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1. SISSEJUHATUS
1.1. Dokumendi olemus
Käesolev dokument on mõeldud loodusdirektiivi1 artikli 6 lõigetes 3 ja 4 nõutud hindamiste (edaspidi
artiklis 6 nõutud hindamised) teostamise või läbivaatamise metoodilise abivahendina. Nimetatud hindamisi
on tarvis siis, kui projekt või kava võib avaldada olulist mõju Natura 2000 alale2. Juhiste väljatöötamisel oli
aluseks Euroopa Komisjoni keskkonna-peadirektoraadi tellitud uuring, mille koostamiseks vaadati läbi
Euroopa Liidus ja mujal maailmas avaldatud sellekohane kirjandus ja juhendmaterjalid ning direktiivis
nõutud hindamistega sarnanevate hindamiste käigus saadud kogemused.
Juhiste võimalike kasutajatena on silmas peetud eeskätt Euroopa Liidu liikmes- ja kandidaatriikide
arendajaid, kaitsealade valitsejaid, konsultante, praktikuid, loodusdirektiivi rakendamise eest vastutavaid ja
muid riigiasutusi. Loodetavasti pakuvad juhised huvi ka teistele Natura 2000 alade kaitse korraldamisega
seotud institutsioonidele.
Nende juhiste kasutamisel peab alati arvestama seoseid direktiivide ja riigisiseste õigusaktidega ning kõik
siin soovitatu tuleb paigutada nende nõuannete konteksti, mis on avaldatud komisjoni teenistuste koostatud
käsiraamatus “Natura 2000 alade kaitsekorraldus: loodusdirektiivi 92/43/EMÜ artikli 6 sätete tõlgendamise
käsiraamat”3 (edaspidi Natura käsiraamat). Natura käsiraamat on loodusdirektiivis kasutatavate
põhimõistete ja -väljendite tõlgendamise lähtepunktiks ning mitte midagi, mis on kirjas käesolevas
juhisdokumendis, ei tohiks pidada Natura käsiraamatus toodud tõlgendustest tähtsamaks või neid
asendavaks. Peale selle ei tohiks neid juhiseid mõista nii, nagu nad kehtestaksid või soovitaksid mingeid
loodusdirektiivi rakendamise protseduurilisi nõudeid. Juhiste kasutamine on vabatahtlik ja paindlik, kuna
subsidiaarsuspõhimõtte kohaselt on loodusdirektiivist tulenevad protseduurilised nõuded iga liikmesriigi
enda määrata.
Artikli 6 lõigetes 3 ja 4 nõutud hindamiste raames tehtavate kesksete otsuste eest vastutab iga liikmesriigi
pädev asutus. Käesolevas juhisdokumendis kasutatakse mõistet hindamine siiski nii, nagu seda kasutatakse
keskkonnamõju hindamise kontekstis. See tähendab, et selle all mõistetakse kogu protsessi, mille käigus
projekti või kava esitajad, asjaomased võimuasutused, looduskaitse- ja muud asutused, vabaühendused ja
avalikkus koguvad teavet ning esitavad selle pädevale asutusele kaalumiseks ja hindamiseks. Seejärel
määrab pädev asutus kindlaks hindamise tulemused ning teeb otsuse. Selline käsitus võtab arvesse, et
artiklis 6 nõutud hindamised sõltuvad mitmete huvirühmade poolt kogutavast teabest ja andmetest ning
samuti nendevahelisest koostööst.
1.2. Ülesehitus
Dokument koosneb neljast suuremast osast.


Pärast sissejuhatust selgitatakse üldisi lähenemisviise ja põhimõtteid, millele juhised tuginevad.
Artiklis 6 nõutud hindamiste ülesehituse illustreerimiseks on ära toodud Natura käsiraamatust pärit
skeem, mis näitab, kuidas neis juhistes soovitatud erinevad hindamisetapid seostuvad artikli 6 lõigete
3 ja 4 nõuetega.



Järgmine osa koosneb hindamisetappide kaupa esitatud metoodilistest juhistest ning iga etapi
elluviimise protsessi illustreerimiseks on esitatud täpsemad skeemid. Iga etapi kohta on toodud
praktikanäidete materjale, täidetud hindamis- ja aruandevormide näidiseid ja soovitusi erinevate
hindamiste läbiviimiseks. Juhistes toodud praktikanäidetest ei selgu, milliste konkreetsete alade või
huvirühmadega oli tegemist. Selle dokumendi ülesanne ei ole arutleda praktikas juba ellu viidud
konkreetsete hindamiste heade või halbade külgede üle. Praktikanäited ja läbitöötatud näidised on siin

1

Nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse
kohta (EÜT L 206, 22.07.1992, lk 7).
2
Artiklis 6 nõutud hindamiste kontekstis mõistetakse Natura 2000 aladena loodusdirektiivi alusel ühenduse
tähtsusega aladeks või linnudirektiivi (79/409/EMÜ) alusel linnuhoiualadeks (SPA) määratud alasid.
3
Vt http://europa.eu.int/comm/environment/nature/home.htm
6

toodud selleks, et aidata illustreerida mõnda kasutatud meetodit ja selgitada hindamisprotsessi
konkreetseid aspekte. Juhistes kasutatud lähenemisviis põhineb kontrollnimekirjadel ja maatriksitel
ning need on toodud iga hindamisetapi kirjelduse juures. Seejärel tuuakse ära tähtsamate allikaviidete
nimekiri, kaasa arvatud kasulikud internetileheküljed.


Juhiste lõpus on toodud maatriksikujuline aruandevorm, mis võtab kokku kogu hindamise. Seda võib
kasutada abivahendina ka hindamiste läbivaatamisel.



Viimane osa koosneb kahest lisast: I lisa annab mõningaid juhtnööre lähteolukorra ökoloogiliste
uuringute teostamiseks ja II lisa sisaldab hindamismaatriksite vorme.
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2. ÜLDINE LÄHENEMISVIIS JA PÕHIMÕTTED
2.1. Juhiste selgitus
Nende juhiste koostamise lähtepunktiks on loodusdirektiiv ise. Artikli 6 lõigetes 3 ja 4 öeldakse:
“3. Mis tahes kava või projekti, mis ei ole otseselt seotud ala korraldamisega või ei ole ala
korraldamiseks otseselt vajalik, kuid mis kas eraldi või koos teiste kavade või projektidega ala
tõenäoliselt oluliselt mõjutab, tuleb asjakohaselt hinnata nende tagajärgede seisukohast, mida ta alale
kaasa toob, silmas pidades ala kaitse eesmärke. Arvestades kava või projektiga kaasnevate
tagajärgede hindamise järeldusi ning vastavalt lõikes 4 toodud sätetele, teevad pädevad riigiasutused
kava või projekti suhtes positiivse otsuse üksnes pärast seda, kui nad on kindlaks teinud, et see kava
või projekt ei mõju kahjulikult asjaomase ala terviklikkusele ja, vajaduse korral, pärast avaliku
arvamuse väljaselgitamist.
4. Kui hoolimata negatiivsest hinnangust neile tagajärgedele, mille kava või projekt ala jaoks kaasa
toob, tuleb kava või projekt alternatiivsete lahenduste puudumisel siiski ellu viia avalikkuse jaoks
esmatähtsatel tungivatel põhjustel, siis peab liikmesriik rakendama kõik vajalikud hüvitusmeetmed
tagamaks Natura 2000 üldise sidususe kaitset. Liikmesriik teavitab komisjoni vastuvõetud
hüvitusabinõudest.
Kui asjaomasel alal esineb esmatähtis looduslik elupaigatüüp ja/või esmatähtis liik, võivad ainsana
kõne alla tulla need kaalutlused, mis on seotud inimeste tervisega või elanikkonna ohutusega, oluliste,
soodsate tagajärgedega keskkonnaseisundile, või, lähtudes komisjoni arvamusest, teiste avalikkuse
jaoks esmatähtsate tungivate põhjustega.”
Natura käsiraamatu, olulisemate rakendusjuhtumite ja pidevalt areneva praktika põhjal on nüüdseks
kujunenud ühtne arusaam, et artiklis 6 nõutud hindamine tuleb läbi viia etappide haaval. Neis juhistes
pakutakse välja järgmised etapid:
Esimene etapp: sõelumine (screening) – selle käigus tehakse kindlaks projekti või kava võimalik mõju
Natura 2000 alale (kas eraldi või koos teiste projektide või kavadega) ning hinnatakse, kas on
tõenäoline, et tegemist on olulise mõjuga;
Teine etapp: asjakohane hindamine – hinnatakse projekti või kava mõju (kas eraldi või koos teiste
projektide või kavadega) Natura 2000 ala terviklikkusele, lähtudes ala struktuurist, funktsioonist ja
kaitse-eesmärkidest. Kahjuliku mõju olemasolu korral hinnatakse ka selle leevendamise võimalikke
meetmeid;
Kolmas etapp: alternatiivsete lahenduste hindamine – selle käigus uuritakse projekti või kava
eesmärkide saavutamise alternatiivseid viise, mis hoiavad ära kahjuliku mõju Natura 2000 ala
terviklikkusele;
Neljas etapp: hindamine juhul, kui alternatiivseid lahendusi ei leidu ja kahjulik mõju jääb alles –
kompenseerivate ehk hüvitusmeetmete hindamine juhul, kui avalikkuse jaoks esmatähtsatel
tungivatel põhjustel otsustatakse, et projekt või kava tuleks siiski ellu viia (oluline on märkida, et neis
juhistes ei käsitleta avalikkuse jaoks esmatähtsate tungivate põhjuste hindamist).
Dokumendis antakse juhtnööre hindamise igaks etapiks. Igas etapis otsustatakse, kas on vaja läbida ka
järgmine etapp. Näiteks, kui esimese etapi lõpus otsustatakse, et projekt või kava Natura 2000 ala oluliselt
ei mõjuta, pole järgmise etapi läbimine nõutav. Juhistes kirjeldatud nelja etapi seoseid artikli 6 lõigetes 3 ja
4 sätestatud üldise menetlusega illustreerib alljärgnev skeem.
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Skeem 1. Artikli 6 lõigetes 3 ja 4 ette nähtud menetlus (Natura käsiraamatust) ja selle seosed neis
juhistes kirjeldatud etappidega
NATURA 2000 ALASID MÕJUTAVATE KAVADE VÕI PROJEKTIDE KAALUMINE
Kas kava või projekt on ala kaitsekorraldusega otseselt seotud
või selleks vajalik?
Jah

