti ainult juhul, kui on võimalik kindlalt 
eeldada, et võetud meetmete tulemus on vajalik asendamine ja seega sidususe taastamine 
(RAMSAUER, 2000:608). 

Seetõttu tuleb igal üksikul juhul uurida, kas Natura 2000 võrgustiku ökoloogilise sidususe 
kontekstis on selline ajaline viivitus toimivuses lubatud või mitte. Järgnevalt on kirjeldatud 
tüüpilisi juhtumeid (A juhtum: kahju tekkimise ajal vajaliku sidususe tagamise meetmete täielik 
toimivus; B juhtum: kahju tekitamise ajal ei ole meetmete täielik funktsionaalsus vajalik).  

Kui ajalist viivitust toimivuses ei ole võimalik ühitada vastava kaitse-eesmärgiga, tuleb keelduda 
tunnustamisest sidususe tagamise meetmena. 

A juhtum: kahju tekkimise ajal on vajalik sidususe tagamise meetmete täielik toimivus. 

Elupaigatüüp või elupaigad, mis on liigile vajalikud, peavad enne kahju tekkimist olema täielikult 
toimivad, eriti kui on oht, et elupaikade direktiivi 2. lisa või linnudirektiivi 1. lisa alusel kaitstud 
liigi populatsioon võib (osaliselt) kaduda. Sellistel juhtudel võib ühtsuse tagamiseks piisavaks 
pidada ainult eelnevalt rakendatud meetmeid, mis on sekkumise ajal juba tõhusad. 
Looduskaitsega seotud põhjustel ei saa ajalist viivitust toimivuses lubada. 

Põhimõtteliselt sõltub liikide elupaikade arenguks kuluv aeg ühest küljest asjaomaste elupaikade 
kohalikust arenguperioodist ja teisest küljest juurdepääsust aladele, mis on taasasustamiseks 
vajalik. Liikide taasasustamise potentsiaal sõltub muu hulgas liigi ruumilisest levikust, 
konkreetsete levikukeskuste ja lähtepopulatsioonide esinemisest lähikonnas, liigi liikuvusest ja 
levimisvõimest ning takistusteta juurdepääsust kaitsealadele.  

Kui sekkumine mõjutab väheliikuva(te) liigi/liikide väga isoleeritud leiukohti, on sidususe 
meetmete abil loodud elupaigal väga vähe võimalusi saada väljastpoolt asustatud või 
taasasustatud. Siinjuures on väga oluline, et elupaiku arendataks eelnevalt võimalikult lähedal 
mõjutatud populatsioonile ning et samad isendid või populatsioonid saaksid juba enne 
sekkumist elupaika evakuatsioonipaigana asustada. Elupaiga taasasustamist hilisemal perioodil 
ei ole pärast populatsiooni olulist kahjustamist sageli enam võimalik täielikult tagada. 

Elupaigatüüpide puhul määratakse elupaikade väljakujunemise aeg nende taastumisvõime ja 
loodavate abiootiliste tingimuste ning iseloomulike taime- ja loomaliikide asustuse alusel (vt nt 
RIECKEN et al., 1994:21jj). Täielikku toimivust A juhtumis kirjeldatud tähenduses on võimalik 
saavutada ainult lühema väljakujunemisajaga elupaigatüüpide puhul. 

Meetmete varajane rakendamine  

A juhtumis kirjeldatud olukorra saavutamiseks peab olema võimalik meetmeid rahastada ja 
rakendada juba enne projektile lõpliku loa andmist (...). Praktikas on siin näiteks võimalus kaitsta 
ala juba enne planeeringu heakskiitmise otsust ettevalmistava või varajase maa omandamisega. 
Põhimõtteliselt pakuvad järkjärgulised menetlused selleks soodsamaid tingimusi.  