Ei

Kas on tõenäoline, et kava või projekt avaldab alale olulist
mõju?
Jah

Ei

Hinnake kava või projekti
mõjusid ala kaitse-eesmärkide
seisukohast

Kas kava või projekt mõjub
kahjulikult ala terviklikkusele?
Ei
Kas on olemas alternatiivseid
lahendusi?

Jah

Ei

Muutke kava või projekti

Kas alal leidub esmatähtsaid
elupaigatüüpe või liike?
Ei

Jah

Kas on olemas avalikkuse jaoks
esmatähtsaid ülekaalukaid põhjuseid?

Kas on olemas inimeste tervise ja
elanikkonna turvalisuse kaalutlusi või olulist
kasu keskkonnale?

Jah

Ei

Jah

Ei
Luba ei tohi
anda

Loa võib anda muudel avalikkuse jaoks
esmatähtsatel tungivatel põhjustel, kui
eelnevalt on konsulteeritud komisjoniga.
Kasutusele tuleb võtta hüvitusmeetmeid.

Loa võib anda.
Kasutusele võetakse
hüvitusmeetmed ja
teavitatakse komisjoni.

JUHISTES KIRJELDATUD ETAPID
Sõelumisetapp: vt esimese etapi skeemi
Asjakohase hindamise etapp: vt teise etapi skeemi
Alternatiivsete lahenduste hindamise etapp: vt kolmanda etapi skeemi
Hüvitusmeetmete hindamise etapp: vt neljanda etapi skeemi
2.2. Otsuste tegemisel kasutatav lähenemisviis
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Loa võib
anda

Euroopa Liidus leiduvate elupaigatüüpide ja liikide4 mitmekesisuse ning projektide ja kavade ning eri
riikide õigusaktide erinevuste tõttu vajavad artiklis 6 nõutud hindamised jõulist, kuid samas paindlikku
lähenemist. Alade ja projektide väärtuse või tähtsuse hindamiseks on Euroopa Liidu eri paigus suur hulk
erinevaid vaatepunkte. Seepärast peaksid kõik käesoleva metoodika rakendamisel tehtud otsused olema
võimalikult läbipaistvad ja objektiivsed, peegeldades samal ajal iga keskkonna-alase hindamise taga
peituvaid väärtushinnanguid. Loodusdirektiivi läbivaks aluspõhimõtteks olev ettevaatuspõhimõte nõuab, et
kui mõju on ebaselge, siis tuleks otsustamisel esikohale seada Natura 2000 kaitse-eesmärgid. Komisjoni
teatises COM(2000) 1 (lõplik) “Komisjoni teatis ettevaatuspõhimõtte kohta” (Communication from the
Commission on the precautionary principle) (Eurpean Commission, 2000a) on öeldud, et
ettevaatuspõhimõtte rakendamine eeldab:



nähtuse, toote või toimingu võimaliku kahjuliku mõju kindlakstegemist;
riskide teaduslikku hindamist, kui andmete ebapiisavus, mitmetitõlgendatavus ja ebatäpsus ei võimalda
riski piisava kindlusega tuvastada (European Commission, 2000a, lk 14).

See tähendab, et hindamisel tuleks objektiivselt ning tõendusmaterjalide toel näidata, et:






projekt või kava ei avalda olulist mõju Natura 2000 alale (esimene etapp: sõelumine) või
projekt või kava ei avalda kahjulikku mõju Natura 2000 ala terviklikkusele (teine etapp: asjakohane
hindamine) või
projektile või kavale, mis tõenäoliselt kahjustab Natura 2000 ala, ei ole alternatiivseid lahendusi
(kolmas etapp: alternatiivsete lahenduste hindamine) või
leidub hüvitusmeetmeid, mis säilitavad Natura 2000 üldise sidususe või suurendavad seda (neljas
etapp: hüvitusmeetmete hindamine).

2.3. Aruandluse ja protokollimise vorm
Arvestades läbipaistvuse, objektiivsuse ja paindlikkuse vajadust ning vajadust tõendada
ettevaatuspõhimõtte rakendamist, on juhistes kasutusele võetud kindel aruandluse vorm. Läbi viidud
hindamiste tõendamiseks koostatakse iga etapi lõpus aruanne või täidetakse hindamismaatriks. Tagamaks,
et teabe protokollimine ja esitamine oleks hallatav ja hindamise mahuga mõistlikus proportsioonis, soovitab
käesolev juhisdokument siiski, et hindamise tõendamise maatriksite täitmist nõutaks ainult siis, kui edasine
hindamine pole vajalik. Näiteks, kui sõelumisetapi jooksul jõutakse järeldusele, et oluline mõju on
tõenäoline, pole hindamise tõendamise vormi tarvis täita, kuna tuleb edasi liikuda hindamise järgmisesse
etappi. Kui aga selles etapis otsustatakse, et olulist mõju ei ole oodata, oleks vaja selle järelduse aluseks
olnud teave protokollida ja esitada. Hindamise tõendamise maatriksid täidavad siis hindamise käigus
kogutud teabe ja tehtud otsuste protokolli funktsiooni. Iga etapi iseloomustuse lõpus on toodud hindamise
tõendamise maatriksite näidised.
2.4. Keskkonnamõju hindamine ja strateegiline keskkonnamõju hindamine
Et hindamine oleks kooskõlas direktiivi 85/337/EMÜ nõuetega (keskkonnamõju hindamise direktiiv,
muudetud direktiiviga 97/337/EMÜ) ning võtaks arvesse, et paljud Natura 2000 alasid tõenäoliselt
mõjutavad projektid kuuluvad keskkonnamõju hindamise direktiivi reguleerimisalasse, sarnanevad neis
metoodilistes juhistes näidatud menetlused nendega, mida tavaliselt kasutatakse keskkonnamõju hindamisel.
Juhised on kooskõlas ka selle üldise lähenemisviisiga, mida soovitatakse Euroopa Komisjoni kolmes
juhisdokumendis5 keskkonnamõju hindamisel kasutatava sõelumise (screening), hindamise ulatuse
määramise (scoping) ja hindamise läbivaatamise (review) kohta. Peale selle kuuluvad kõik artiklis 6 nõutud
hindamisi vajavad kavad hiljuti vastu võetud strateegilise keskkonnamõju hindamise direktiivi6
reguleerimisalasse. Kui projektid või kavad kuuluvad nimetatud direktiivide reguleerimisalasse, võib
4

Ühenduse tähtsusega elupaigatüüpide ja liikide nimekirjad on toodud linnu- ja loodusdirektiivi lisades.
Loodusdirektiivi reguleerimisalasse kuuluvate elupaigatüüpide tõlgendamise kohta vt lähemalt European
Commission (1999).
5
European Commission (2001a, b ja c)
6
Ühenduse direktiiv teatavate kavade ja programmide keskkonnamõju hindamise kohta (EÜT L 197,
21.07.2001, lk 30).
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artiklis 6 nõutud hindamisi läbi viia keskkonnamõju hindamiste ühe osana. Siiski peaksid artiklis 6 nõutud
hindamised olema keskkonnamõju hindamise aruandes selgesti eristatavad või siis tuleks nende kohta
esitada eraldi aruanne. Natura käsiraamatust saab selgeks ka see, et kui projekt avaldab Natura 2000 alale
tõenäoliselt olulist mõju, on ka tõenäoline, et vajalik on nii artiklis 6 nõutud hindamine kui ka direktiivide
85/337/EMÜ ja 97/11/EÜ alusel teostatav keskkonnamõju hindamine.
Need juhised on koostatud nii, et nad ühilduksid üldiste keskkonnamõju hindamise toimingutega ning et
artiklis 6 nõutud hindamisi oleks kerge lülitada projekti või kava täieliku keskkonnamõju hindamisega või
strateegilise keskkonnamõju hindamise üheks osaks. Lisaks keskkonnamõju hindamisel kasutatavale
etapiviisilisele lähenemisele kajastab juhistes kirjeldatud metoodika teisigi keskkonnamõju hindamise
protseduurilisi nõudeid, nagu:





projekti või kava kirjeldamine;
keskkonna lähteolukorra kirjeldamine, juhul kui see on Natura 2000 ala kaitse-eesmärkide seisukohast
oluline (nt pinnas, vesi, taimestik ja loomastik, kliima, nende tegurite vahelised vastastikused seosed);
mõjude kindlakstegemine ja nende olulisuse hindamine;
hindamistulemuste protokollimine ja aruande esitamine.

2.5. “Koos teiste kavade või projektidega”
Natura käsiraamatus selgitatakse, et artikli 3 lõikes 3 kasutud fraas “koos teiste kavade või projektidega”
viitab parasjagu kaalumisel olevate projektide ja kavade ning mis tahes käimasolevate või kavandatavate
projektide või kavade kuhjuvatele mõjudele. Mõjusid sel viisil koos hinnates on võimalik otsustada, kas
kõik need kavad või projektid koos võivad Natura 2000 ala oluliselt mõjutada või ala terviklikkust
kahjustada või mitte. Näiteks: Natura 2000 alast teatavale kaugusele kavandatav tee ja sellest tulenev
häirimine (müra jne) ei mõjuta oluliselt ala terviklikkuse seisukohast tähtsaid linnuliike. Kui aga on pooleli
või kavandamisel veel teisigi projekte või kavasid (nt teisel pool seda Natura 2000 ala kulgev tee) võib
kõigi nende projektidega kaasnev summaarne müratase põhjustada oluliseks peetavat häirimist.
Samuti tuleks meeles pidada, et mõjud võivad kuhjuda ka siis, kui mõjutatud alad avaldavad omakorda
üksteisele mõju. Näiteks alandab kavandatav projekt tõenäoliselt Natura 2000 ala veetaset. See veevarude
vähenemine ei pruugi veel iseenesest oluline olla, kuid kui ala läheduses viljeletavast
intensiivpõllumajandusest satub alale väetiste ja pestitsiidide jääke, võib nende äravool tõsta madalama
veetaseme korral saasteainete kontsentratsiooni nii kõrgeks, et kaks mõju kokku annavad juba olulise mõju.
Kuhjuvate mõjude hindamisel7 peaks tähelepanu pöörama muu hulgas järgmistele olulistele küsimustele:





hindamise ulatuse määramine võib osutuda keeruliseks, kui projektid ja teised nendega koos hinnatavad
mõjuallikad asuvad üksteisest kaugel või kui liigid või muud looduslikud tegurid, nagu näiteks
toiduallikad, on hajutatud jne;
hindamise läbiviimise eest vastutaja määramine, kui projektidel või kavadel on erinevad esitajad või
nende kontrollimine on erinevate asutuste pädevuses;
potentsiaalse mõju põhjuste, toimemehhanismide ja tagajärgede iseloomustamine;
erinevate leevendusvõimaluste eriti hoolikas hindamine ja sobivate leevendusmeetmete eest vastutaja
määramine juhul, kui oluline mõju kujuneb kahe või enama mõjuallika koostoimel.

Neis juhistes soovitatakse kuhjuvaid mõjusid hinnata sammhaaval, tehes seda sõelumisetapis ja asjakohase
hindamise etapis (esimene ja teine etapp). Kuhjuvate mõjude hindamise järjestikuseid samme selgitav
tekstiraam on toodud sõelumisetapi juures, jagu 3.1.3 raam 2.
2.6. Alternatiivsed lahendused ja leevendusmeetmed
Juhised on mõeldud kasutamiseks arendajatele, maaomanikele, kaitsealade valitsejatele, pädevatele
asutustele, määratud nõustamisorganitele, riigiasutustele, vabaühendustele ja Euroopa Komisjonile. Nad
võivad kasulikud olla ka laiemale üldsusele, kuna neis selgitatakse protsesse ja menetlusi, mille
loodusdirektiiv näeb ette juhtudeks, kui projektid või kavad avaldavad tõenäoliselt mõju Natura 2000
aladele. Juhiste koostamiseks kogutud teave näitab, et eri huvirühmade vahel on palju lahkarvamusi selles
7

Keskkonna peadirektoraat on välja andnud kuhjuvate mõjude hindamise üldised juhised (Hyder
Consulting, 1999).
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osas, mis vahe on alternatiivsetel lahendustel ja leevendusmeetmetel ning millistes artikli 6 rakendamise
etappides neid kaaluda tuleks. Natura käsiraamatus on toodud peamised tõlgendused, mida tuleks
alternatiivsete lahenduste ja leevendusmeetmete eristamiseks kasutada. Natura käsiraamat soovitab, et
alternatiivsete lahenduste “hulka võivad kuuluda projektide alternatiivsed asukohad (lineaarsete
arendusprojektide puhul alternatiivsed kulgemisteed), arendustegevuse erinevad mastaabid või erinevad
projektlahendused, või alternatiivsed protsessid. Kaaluda tuleks ka “nullvarianti”” (Natura käsiraamat, jagu
5.3.1).
Projekti või kava esitajad peaksid alternatiivseid lahendusi kaaluma juba arendustegevuse kõige
varasemates etappides. Praktikas võivad projekti või kava esitajad alternatiivseid lahendusi uurida juba
päris protsessi alguses, kuigi käesolev metoodika näeb selle ette kolmanda etapina. Loodusdirektiivi nõuete
täitmiseks on aga tarvis, et selle üle, kas alternatiivsed lahendused on olemas või mitte, otsustaks siiski
pädev asutus ja seda tuleks otsustada siis, kui asjakohase hindamise etapi järeldus on, et kahjulik mõju on
tõenäoline.
Selles etapis kaaluvad pädevad asutused mitmeid lahendusi. Nende hulka võivad kuuluda projekti või kava
esitaja poolt juba kaalutud lahendused, aga ka teised alternatiivsed lahendused, mida võivad soovitada
teised huvirühmad. Seega tuleb arvestada, et isegi siis, kui projekti või kava esitaja on näidanud, et
planeerimise etapis on alternatiivseid lahendusi põhjalikult uuritud, võivad pädevad asutused ikkagi
otsustada, et leidub veel muidki alternatiivseid lahendusi. Alternatiivsete lahenduste hindamise aruandes on
tähtis protokollida kõik kaalutud alternatiivsed lahendused ning nende suhteline mõju Natura 2000 alale.
Leevendusmeetmed defineeritakse Natura käsiraamatus kui “meetmed, mille eesmärgiks on minimeerida
või isegi täielikult ära hoida kava või projekti teostamise käigus või selle järel avalduvat kahjulikku mõju”
(jagu 4.5.2). Käesolevas juhisdokumendis soovitame leevendusmeetmete kaalumisel lähtuda järgmisest
eelistatuse järjekorrast:
Leevendusvõimalus
Mõju ärahoidmine mõju lähtekohas
Mõju vähendamine mõju lähtekohas
Mõju vähendamine Natura alal
Mõju vähendamine vastuvõtvas süsteemis