Hilisema heakskiitva otsuse õiguskindluse erinõude tõttu tuleb elupaikade direktiivi kohases 
esialgses mõjuhindamise menetluses (nt trassi määramise või ruumilise planeerimise 
menetluste puhul) peamised otsused sidususe tagamise meetmete sisu, asukoha ja ulatuse 
kohta teha sageli juba planeerimisetapis (Vt nt KÜSTER, 2001). Kui projekti struktuur jääb 
samaks, ei muutu need oluliselt projektile loa andmise käigus; meetmeid saab rakendada juba 
varakult – kohe, kui selgub, et projekt on põhimõtteliselt teostatav. 

Muudel eesmärkidel juba varem kehtestatud asustuse taastamise vahendid ja asendusmeetmed 
näitavad samuti, et meetmete varasem rakendamine on võimalik ja seda saab planeerimise 
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seisukohast ellu viia (vt nt AMMERMANN et al., 1998, BUNZEL & BÖHME, 2002). Täiendava 
võimalusena võiks siin sõlmida kokkuleppeid ka projekti teostaja ja maareservi haldaja vahel. 
Need lepingud võimaldaksid maareservi haldajal võetud meetmed üle võtta ja saada rahalist 
hüvitist sellisel ebatõenäolisel juhul, kui projekti ei ole mõnel ettenägematul põhjusel üldse 
võimalik ellu viia. 

Järgmine näide A 26 planeerimisest näitab samuti, et lisaks ettevalmistavale maaomandamise 
võimalusele on asjakohane kasutada planeerimis- ja heakskiitmisetappe ehitusetappides ka 
meetmete varaseks rakendamiseks. 

Näide: meetmete varajane rakendamine A 26 puhul  

Projektist mõjutatud linnukaitseala mõjutavad ja kahjustavad mitu omavahel ühendatud 
ehitustööd. Praegusele ehitusetapile loa andmise ajal on juba kehtestamisel sidususe tagamise 
meetmed, mis on osaliselt tingitud ainult sellistest kahjustustest, mis tulenevad kahest 
järgmisest etapist, mille planeeringut ei ole veel heaks kiidetud. Selleks et võimaldada võtta 
meetmeid uute elupaikade loomiseks, et suurendada nende tõhusust, tuleb juba ehitusetapi 
planeeringu heakskiitmisel kontrollida, kas asjakohases hindamises nõutud meetmete ulatus on 
kindlaks määratud. Meetmete rakendamine toimub sel viisil umbes viis aastat varem, mis aitab 
vältida viivitust kahju tekitamise ja selle kompenseerimise vahel. 

Selle eeltingimused on maa kättesaadavus ulatuses, mida asjatundjad vajalikuks peavad, 
halduspiirangute kokkulepe seal töötavate põllumajandustootjate jaoks ning vajaduse korral 
ettemakseteks ette nähtud vahendite olemasolu tükk aega enne järgmise ehitusetapi 
heakskiitmise otsust. Selliste rakendamise raamtingimuste võimalusi tuleb kindlasti tõlgendada 
juhtumipõhiselt. Projektis A 26 on sellised tingimused selgelt olemas. Ettevalmistav maa 
omandamine võimaldas tagada vajalike alade olemasolu. Selles menetluses valitud 
lähenemisviis on tervitatav, kuna see hoiab ära ajutiste funktsionaalsete puuduste ohu ja tagab 
Natura 2000 võrgustiku katkematu sidususe kogu projekti vältel, põhjustamata projektis 
viivitusi. 

Vajaduse korral on võimalik saada ka eraldi planeerimisluba sidusust tagavatele meetmetele, 
mis näeb ette nende varasema rakendamise. Loomulikult on projekti taotlejatel alati võimalus 
vabatahtlikult ja omal kulul meetmeid varakult rakendada. Kui meetmeid rakendatakse aegsasti 
sekkumissätete kontekstis, võib sidususe tagamise meetmetel olla positiivne mõju hüvitamis- ja 
asendusmeetmete ulatusele, kuna ajutiste funktsionaalsete puuduste tõttu tekkivad lisakulud 
võivad väheneda. 

Avaliku sektori projektide haldajatel ja nendel, kes viivad ellu korraga mitut projekti või 
suurprojekte, vahel järkjärgulise heakskiitmismenetluse alusel, on siin kõige rohkem 
tegutsemisruumi ja seetõttu on neil eriline vastutus. 

B juhtum: kahju tekkimise ajal ei ole sidususe tagamise meetmete täielik toimivus vajalik.  

Elupaigatüüp või liigi elupaik ei pea enne olulise kahjustuse tekkimist tingimata olema täielikult 
toimiv. Teatavatel tehnilistel põhjustel, mida tuleb igakülgselt kirjeldada, on ajaline viivitus enne 
täieliku toimivuse saavutamist põhjendatud ja seda tuleb kompenseerida meetmete 
rakendamisega sellevõrra suuremas ulatuses. On tõendatud, et nii on tagatud ka ala panus 
Natura 2000 võrgustikku. 

Ka sellistel juhtudel tuleks eesmärgiks seada meetmete varasem rakendamine. Muude 
looduskaitsealaste õigusaktide rakendamisel saadud kogemused võimaldavad järeldada, et 
ajalist viivitust toimivuses on teatavatel tingimustel võimalik kompenseerida meetme ulatuse 
suurendamisega. See põhineb muu hulgas asjaolul, et sellisel viisil on teatavate elupaikade 
funktsioonide puhul ajalist viivitust suures osas võimalik korvata.  

Ajalise nihke tõttu toimivuses tuleks kaitsealaga liita suuremad maa-alad: kui meetmed 
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(nt istutamine) ei suuda alguses funktsioone piisaval määral täita, võib oluliselt suurem 
asustusala siiski aidata saavutada üldiselt ligikaudu sama kompensatsioonitaseme. Meetme 
suurem ulatus suurendab ka funktsionaalsete aspektidega seotud prognoosimiskindlust. 

Näide: voolava veekogu ületamisega kahjustab maanteeprojekt oluliselt elupaika *91E0 
(lammimetsad leppade ja saartega). Elupaiga kadu tuleb hüvitada muudel asukohalt ja 
funktsioonilt sobivatel aladel sidususe tagamise meetmete abil; see saavutatakse elupaigatüübi 
asjakohase istutamise ja taastamisega. Kuna muud kaasnevad meetmed, nagu sarnastes 
olemasolevates elupaigatüüpides põlismetsa kasvatamine, ei ole võimalikud, kavandatakse 
meedet rakendada mitu korda suuremal maa-alal, et korvata ajalist viivitust toimivuses. Siin on 
tegemist elupaigatüübiga, mida iseloomustavad puud ja millel on seetõttu pikk 
väljakujunemisaeg, mida ei ole võimalik saavutada isegi meetmete varase rakendamisega. 

Seda meedet tuleks siiski põhimõtteliselt tunnustada sidususe tagamise meetmena, tingimusel 
et konkreetse juhtumi konkreetsed aspektid ei räägi selle vastu. 

 

  



 

31 
 

4 SEOSED KESKKONNAMÕJU HINDAMISE MENETLUSTE VAHEL: ASJAKOHANE HINDAMINE, 
KESKKONNAMÕJU HINDAMINE, KESKKONNAMÕJU STRATEEGILINE HINDAMINE 

4.1. Asjakohase hindamise (AH), keskkonnamõju hindamise (KMH) ja keskkonnamõju 

strateegilise hindamise (KSH) menetluste võrdlus 

 AH KMH KSH 

Millist tüüpi 

arendusi 

hinnatakse?  

Iga kava või projekt, 

millel on tõenäoliselt – 

eraldi või koos teiste 

kavade/projektidega – 

oluline mõju Natura 

2000 alale (välja arvatud 

ala kaitsekorraldusega 

otseselt seotud kavad 

või projektid). 