Eelistus
Kõrgeim
Madalaim

Tihtipeale soovitatakse projektide ja kavade esitajatel esitada oma projektid või kavad juba alguses koos
leevendusmeetmetega. Tähtis on siiski aru saada, et leevendusmeetmeid, mis moodustavad projekti või kava
ühe osa ja on kavandatud projekti või kava mõju vähendamiseks Natura 2000 alale, ei tuleks sõelumisetapis
(st siis, kui otsustatakse, kas projekt mõjutab Natura ala või mitte) üldse arvesse võtta. Projekti või kava
esitaja arusaam leevendusmeetmete tõhususe tasemest võib erineda asjaomase pädeva asutuse või teiste
huvirühmade arusaamadest. Võimalikult objektiivse hindamise tagamiseks peaks pädev asutus esmalt
kaaluma kava või projekti ilma sellesse sisse planeeritud leevendusmeetmeteta. Natura 2000 alale avalduvat
kahjulikku mõju on võimalik tõhusalt leevendada alles siis, kui see mõju on täielikult kindlaks tehtud,
hinnatud ja kajastub aruandes. Seejärel peab pädev asutus konsultatsioonidele tuginedes otsustama, millist
tüüpi ja millisel tasemel leevendusmeetmed on sobivad.
2.7. Avalikkuse jaoks esmatähtsad tungivad põhjused
Pärast alternatiivsete lahenduste olemasolu üle otsustamist tuleb vastavalt artikli 6 lõikele 4 kindlaks teha
avalikkuse jaoks esmatähtsate tungivate põhjuste olemasolu või puudumine. Neis juhistes ei käsitleta
avalikkuse jaoks esmatähtsate tungivate põhjuste hindamise metoodikaid, kuna need on enamasti riikide
endi ametiasutuste otsustada. Natura käsiraamatus (jagu 5.3.2) öeldakse avalikkuse jaoks esmatähtsate
tungivate põhjuste kindlakstegemise kohta järgmist:
“Arvesse võttes kõnealuse sätte struktuuri, peavad pädevad siseriiklikud asutused igal konkreetsel juhul
seadma kavale ja projektile omapoolse kinnituse andmise tingimuseks, et eespool nimetatud tungivad
põhjused kaaluvad üles kahjustatava ala kaitse eesmärkidest lähtuvad huvid. Seda tuleks otsustada järgmiste
kaalutluste põhjal:
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a)

üldsuse huvid peavad olema ülekaalukad ehk esmatähtsad, sellepärast on selge, et mitte igasugused
sotsiaalsed või majanduslikud avalikud huvid ei ole piisavad, eriti kui neid võrrelda nende huvidega,
mida kaitseb direktiiv (vt näiteks direktiivi 4. põhjendust, milles räägitakse “ühenduse
looduspärandist”) (vt I lisa 10. punkti).

b) selle taustal näib olevat arukas eeldada, et üldsuse huvi saab olla ülekaalukas ainult siis, kui see on
pikaajaline huvi; lühiajalised majandus- või muud huvid, mis annaksid ühiskonnale üksnes lühiajalist
kasu, ei ole piisavad, kaalumaks üles direktiiviga kaitstavaid pikaajalisi looduskaitselisi huve.
Väljendit “avalikkuse jaoks esmatähtsad tungivad põhjused, sealhulgas sotsiaalset ja majanduslikku laadi
põhjused” on arukas tõlgendada kui viidet olukordadele, kus plaanitavad kavad või projektid osutuvad
hädavajalikeks:




seoses kodanike elu põhiväärtuste (tervis, ohutus, keskkond) kaitsele suunatud tegevuse või
strateegiatega;
seoses riigi ja ühiskonna jaoks esmatähtsate poliitiliste põhimõtetega;
seoses selliste majanduslike või sotsiaalsete tegevustega, mille abil täidetakse avalike teenuste
pakkumisega seotud spetsiifilisi kohustusi.”

Projekte ja kavasid, mis tõenäoliselt mõjuvad kahjulikult esmatähtsatele elupaigatüüpidele, võib lubada
ainult juhul, “kui ilmnev avalik huvi on seotud inimeste tervise ja elanikkonna ohutusega või ülekaalukate
soodsate tagajärgedega keskkonnaseisundile, või kui enne kavale või projektile kinnituse andmist väljendab
selle kohta arvamust komisjon”.
Esmatähtsaid elupaigatüüpe ja teisi Natura 2000 alasid mõjutavate projektide või kavade hindamise ainus
erinevus on seotud avalikkuse jaoks esmatähtsate tungivate põhjuste kindlakstegemisega. Sellepärast ei tee
käesolev juhisdokument teiste etappide juures olulist vahet, kas tegemist on esmatähtsate elupaikade või
teiste Natura 2000 aladega.
Direktiivi rakendamise praktika järgi otsustades võib teatavatel asjaoludel ja toetava tõendusmaterjali
olemasolul kaaluda avalikkuse jaoks esmatähtsate tungivate põhjustena järgmisi asjaolusid:




projektid või kavad, mille järgi on tõendatav avalik või keskkonnakaitseline vajadus;
projektid või kavad, mis on otseselt suunatud elanikkonna tervise ja/või turvalisuse parandamisele;
otseselt inimeste elu ja omandi kaitsele suunatud projektid või kavad.

Muidugi tuleb tähele panna, et sellised kaalutlused peavad looduskaitse kaalutlused oma olulisuselt üles
kaaluma, st olema tähtsamad üldisest huvist säilitada ala looduskaitseline seisund. Natura käsiraamatus on
selgelt öeldud, et avalikkuse jaoks esmatähtsate tungivate põhjuste hindamisest jäävad välja need projektid
ja kavad, mis teenivad ainuüksi ettevõtete või üksikisikute huve. Veel tuleb tähele panna, et avalikkuse
jaoks esmatähtsaid huve tuleks uurida ainult siis, kui on kindlaks tehtud, et alternatiivseid lahendusi ei ole.
2.8. Hindamise alustamine
Selles peatükis selgitati juhiste aluseks olevaid üldisi põhimõtteid ja lähenemisviise. Hindamise läbiviimisel
tuleks tugineda neile põhimõtetele ja tähtsamate teatmematerjalidele, sealhulgas käesoleva dokumendi lõpus
loetletud materjalidele.
Loodusdirektiivis nõutud hindamiste kajastamiseks on juhised jaotatud nelja etappi. Iga etapi kirjeldusele
eelneb skeem, mis selgitab graafiliselt neid samme, mida hindamine selles etapis endas kätkeb. Juhistes
eeldatakse, et vastavad etapid läbitakse enne projekti või kava jaoks loa taotlemist.
Skeem 2. Esimene etapp: sõelumine
Projekti või kava (sealhulgas sellega koos
käsitletavate teiste projektide/kavade) ja Natura 2000
ala kirjeldamine (a)
13
Projekt või kava on ala kaitsekorraldusega otseselt
seotud või selleks vajalik ja Natura 2000 alale olulist

Ei

Jah

Täitke asjaomase looduskaitseasutusega ja teiste
vastavate asutustega konsulteerides mõjude olulisuse
hindamise maatriks (d, e)
Oluline mõju on
tõenäoline (f)

Liikuge otse vastavate
loaandmise menetluste juurde

Ei

Jah

Teine etapp

Märkused
a)

Projekti või kava hindamise läbiviimiseks on esmalt tarvis täielikult iseloomustada projekti või
kava ja vastuvõtvat keskkonda (vt jagu 3.1.4).
b) Hindamisel tuleb arvesse võtta teistest (käimasolevatest või plaanitavatest) kavadest/projektidest
tulenevaid mõjusid, mis võivad parasjagu kaalumisel oleva kava/projektiga koostoimes tekitada
kuhjuvaid mõjusid (vt jagu 2.5).
c) Kui kava või projekt on ala kaitsekorraldusega otseselt seotud või selleks vajalik ja Natura 2000
alale tõenäoliselt olulist mõju ei avalda, siis asjakohast hindamist ei nõuta (vt Natura käsiraamat,
jagu 4.3.3).
d) Asutused on liikmesriigiti erinevad. Võimalik, et konsulteerida tuleb loodusdirektiivi rakendamise
eest vastutava asutusega.
e) Olulisuse hindamine (vt jagu 3.1.5)
f) Sellel hindamisel rakendatakse ettevaatuspõhimõtet.
Esimese etapi väljundid: sõelumismaatriks
olulise mõju puudumise avaldus
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(joonis 1)
(joonis 2)

3. ARTIKLI 6 LÕIGETE 3 JA 4 RAKENDAMISE METOODIKA
3.1. Esimene etapp: sõelumine
3.1.1.

Sissejuhatus

Selles etapis uuritakse projekti või kava tõenäolist mõju Natura 2000 alale (kas eraldi või koos teiste kavade
või projektidega) ja arutatakse, kas on võimalik objektiivselt järeldada, et oluline mõju puudub. See
hindamine hõlmab endas nelja sammu:
1.
2.
3.
4.

kindlakstegemine, kas projekt või kava on ala kaitsekorraldusega otseselt seotud või selleks vajalik;
projekti või kava kirjeldamine ning teiste temaga koos Natura 2000 ala oluliselt mõjutada võivate
projektide või kavade kirjeldamine ja iseloomustamine;
võimaliku mõju kindlakstegemine;
mõju olulisuse hindamine.