Kõik I lisas loetletud 

projektid.  

II lisas loetletud 

projektide puhul 

määratakse 

keskkonnamõju 

hindamise vajadus 

kindlaks igal üksikjuhul 

eraldi või liikmesriikide 

kehtestatud künniste või 

tingimuste põhjal (võttes 

arvesse III lisas esitatud 

tingimusi). 

Kõik kavad ja programmid või 

nende muudatused, 

a) mille koostab ja/või võtab 

vastu riigi, piirkonna või 

kohaliku tasandi asutus; 

b) mida nõutakse õigus- või 

haldusnormidega; 

c) mis koostatakse 

põllumajanduse, metsanduse, 

kalanduse, energeetika, 

tööstuse, veonduse, 

jäätmekäitluse, 

veemajanduse, 

telekommunikatsiooni, 

turismi, asulate ja 

maapiirkondade planeerimise 

või maakasutuse valdkonnas 

ning millega luuakse raamistik 

nõusoleku andmiseks nende 

projektide edasiseks 

arendamiseks, mis on 

loetletud KMH direktiivi I ja 

II lisas, või 

mille suhtes on peetud 

vajalikuks korraldada 

hindamine direktiivi 

92/43/EMÜ artikli 6 või 7 

alusel, võttes arvesse nende 

tõenäolist mõju kaitsealadele. 

Millist 

loodusega 

seotud mõju 

on vaja 

hinnata?  

Hindamisel tuleks 

pidada silmas ala kaitse-

eesmärke (seoses 

liikide/elupaigatüüpideg

a, mida esineb alal 

olulisel määral).  

Hindamisel tuleks teha 

kindlaks, kas asjaomase 

ala terviklikkusele 

Otsene ja kaudne, 

teisene, kumulatiivne, 

piiriülene, lühiajaline, 

keskmise kestusega ja 

pikaajaline, alaline ja 

ajutine, positiivne ja 

negatiivne oluline mõju 

elanikkonnale ja inimeste 

tervisele; elurikkusele, 

pöörates erilist 

tähelepanu direktiivi 

Tõenäoline oluline mõju 

keskkonnale, sealhulgas 

sellistele aspektidele nagu 

elurikkus, elanikkond, 

inimeste tervis, loomastik, 

taimestik, muld, vesi, õhk, 

kliimategurid, materiaalsed 

väärtused, kultuuripärand 

koos arhitektuurilise ja 

arheoloogilise pärandiga, 
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avaldatakse ebasoodsat 

mõju.  

92/43/EMÜ ja direktiivi 

2009/147/EÜ kohaselt 

kaitstud liikidele ja 

elupaikadele; maale, 

mullale, veele, õhule, 

kliimale ja maastikule; 

materiaalsetele 

väärtustele, 

kultuuripärandile ja 

maastikule ning loetletud 

tegurite koostoimele. 

 

maastik ning eeltoodud 

tegurite omavahelised seosed. 

Kes vastutab 

hindamise 

eest?  

Asjakohase hindamise 

läbiviimise tagab pädev 

asutus. Seoses sellega 

võib arendajal olla 

kohustus korraldada 

kõik vajalikud uuringud 

ja esitada pädevale 

asutusele kogu vajalik 

teave, et viimasel oleks 

võimalik teha täiesti 

teadlik otsus. Selleks 

võib pädev asutus 

koguda vajaduse korral 

asjakohast teavet ka 

muudest allikatest. 

Arendaja esitab nõutava 

teabe, mida pädev asutus 

peab arenduseks loa 

andmisel nõuetekohaselt 

arvesse võtma, nagu ka 

konsultatsioonide 

tulemusi. 

KSH direktiiv annab 

liikmesriikidele ulatusliku 

kaalutlusõiguse 

keskkonnamõju strateegilise 

hindamise eest vastutavate 

asutuste määramisel. Nendeks 

võivad olla kas pädevad 

asutused, kes vastutavad kava 

või programmi koostamise 

eest, keskkonnateenistused, 

kellega seaduse kohaselt 

konsulteeritakse 

keskkonnamõju hindamise 

aruandes, samuti 

kava/programmi eelnõus ja 

sellele lisatavas 

keskkonnaaruandes 

kajastatava teabe ulatuse ja 

üksikasjalikkuse üle, või 

asutused, kellele on 

spetsiaalselt usaldatud KSH 

menetluse läbiviimine. 

Kas 

konsulteeritak

se ka 

üldsusega / 

teiste 

ametiasutuste

ga? 

Elupaikade direktiiviga 

ei ole ette nähtud 

sõnaselget kohustust 

saada avalik arvamus 

selliste kavade või 

projektide elluviimiseks 

loa andmisel, mis 

nõuavad asjakohast 

hindamist. Artikli 6 

lõike 3 sõnastuse 

kohaselt tuleb seda 

teha ainult „vajaduse 

Kohustuslik – 

konsulteerida tuleb enne 

arendusettepaneku 

vastuvõtmist. 

Liikmesriigid võtavad 

vajalikke meetmeid 

tagamaks, et asutustele, 

keda projekt tõenäoliselt 

puudutab (sh 

keskkonnateenistused, 

kohalikud ja piirkondlikud 

asutused), antakse 

Kohustuslik – konsulteerida 

tuleb enne kava või projekti 

vastuvõtmist.  

Konsulteerida tuleb 

asutustega, keda nende 

konkreetsete keskkonnaalaste 

tööülesannete tõttu 

kava/programmi 

rakendamisega kaasnev 

keskkonnamõju tõenäoliselt 

puudutab. Konsulteerida 

tuleks ka üldsusega, 
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korral“. Euroopa Kohus 

on siiski selgitanud, et 

Århusi konventsiooni 

nõuete kohaselt on 

asjaomasel üldsusel, 

sealhulgas tunnustatud 

valitsusvälistel 

keskkonnaorganisatsioo

nidel, õigus 

loamenetluses osaleda 

(otsus kohtuasjas C-

243/15, punkt 49). See 

õigus hõlmab eelkõige 

õigust 

„„keskkonnaasjade 

otsustamise igas etapis 

tõhusalt osaleda“, 

esitades „kavandatava 

tegevuse kohta 

asjakohaseid 

kommentaare, teavet, 

analüüse ja arvamusi 

kirjalikult või avalikul 

arutelul või 

järelepärimisel, kus 

viibib taotleja, vajaduse 

järgi ka suuliselt““ 

(otsus kohtuasjas C-

243/15, punkt 46).  

võimalus avaldada oma 

arvamust teostusloa 

taotluse kohta. Samu 

põhimõtteid 

kohaldatakse ka 

asjaomase üldsusega 

konsulteerimise suhtes.  

Kui on tõenäoline, et 

avaldatakse olulist mõju 

teise liikmesriigi 

keskkonnale, tuleb 

konsulteerida selle riigi 

asjaomaste 

ametiasutuste ja 

üldsusega.  

 

sealhulgas asjaomase 

üldsusega, keda tehtav otsus 

mõjutab või võib mõjutada või 

kelle huvidega see on seotud 

(sh valitsusväliste 

organisatsioonidega). 

Ametiasutustele ja üldsusele 

tuleb anda varakult hea 

võimalus avaldada kohase aja 

jooksul arvamust kava või 

programmi eelnõu ja sellele 

lisatud keskkonnaaruande 

kohta enne kava või 

programmi vastuvõtmist või 

seadusandlikku menetlusse 

andmist.  

Kui on tõenäoline, et 

avaldatakse olulist mõju teise 

liikmesriigi keskkonnale, tuleb 

konsulteerida selle riigi 

asjaomaste ametiasutuste ja 

üldsusega. 

Kui siduvad on 

hindamise 

tulemused?  