Sõelumisetapi läbiviimiseks peab pädev asutus koguma teavet paljudest eri allikatest. Sõelumisotsust võib
tihti olla võimalik teha juba avaldatud materjale kasutades ja vastavate looduskaitseasutustega
konsulteerides. Sõelumisetapis tuleks otsuse tegemisel rakendada ettevaatuspõhimõtet proportsionaalselt
projekti või kava ning vastava ala suurusega. Väga väikeste projektide või kavade puhul on võimalik, et
pädev asutus saab olulise mõju puudumise üle otsustada ainult projektikirjelduse põhjal. Samamoodi võib
sellise taseme teabest piisata otsustamaks, et suured projektid või kavad avaldavad tõenäoliselt olulist mõju.
Selliseid otsuseid tehes saab pädev asutus aluseks võtta oma teadmised asjaomasest Natura 2000 alast,
asjaolu, et ala on määratud Natura alaks, ning ala looduskaitselise seisundi. Kui ei ole nii ilmselge, kas
oluline mõju on tõenäoline või mitte, on vaja sõelumisele läheneda palju rangemalt.
Ettevaatuspõhimõtte kohaldamiseks ja otsusetegemise läbipaistvuse tagamiseks on tarvis, et olulise
keskkonnamõju tõenäolise puudumise järeldus protokollitaks ja aruandes esitataks. Sellepärast loetakse
heaks tavaks koostada oluliste mõjude puudumise aruanne (vt allpool), milles on objektiivselt järeldatud, et
tõenäoliselt projekt või kava ei avalda Natura 2000 alale olulist mõju. Kui sõelumisetapis on ilma
üksikasjaliku hindamiseta võimalik eeldada (lähtudes projekti või kava suurusest või ulatusest või Natura
2000 ala iseärasustest), et oluline mõju on tõenäoline, võib allpool kirjeldatud sõelumishindamiste asemel
liikuda otse edasi asjakohase hindamise etappi (teine etapp).
Kui tegemist on keskkonnamõju hindamise direktiivi reguleerimisalasse kuuluva projekti või strateegilise
keskkonnamõju hindamise direktiivi reguleerimisalasse kuuluva kavaga, siis selliste projektide ja kavade
sõelumisel kasutatav olulisuse lävi tagab tõenäoliselt ka nende projektide sõelalejäämise, mis vajavad
vastavalt loodusdirektiivile asjakohast hindamist. Kui projektile või kavale nõutakse keskkonnamõju
hindamise põhjal koostatavat keskkonnaaruannet, tuleks tavaliselt eeldada, et nõutakse ka asjakohast
hindamist. Samuti tuleks eeldada, et juhul kui projekt avaldab Natura 2000 alale tõenäoliselt olulist mõju,
võib vajalik olla täielik keskkonnamõju hindamine.
3.1.2.

Esimene samm: ala kaitse korraldamine

Natura käsiraamatus selgitatakse, et sellise projekti või kava puhul, “mis on otseselt seotud ala
korraldamisega või on ala korraldamiseks otseselt vajalik”, tähendab mõiste korraldamine ala kaitseks
vajalikke korralduslikke meetmeid ja sõna otseselt viitab sellele, et silmas peetakse ainult ala kaitse
korraldamiseks ellu kutsutud meetmeid, mitte aga teiste tegevuste otseseid või kaudseid tagajärgi. Pange
tähele ka seda, et olukorras, kus ühe ala kaitsekorralduseks mõeldud meede mõjutab teist ala, tuleb siiski
läbi viia hindamine, kuna need kaitsekorraldusmeetmed ei ole spetsiifiliselt ega otseselt suunatud sellele
teisele alale (Natura käsiraamat, jagu 4.3.3).
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3.1.3.

Teine samm: projekti või kava kirjeldamine

Projekti või kava kirjeldamisel tuleb kindlaks teha kõik need projekti või kava elemendid, mis võivad
Natura 2000 alale mõju avaldada. Raamis 1 on näidatud, millist laadi parameetrid tavaliselt tuleb kindlaks
teha. Need parameetrid on siiski ainult illustratiivsed, kuna ammendavat nimekirja oleks sedalaadi
dokumendis võimatu ära tuua. Mõne projekti või kava puhul võib tarvilikuks osutuda, et need parameetrid
tehtaks kindlaks ehitus-, käitus- ja tegevuse lõpetamise etapi jaoks eraldi.
Raam 1. Projekti või kava kirjelduse kontrollnimekiri
Kas projekti või kava järgmised näitajad on kindlaks tehtud?

v/x

Suurus, ulatus, pindala, maatarve jne
Millise sektori projekti või kavaga on tegemist
Projektist või kavast (kaevandamisest, maa-ainese kuhjamisest, süvendamisest jne)
tulenevad füüsilised muutused
Ressursivajadused (veevõtt jne)
Vee- ja õhuheitmed ja jäätmed (maapinnale, vette või õhku heitmine)
Transpordivajadused
Ehitamise, käitamise ja tegevuse lõpetamise kestus jne
Kava elluviimise ajavahemik
Kaugus Natura 2000 alast või ala võtmeelementidest
Teiste projektide või kavadega koostoimes tekkivad kuhjuvad mõjud
Muud näitajad vastavalt vajadusele
Kui on võimalik kasutada geoinfosüsteeme (GIS), muudab see projekti või kava kõigi elementide vaheliste
seoste ja Natura 2000 ala spetsiifiliste omaduste mõistmise palju lihtsamaks. Et tagada mõju kõigi
aspektide, sealhulgas mõjude kuhjumisest tuleneva otsese ja kaudse mõju kindlakstegemine (vt jagu 2.5),
tuleb läbi teha ka raamis 2 näidatud sammud.
Raam 2. Kuhjuvate mõjude hindamine
Tegevus
Sammud

Prognoosimine

Kindlaks teha kõik kaalutavast projektist või kavast tuleneda võiva mõju
allikad koos kõigi teiste keskkonnas juba olemas olevate mõjuallikatega
ning teistest kavandatavatest projektidest või kavadest tõenäoliselt
tulenevate mõjudega.
Kindlaks teha, millist tüüpi mõjutegurid (müra, veevarude vähenemine,
keemiliste ainete heited jne) tõenäoliselt mõjutavad muutustele tundliku ala
struktuuri ja funktsioonide eri aspekte.
Määrata, millistes piirides hakatakse kuhjuvaid mõjusid hindama. Pange
tähele, et need piirid on eri tüüpi mõjude puhul erinevad (nt mõju
veevarudele, müra) ja võivad hõlmata ka kaugemal (alast väljaspool)
asuvaid paiku.
Kindlaks teha potentsiaalsed kuhjuvate mõjude avaldumisteed (nt vee, õhu
kaudu jne; mõjude kuhjumine ajas ja ruumis). Uurige kohapealseid
tingimusi, et kindlaks teha, kus võivad ohtu sattuda ala struktuuri ja
funktsioonide eriti tundlikud aspektid.
Prognoosida kindlaks tehtud tõenäolise kuhjuva mõju suurus/ulatus.

Hindamine

Selgitada, kas potentsiaalne kuhjuv mõju on tõenäoliselt oluline.

Kindlaks teha kõik
koosmõju avaldada võivad
projektid/kavad
Mõju kindlakstegemine
Hindamise piiride
määramine
Mõju avaldumise teede
kindlakstegemine
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3.1.4.