Siduvad.  

Pädev asutus võib anda 

kavale või projektile 

nõusoleku alles pärast 

seda, kui ta on kindlaks 

teinud, et see ei avalda 

ala terviklikkusele 

ebasoodsat mõju. 

Teostusloa menetlemisel 

tuleb nõuetekohaselt 

arvesse võtta 

konsultatsioonide 

tulemusi ja KMH käigus 

kogutud teavet.  

Projektile teostusloa 

andmise otsus peab 

sisaldama vähemalt 

põhjendatud järeldust (st 

otsust KMHi kohta) ja 

otsusele lisatud (kui on) 

keskkonnatingimusi. 

Kava või programmi 

koostamisel ja enne selle 

vastuvõtmist või 

seadusandlikku menetlusse 

andmist tuleb võtta arvesse 

keskkonnaaruannet ja 

avaldatud arvamusi. 
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5 STRATEEGILINE PLANEERIMINE – KAVADE HINDAMINE 

5.1. Näide: maanteede planeerimine Austrias 

Maanteede planeerimine Austrias – eel- ja asjakohane hindamine  

Austrias toimub maanteede planeerimine kolmes eri projektietapis, millest sõltub vajadus 
korduva asjakohase hindamise järele.  

1. etapis (Voruntersuchung või Korridoruntersuchung) tehakse kindlaks võimalikud 
konfliktipiirkonnad uuritaval alal, et välistada koridorid, millel on lubamatu mõju ja mille puhul 
on suur risk, et neid ei kiideta heaks. Erilist tähelepanu pööratakse kaitsealadele, sealhulgas 
Natura 2000 aladele. 1. etapi tulemused on esialgne valik projekti ja 2. etapi uurimisprogrammi 
võimalikest variantidest. Selles etapis (eelhindamine) tunnistatakse tavaliselt asjakohase 
hindamise läbiviimise nõuet. 

2. etapis (Vorprojekt või Variantenuntersuchung) määratakse kindlaks elupaikade ja liikide 
tundlikkus projekti võimalike variantide puhul ning prognoositakse nende võimalikku mõju 
keskkonnale. Vastavalt siseriiklikele nõuetele (RVS*5) nõutakse selles etapis üksikasjalikke 
uuringuid asjakohase hindamise kohta. Selle eesmärk on tagada ELi kaitsealuste liikide ja 
elupaikade võimalikult kiire arvessevõtmine. Selle etapi lõpus valitakse välja üks võimalik 
projekti variant.  

3. etapp (Einreichprojekt) hõlmab heakskiitmismenetluste kavandamist. Valitud trassi 
võimalikku mõju keskkonnale täpsustatakse ning võimalikke negatiivseid mõjusid leevendatakse 
asjakohaste meetmetega. Eesmärk on keskkonnaalane vastutustunne, ilma et see mõjutaks ala 
kaitse-eesmärke või kaitsealuseid liike ja õigusnõuetele vastavat projektikava. 

Varajase eelhindamise eelis on õiguslike menetluste, käesoleval juhul asjakohase hindamise või 
muudel juhtudel erandi tegemise menetluse vajaduse õigeaegne tunnistamine. Seega 
tunnistatakse menetluslikke riske piisavalt vara, mis võimaldab rakendada vältimisstrateegiaid. 

Võimalike konfliktipiirkondade asukoha kindlaksmääramiseks kasutatakse Natura 2000 alade 
standardseid andmevorme koos riikliku pesitsuslindude atlase ning piirkondlike ja kohalike 
elupaikade uuringute andmetega (niivõrd kuivõrd need on kättesaadavad ja ajakohased). 
Praeguse olukorra ja võimaliku mõju hindamisel võetakse arvesse ka (riikliku või piirkondliku) 
punase raamatu ja artikli 17 kohase aruande andmeid, riiklikke ja piirkondlikke eeskirju riiklike 
looduskaitse all olevate liikide kohta ning muid piirkonnas kättesaadavaid andmeid. Kasutada 
võib täiendavaid seireandmeid, kui need on näiteks piirkonnas rakendatud liikide kaitse 
projektide või programmi LIFE projektide raames kättesaadavad.  

Allikas: ASFINAGi esitatud juhtumiuuring 

  

                                                           
5 RVS = maanteede planeerimise, ehitamise ja korrashoiu suunised ja määrused, www.fsv.at. 

 

http://www.fsv.at/
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5.2. Näide: uute hüdroenergia arenduste strateegiline planeerimine Doonaul  

Uue hüdroenergiajaama strateegiline planeerimine Doonau vesikonnas  

Doonau vesikonna säästva hüdroenergia arendamise juhtpõhimõtted töötas välja Doonau jõe 
kaitse rahvusvaheline komisjon (ICPDR) ja Doonau-äärsed riigid võtsid need vastu 2013. aasta 
juunis. Juhtpõhimõtted koostati energia- ja keskkonnaasutuste, hüdroenergiasektori, 
vabaühenduste ja teadlaste esindajate ulatuslikul osalusel toimunud protsessi käigus. 

Uute hüdroelektrijaamade arendamiseks soovitatakse strateegilisel planeerimisel põhinevat 
lähenemisviisi. See meetod peaks põhinema kahetasandilisel hindamisel (mis hõlmab 
soovitatavate kriteeriumide loetelu): riiklikul/piirkondlikul hindamisel, millele järgneb 
projektipõhine hindamine.  

Esimeses etapis tehakse kindlaks jõelõigud, kus hüdroenergia arendamine on riiklike või 
piirkondlike õigusaktide või kokkulepete kohaselt keelatud (keeluvööndid). Mõnes Euroopa 
riigis on selle kategooria puhul kehtestatud järgmised kriteeriumid: kaitsealad, suure 
ökoloogilise väärtusega lõigud, võrdlustsoonid, valgala suurus.  

Riiklike/piirkondlike kriteeriumide soovituslik loetelu sisaldab järgmist. 

- Looduslikkus. Jõelõikude/veekogu seisund, pidades silmas kõrvalekaldumist 
tüübispetsiifilistest looduslikest tingimustest seoses hüdroloogia, morfoloogia, bioloogilise 
ja sette katkematuse ning bioloogiliste kooslustega. 

- Veekogu seisund seoses harulduse ja ökoloogilise väärtusega. Jõetüübi haruldus, jõelõigu 
ökoloogiline seisund ja tundlikkus. 

- Jõelõigu spetsiifiline ökoloogiline struktuur ja funktsioon, pidades silmas ka kogu 
valgala/alamvalgala tervikuna ning ökosüsteemi teenuseid. Nt tundlike/väärtuslike 
kalaliikide elupaigad või muud jõeökoloogia kvaliteetsed biotoobid (nt punase raamatu 
liigid). 

- Looduskaitsealad ja kaitsealused alad. Nt Natura 2000 alad, Ramsari alad, UNESCO biosfääri 
kaitsealad, riiklikud ja piirkondlikud kaitsealad ja looduspargid jne. 

Teise sammuna hinnatakse kõiki muid jõelõike hindamismaatriksi ja klassifitseerimissüsteemi 
abil. 

Kuna paljud Doonau vesikonna jõelõigud ja lammid on linnu- ja elupaikade direktiiviga kaitstud, 
tuleb arvesse võtta Natura 2000 alade majandamise ja kaitse sätteid ja nõudeid ning vajadust 
asjakohaselt hinnata võimalike projektide mõju asjaomastel aladel.  

Riiklik/piirkondlik hindamine on vahend, mis aitab ametiasutustel suunata uute 
hüdroelektrijaamade ehitus neile aladele, kus on oodata minimaalset keskkonnamõju. Vajaduse 
korral tuleb arvestada kogu Doonau jõgikonda hõlmavaid või piiriüleseid aspekte. 
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.  