Kolmas samm: ala iseloomustus

Et kindlaks teha mõju Natura 2000 alale, on tarvis kirjeldada ala kui tervikut või siis ala neid piirkondi, kus
mõju kõige suurema tõenäosusega avaldub. Mõju kindlakstegemisel tuleb kaaluda ka koostoimes teiste
projektide või kavadega avalduvat kuhjuvat mõju ja järgida tuleks raamis 2 visandatud kuhjuva mõju
hindamise samme. Ala võtmeelemente mõjutavad projekti või kava teatud kindlad elemendid. Mõned neist
allikatest, millest tuleks projekti või kava mõju kindlakstegemisel lähtuda, on esitatud raamis 3 olevas
kontrollnimekirjas. Nagu kõiki teisi siin juhistes toodud kontrollnimekirju, tuleks sedagi vaadata kui ainult
illustreerivat näidet.
Raam 3. Allikad, millele tuleks mõju kindlakstegemisel tugineda
v/x

Kas on tuginetud järgmistele allikatele?
Ala kohta täidetud Natura 2000 standardne andmevorm
Tänapäevased ja ajaloolised kaardid
Maakasutuse planeeringud ja muud olemasolevad asjakohased planeeringud
Alal läbi viidud uuringute materjalid
Olemasolevad hüdrogeoloogilised andmed
Olemasolevad andmed võtmeliikide kohta
Teiste sarnaste projektide või kavade kohta koostatud keskkonnaaruanded
Keskkonnaseisundi aruanded
Ala kaitsekorralduskavad
Geoinfosüsteemid (vt jagu 3.2.3 )
Ala kohta leiduvad ajaloodokumendid
Muud andmed vastavalt vajadusele
3.1.5.

Neljas samm: olulisuse hindamine

Järgmiseks tuleb hinnata, kui oluline on kolmanda sammuna kindlaks tehtud mõju. Mõistet oluline
käsitletakse põhjalikumalt I lisa 4. osas. Olulisuse hindamiseks ei pruugi vaja olla palju enamat kui ainult
vastava looduskaitseasutusega konsulteerimist. Muul juhul, eriti huvirühmade lahkarvamuste korral, võib
vaja olla edasisi uuringuid, mis aitaksid kindlaks teha, kas projekti või kava mõju on oluline. Mõju olulisuse
hindamisel kasutatakse tavaliselt võtmeindikaatoreid. Raamis 4 on toodud selliste indikaatorite näiteid koos
nõuannetega, kuidas neid indikaatoreid kasutada. Raamis 5 on toodud praktikanäiteid olulisuse indikaatorite
rakendamisest eri tüüpi projektide/kavade ja erinevate alade puhul. Mõned indikaatorid, nagu näiteks
elupaigakadu protsentides, võivad olla esmatähtsate elupaigatüüpide puhul olulisemad kui teiste
elupaigatüüpide puhul.
Raam 4. Olulisuse indikaatorite näiteid
Mõju tüüp

Olulisuse indikaator

Elupaiga pindala kadu

kao protsent

Killustatus
Häirimine

kestus või püsivus, killustatuse tase võrreldes
esialgsega
kestus või püsivus, kaugus alast

Populatsiooni asustustihedus

taastumiseks kuluv aeg

Veevarud

suhteline muutus

Veekvaliteet

peamiste veekvaliteedi näitajate suhteline muutus
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Raam 5. Praktikanäiteid: olulisuse hindamine
Maantee ja raudtee rajamine läbi kuivade metsaalade: kõigepealt hinnati elupaigakao või -muutuse
olulisust selle järgi, kui suurt protsenti elupaigast see puudutas. Lõppanalüüsis loeti oluliseks siiski
igasugune elupaigakadu ja samuti ala pöördumatu muutmine.
Maanteeprojekt: mõju olulisust hinnati selle põhjal, kui suure protsendi võrra elupaiga pindala alal
väheneb. Seejärel vaadeldi elupaiga protsentuaalset vähenemist selle taustal, kui palju seda elupaigatüüpi
leidub liikmesriigis tervikuna. Kuna elupaigatüübi pindala oli vähenemas, hinnati oluliseks juba 1%line
vähenemine.
Arendustööd jõe lehtersuudmealal: põhitähelepanu all olid liikide ja elupaikade vahelised keerukad
seosed. Koostati maatriks, milles viit tüüpi linnud (nt väiksed toituvad kurvitsalised, puhkavad veelinnud)
suhtestati kolme tundlikkuse tasemega (“häirimispotentsiaal” eri aastaaegadel). Tundlikkust hinnati skaalal
kõrge, keskmine ja madal. Madalaima häirimispotentsiaaliga perioodiks hinnati ajavahemikku maist
augustini.
Kõrge häirimispotentsiaaliga ajale kavandatud ehitustöid peeti ala tõenäoliselt oluliselt mõjutavaks (st
koheseid leevendusmeetmeid vajavaks, mis muu hulgas tähendas ehitustööde ajakava muutmist).
Veevarustuse arendustööd poolkõrbelistel aladel: antud juhul algas olulisuse kaalumine sellest, et
keskkonnaseisundi ja sotsiaalmajanduslike tingimuste kriitiliste aspektide jaoks kehtestati indikaatorid.
Muu hulgas võeti arvesse looduskaitseala staatust ja liikide jaotumist piirkonna eri elupaigatüüpide vahel.
Mõju hinnati linnuasurkondade protsendilise vähenemise, liikide tõenäolise hävimise ja kaitsealuste
märgalade hävimise järgi.
Kui on otsustatud läbi viia põhjalikumad uuringud, on oluline kasutada kontrollitavaid hindamismeetodeid.
Et mõju olulisust saaks hinnata süsteemselt ja objektiivselt, võib kasutada täpsemaid kontrollnimekirju ja
maatrikseid. Neis juhistes on selleks välja pakutud joonisel 1 toodud sõelumismaatriksi näidis.
Potentsiaalse mõju kindlakstegemisel on oluline ära tunda, millised kava või projekti konkreetsed
elemendid Natura 2000 ala tõenäoliselt mõjutavad või millised elemendid võiksid koos teiste kavade või
projektidega ala mõjutada. Projektide sellisteks elementideks võivad olla ehitusprotsessiga seotud
vajadused, ressursivajadus ja füüsilised näitajad, nagu laius, sügavus, kestus jne. Kavade puhul võivad
selliste elementide hulka kuuluda kava raames teostatavate üksikprojektide vajadused, samuti võivad need
elemendid olla seotud teatud sektoritega, mida kava käsitleb, nagu näiteks põllumajandus, kalandus ja
energeetika.
Kui sõelumismaatriks on täidetud, võiks otsuse sõnastada ühena kahest järgnevast tõdemusest:
1.

objektiivsetel alustel võib järeldada, et projekt või kava tõenäoliselt ei mõjuta oluliselt Natura
2000 ala, või

2.

esitatud teave näitab, et oluline mõju on tõenäoline, või et piisavalt palju jääb ebaselgeks ning on
tarvis läbi viia asjakohane hindamine.

3.1.6.

Väljundid

Kui sõelumishindamisel jõutakse järeldusele, et oluline mõju on tõenäoline või et ei ole piisavalt kindlat
alust väita vastupidist, tuleks edasi liikuda metoodika järgmisesse etappi. Kui aga selles etapis saab
järeldada, et projekt või kava tõenäoliselt ei mõjuta oluliselt Natura 2000 ala, näeb hea tava ette, et
koostatakse olulise mõju puudumise avaldus (vt joonis 2) ning tehakse see kättesaadavaks huvirühmadele.
Joonis 1. Sõelumismaatriksi näidis: turismistrateegia (kava)
Projekti või kava lühike kirjeldus
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Käesolev kava on
turismistrateegia eelnõu sellise
Natura 2000 ala lühike kirjeldus

ala jaoks, mis on läbi teinud tööstuse languse ning mille majandus
ja keskkond vajavad taastamist.
Ala hõlmab jõe lehtersuudme soid. Ala on linnuhoiuala (SPA) ja
kantud Ramsari alade nimekirja tähtsa vee- ja rannikulindude
kogunemispaigana. Alal pesitseb 1% võtmeliikide riigi
haudeasurkonnast ja talvitub 29% riigi talvitusasurkonnast.
Hindamiskriteeriumid

Kirjeldage projekti üksikelemente, mis (kas
eraldi või koos teiste kavade või projektidega)
tõenäoliselt mõjutavad Natura 2000 ala.