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 projekti on konkreetse asukohaga asjakohaselt kohandatud. Projektipõhine 
hindamine tehakse uuele hüdroelektrijaamale loa taotlemisel ja sõltub seega konkreetsest 
projektikavandist.  
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Seejärel tuleks kindlaks määrata leevendusmeetmed, et minimeerida hüdroenergiarajatiste 
negatiivset mõju veeökosüsteemidele. Kalade rände ja ökoloogilise vooluhulga tagamine on 
veekogude ökoloogilise seisundi säilitamise ja parandamise esmatähtsad meetmed.  

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.  

Juhtpõhimõtetes tunnistatakse elupaikade direktiivi artikli 6 lõigetes 3 ja 4 sätestatud menetluse 
kohaldamist juhul, kui uued hüdroenergia arendused võivad mõjutada Natura 2000 ala. 

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

 

5.3. Näide: avamere tuuleparkide ja võrguühenduste ruumiline planeering Saksamaa 

Põhjamere majandusvööndis 

Saksamaa Põhjamere majandusvööndi avamere-energiavõrgu ruumiline planeering  

Avamere tuuleenergiavõrgu kavas määratletakse avamere tuulepargid, mis sobivad 
kollektiivseteks võrguühendusteks. Lisaks avamere tuuleparkide võrguühendusteks vajalike 
kaablitrasside ja võrguühenduste asukohtade kindlaksmääramisele sisaldab avamere 
tuuleenergiavõrgu kava võrkudevaheliste ühenduste kaablitrasse ja võimalike ristühenduste 
kirjeldusi.  

Saksamaa majandusvööndis on esmatähtsad piirkonnad määratud laevandusele, 
torujuhtmetele ja avamere tuuleenergia tootmisele; muud kasutusviisid on neil aladel keelatud, 
välja arvatud siis, kui need vastavad nõuetele. Natura 2000 aladel ei ole tuuleturbiinid lubatud. 
Territoriaalmerele üleminekul ja liikluseraldusskeemide ületamisel tuleb majandusvööndis 
toodetud energia transportimise merekaablid suunata ettenähtud kaablikoridoridesse. Kava 
kehtestamisel tehti KSH.  

Et vähendada negatiivset mõju merekeskkonnale, mis võib kaasneda torujuhtmete ja kaablite 
paigaldamisega, on kava kohaselt keelatud läbida tundlikke elupaiku perioodidel, mil 
konkreetsed liigid on väga haavatavad.  

Torujuhtmete ja kaablite paigaldamise ja käitamise ajal tuleb vältida liivamadalike, karide ja 
kaitset vajavate põhjakoosluste piirkondade kui eriti tundlike elupaikade kahjustamist või 
hävitamist ning järgida OSPARi konventsiooni kohaselt parimaid keskkonnatavasid. Kavaga on 
püütud ka torujuhtmete ja tuuleparkide esmatähtsaid alasid kattuvalt määrata. 

Dokumendis esitatud planeerimispõhimõtete (kaablite maksimaalne koondamine ja Natura 
2000 alasid läbivate trasside vältimine) eesmärk on vähendada võrgutaristuks vajalikku pindala 
ja võimalikku mõju merekeskkonnale. Kavas, millele tuli teha KSH, on nähtud ette järgmise 
kümne aasta jooksul ehitatavate avamere-võrguühenduste võimsus ja eeldatav ehitamise aeg.  

https://www.bsh.de/EN/TOPICS/Offshore/Maritime_spatial_planning/maritime_spatial_plann
ing_node.html. 

https://www.icpdr.org/main/activities-projects/hydropower
https://www.bsh.de/EN/TOPICS/Offshore/Maritime_spatial_planning/maritime_spatial_planning_node.html
https://www.bsh.de/EN/TOPICS/Offshore/Maritime_spatial_planning/maritime_spatial_planning_node.html