1.
2.
3.

Kirjeldage projekti mis tahes tõenäolist otsest,
kaudset või sekundaarset mõju Natura 2000 alale
(kas eraldi või koos teiste kavade või
projektidega) järgmiste näitajate põhjal:

1.





2.








suurus ja ulatus;
maatarve;
kaugus Natura 2000 alast või ala
võtmeelementidest;
ressursivajadused (veevõtt jne);
heitmed (maapinnale, vette või õhku
heitmine);
kaevandamisvajadused;
transpordivajadused;
ehitamise, käitamise ja tegevuse lõpetamise
kestus jne;
muud.

3.
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Kava näeb ette Natura 2000 ala vastaskaldal
asuvate mahajäetud tööstusehitiste
kõrvaldamise.
Kavas on rajada rannaäärne jalgrada, mis võib
hakata kulgema Natura alal või selle
läheduses.
Kavas on lammutada alast ülesvoolu asuvad
sadamasillarajatised ja asendada need vaba
aja veetmiseks ja veeturismi arendamiseks
mõeldud uute sildumis- ja veespordirajatistega.
Mahajäetud tööstusehitiste kõrvaldamiseks
vajalikud tehnilised tööd toimuvad vähem kui
400 meetri kaugusel Natura 2000 ala piirist.
Ala puhastamine võtab tõenäoliselt aega kuus
kuud (potentsiaalne häirimine).
Rannaäärne jalgrada võib kulgeda Natura alal
või selle läheduses. Raja laius on 4 meetrit,
kruusatee ehitamiseks on tõenäoliselt vaja teha
mõningaid kaevetöid ning mõne rajalõigu
äärde tuleb tõenäoliselt rajada tara
(potentsiaalne ala kadu).
Uued veespordi- ja puhkerajatised ehitatakse
alast 1 km ülesvoolu. Selleks tuleb lammutada
ja kõrvaldada olemasolevad rajatised ning
ehitada uued, sealhulgas uus 20-kohaline
jahisadam ja sildumiskohad 3 lõbusõidupaadi
jaoks ning muud veega seotud tegevuste jaoks
tarvilikud rajatised, mille ehitamine kestab mitu
kuud (potentsiaalne häirimine).

Kirjeldage ala mis tahes tõenäolist muutust, mille
toob kaasa:







1.

elupaiga pindala vähenemine;
võtmeliikide häirimine;
elupaikade või liigiasurkondade killustatus;
liikide asustustiheduse vähenemine;
peamiste looduskaitselise väärtuse
indikaatorite muutused (veekvaliteet jne);
kliimamuutus.

2.

3.

Kirjeldage kõiki tõenäolisi mõjusid Natura 2000 alale
tervikuna, lähtudes järgmisest:



Põhiline oht on pesitsevate
lindude häirimine, mille
tagajärjel võivad asurkonnad aja
jooksul väheneda.

sekkumine peamistesse ala struktuuri määravatesse
seostesse;
sekkumine peamistesse ala funktsioone määravatesse
seostesse.

Esitage kindlakstehtud mõjude olulisuse
indikaatorid, lähtudes järgmisest:

1.
2.







hävimine;
killustumine;
katkestamine;
häirimine;
ala võtmeelementide muutumine
(veekvaliteet jne).

3.

Kirjeldage eespool nimetatud elementide seast
neid projekti või kava elemente või elementide
kombinatsioone, mille puhul mõju on tõenäoliselt
oluline või mõju ulatus või tugevus pole teada.
Märkus: täitmata maatriks on toodud II lisas.

Mahajäetud tööstusala puhastamisega
kaasnev müra ja inimeste kohalolek võib
häirida pesitsevaid linde. Samuti on oht, et
saasteained võivad vette sattuda ja
mõjutada liikide võimalusi ala kasutada.
Kui rannaäärset jalgrada ei suunata alast
eemale, võib see kaasa tuua suurel hulgal
inimesi ja seega ka häirimist ning kui rada
kulgeb läbi ala, võib mõningane osa
elupaigast hävida.
Kavandatavad uued veespordi- ja
turismirajatised põhjustavad tõenäoliselt
häirimist, kuna jõel tiheneb liiklus.

Võtmeliikide asurkondade vähenemise
hinnanguline ulatus.
Rannaäärsest jalgrajast tuleneva
killustatuse ja häirimise ulatus.
Kui suureks hinnatakse riski, et
olemasolevate ehitiste lammutamisel ja
kõrvaldamisel ning ala puhastamisel alale
sattuv reostus alale mõju avaldab.

Looduskaitseasutusega konsulteerimise põhjal
järeldati, et kava kõigist kolmest elemendist
tulenev häirimine avaldab tõenäoliselt alale
olulist mõju.

Joonis 2. Olulise mõju puudumise avaldus
Projekti või kava nimetus
Natura 2000 ala nimi ja asukoht

Abiks oleks, kui esitate kaardi või asukohaskeemi.

Projekti või kava kirjeldus

Esitage üksikasjalikud andmed projekti või kava
mahu, pindalalise ulatuse ning ehitamise, käitamise
ja vajadusel tegevuse lõpetamise füüsiliste vajaduste
kohta.

Kas projekt või kava on ala kaitsekorraldusega
otseselt seotud või selleks vajalik (täpsustage)?
Kas on teisi projekte või kavasid, mis võiksid
koos hinnatava projekti või kavaga alale mõju

avaldada (täpsustage)?

20

või kavade nimetused ja asukohad (ka siin on
kasulik esitada seoste illustreerimiseks kaardid).

Määratlege hindamise ulatus, teiste projektide
või kavade eest vastutajad ning nende projektide

Mõju olulisuse hindamine
Kirjeldage, kuidas projekt või kava (eraldi või
koos teiste projektide või kavadega) tõenäoliselt
mõjutab Natura 2000 ala.

Käsitlege nii otseseid kui ka kaudseid mõjusid
ning selgitage, kuidas hindamine läbi viidi.

Selgitage, miks seda mõju oluliseks ei peeta.

Siin võib viidata peamistele olulisuse
indikaatoritele, nagu ala muutumise ulatus,
projekti või kava kestus jne.

Nende asutuste nimekiri, kellega konsulteeriti.

Tooge ära kontaktisikute nimed ja
telefoninumbrid või elektronpostiaadressid

Konsulteerimisel saadud vastused.

Näidake, kas asutused peavad mõju oluliseks või
mitte

Hindamise läbiviimiseks kogutud andmed
Kes teostas
hindamise?

Andmete allikad

Teostatud hindamise tase

Kus saab tutvuda hindamise
täielike tulemustega?

Nt pädev asutus,
projekti või kava
esitaja, vastutav
riiklik või
piirkondlik
valitsusasutus.

Nt väliuuringud,
olemasolevad
andmed,
konsulteerimine
vastavate
asutustega jne

Nt olemasolevate andmete
põhjal tehtud analüüs,
täielik ökoloogiline
hindamine jne. Näidake ära
hindamistulemuste
usaldusväärsuse tase.

Näidake, millistel kuupäevadel
ja kellaaegadel saab teabega
tutvuda, lisades kontaktisikute
aadressid ja telefoninumbrid.

Lõppjäreldused
Selgitage, kuidas jõuti lõppjärelduseni, et projekt või kava ei mõjuta oluliselt Natura 2000 ala.
Märkus: täitmata maatriks on toodud II lisas.
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Skeem 3. Teine etapp: asjakohane hindamine
Esimene etapp

Koguge kokku kõik projekti või kava
üksikasjad ning ala tunnusjooned (a)

Ettevaatuspõhimõttest lähtudes saab järeldada,
et projekt või kava ei mõjuta ala terviklikkust
(b)

Ei
Võimaluse korral kavandage
asjakohased leevendusmeetmed, mis
hoiavad ära või minimeerivad
kahjuliku mõju (c)

Jah

Koostage asjakohase hindamise aruanne;
asjaomastele asutustele ja avalikkusele
tuleks anda võimalus seda aruannet
kommenteerida (b)

Pärast kommentaaride saamist jõutakse
objektiivsele järeldusele, et projekt või
kava mõjub siiski kahjulikult ala
terviklikkusele (d)

Jah

Ei

Liikuge otse vastavasse loaandmise
protsessi

Kolmas etapp
Märkused
a)

Kasutada võib esimeses etapis kogutud teavet, kuigi vaja on ka üksikasjalikumat teavet (vt jagusid
3.2.2 ja 3.2.3).
b) See hindamine tuleb läbi viia ettevaatuspõhimõttest lähtudes (vt jagu 3.2.4).
c) Pädev asutus otsustab, millised leevendusmeetmed on vajalikud (vt jagu 3.2.5).
d) Kasutage raamis 10 toodud kontrollnimekirja.
Teise etapi väljundid:

asjakohane hindamine: leevendusmeetmed
asjakohase hindamise aruanne
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(joonis 3)
(joonis 4)

3.2. Teine etapp: asjakohane hindamine
3.2.1.

Sissejuhatus

Asjakohase hindamise läbiviimine on pädeva asutuse ülesanne. Ent nagu nende juhiste sissejuhatuses
selgitatud, hõlmab hindamine paljudelt huvirühmadelt, sealhulgas projekti või kava esitajalt, riiklikult,
piirkondlikult või kohalikult loodukaitseasutuselt ja vabaühendustelt saadud teabe kogumist ja kaalumist.
Nagu keskkonnamõju hindamiselgi, annab projekti või kava esitaja tavaliselt ka asjakohase hindamise
etapis pädevale asutusele kaalumiseks teavet. Pädev asutus võib seda teavet kasutada sise- ja
välisekspertidega ning teiste huvirühmadega konsulteerimisel lähtematerjalina. Võimalikult põhjaliku ja
objektiivse lõpphindamise tagamiseks võib pädeval asutusel tarvis olla tellida ka omapoolseid aruandeid.
Selles hindamisetapis vajaminev teave on näidatud raamis 6.
Selles etapis kaalutakse projekti või kava mõju (kas eraldi või koos teiste projektide või kavadega) Natura
2000 alale, lähtudes ala kaitse-eesmärkidest, struktuurist ja funktsioonist. Komisjoni teenistuste koostatud
Natura käsiraamatus on öeldud, et:
“Ala terviklikkus hõlmab ka ala ökoloogiliste funktsioonide terviklikku toimimist. Kui otsustamisel on, kas
ala kahjustatakse või mitte, tuleks lähtuda üksnes ala kaitse eesmärkidest” (Natura käsiraamat, jagu 4.6.3).
3.2.2.

Esimene samm: nõutav teave

Tagamaks, et asjakohase hindamise läbiviimisel on kasutada piisavalt teavet, on soovitatav täita raamis 6
toodud kontrollnimekiri. Kui teavet pole või see pole kättesaadav, on vaja täiendavaid uuringuid. Selle
hindamise esimeseks sammuks on kindlaks teha ala kaitse-eesmärgid ja need projekti või kava (eraldi või
koos teiste projektide või kavadega) aspektid, mis neile mõju avaldavad. Ala kaitse-eesmärkide näiteid on
toodud raamis 9. Kaitse-eesmärgid võib tavaliselt saada ala kohta täidetud Natura 2000 andmevormist või
ala kaitsekorralduskavast.
Kui teave on lünklik, on lisaks olemasolevatele andmetele tavaliselt tarvis täiendavaid väliuuringuid. Et
aidata mittespetsialistil aru saada, milliseid välitöid võib tarvis olla, on juhiste I lisas toodud ökoloogiliste
lähteuuringute, mõju prognoosimise ja olulisuse hindamise juhised.
Raam 6. Asjakohasel hindamisel vajamineva teabe kontrollnimekiri
Kas järgnevad andmed on teada või kättesaadavad?

v/x

Projekti või kava teave
Ala mõjutada võiva projekti või kava täielik iseloomustus
Kava täielik ulatus või kavaga hõlmatava ala pindala
Projekti suurus ja muud üksikasjad
Selliste muude käimasolevate, esitatud või heaks kiidetud projektide kirjeldus,
mis võivad koos hindamisel oleva projektiga põhjustada alal interaktiivseid või
kuhjuvaid mõjusid.
Kavandatavad või kaalumisel olevad looduskaitselised algatused, mis
tõenäoliselt mõjutavad tulevikus ala seisundit.
Projekti või kava ja Natura 2000 ala vahelised seosed (nt olulised vahemaad
jne)
Lube väljastava organi või asutuse esitatud teabenõuded (nt keskkonnamõju
hindamine/strateegiline keskkonnamõju hindamine)
v/x

Kas järgnev teave on teada või kättesaadav
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Ala teave
Natura 2000 alaks määramise põhjused
Ala kaitse-eesmärgid ja alale looduskaitselist väärtust andvad tegurid
Ala looduskaitseline seisund (soodne või mitte)
Ala lähteolukord
Alal leiduvate I lisa elupaigatüüpide või II lisa liikide peamised tunnused
Ala füüsilised ja keemilised parameetrid
Elupaikade ja liikide dünaamika ja ökoloogia
Muutuste suhtes tundlikud ala elemendid
Peamised ala terviklikkust loovad ja säilitavad struktuurilised ja funktsioonilised
seosed
Sesoonsed mõjud alal esinevatele esmatähtsatele I lisa elupaikatüüpidele ja II
lisa liikidele
Teised alaga seonduvad looduskaitselised probleemid, sealhulgas tõenäoliselt
aset leidvad looduslikud muutused
Raamis 7 on loetletud mõningaid soovitatavaid allikaid, kust selles etapis nõutavat teavet leida.
Raam 7. Peamised teabeallikad
Natura 2000 standardsed andmevormid ja olemasolevad kaitsekorralduskavad.
Sõelumisetapi jaoks kogutud ökoloogiline teave.
Asjaomased looduskaitseasutused ja -organisatsioonid.
Vastavad planeeringud, tänapäevased ja ajaloolised kaardid, olemasolevad geoloogilised ja
hüdrogeoloogilised uuringud ja kogu olemasolev ökoloogiliste uuringute materjal, mida võib saada
maaomanikelt, ala valitsejatelt või looduskaitseorganisatsioonidelt.
Sarnaste kavade või projektide hindamisel koostatud keskkonnamõju hindamise aruanded, asjakohase
hindamise aruanded ja muu dokumentaalne tõendusmaterjal.

3.2.3.

Teine samm: mõju prognoosimine

Projekti või kava tõenäolist mõju Natura 2000 alale võib olla raske prognoosida, kuna elemendid, millest
ala ökoloogiline struktuur ja funktsioonid koosnevad, on dünaamilised ja raskesti mõõdetavad. Mõju tuleb
prognoosida süsteemselt ning võimalikult objektiivselt. Selleks on tarvis kindlaks teha mõju tüüp: tavaliselt
eristatakse otsest ja kaudset mõju; lühi- ja pikaajalist mõju; ehitus-, käitus- ja tegevuse lõpetamise etapi
mõju ning eraldi avalduvat, interaktiivset ja kuhjuvat mõju. Olemasolevatest mõju prognoosimise
meetoditest annab ülevaate raam 8.
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Raam 8. Mõju prognoosimise meetodid
Otsesed mõõtmised, näiteks mõjutatava või kaduva elupaiga pindala mõõtmine, mis võimaldab kindlaks
teha liigiasurkondade, elupaigatüüpide ja koosluste suhtelise vähenemise.
Vooldiagrammid ning võrgustik- ja süsteemdiagrammid teevad kindlaks otsesest mõjust tulenevad
mõjuahelad. Kaudne mõju jagatakse põhjuse järgi sekundaarseks, tertsiaarseks jne. Vastastikuste seoste ja
protsessi kulgemisteede iseloomustamisel on süsteemdiagrammid paindlikumad kui võrgustikud.
Kvantitatiivsed prognoosimismudelid annavad matemaatiliselt tuletatud prognoosid, mis põhinevad
mõjude tugevuse ja suuna kohta leiduvatel andmetel ja tehtavatel oletustel. Mudelid võivad anda
varasemate ja praeguste andmetega (trendianalüüs, stsenaariumid, teistest analoogsetest asukohtadest üle
kantav teave) ja intuitiivsete ennustustega kooskõlas olevaid üldistatavaid prognoose. Modelleerimisel
liigutakse tavaliselt soovitud tulemusest tagasisuunas, et hinnata, kas kavandatav projekt selle tulemuse
saavutab. Mõned üldkasutatavad mudelid prognoosivad näiteks saasteainete hajumist õhku,
pinnaseerosiooni, setete kuhjumist ojadesse ja hapniku vähenemist reostatud jõgedes.
Geoinfosüsteeme (GIS) võib kasutada mudelite koostamiseks ruumilistest seostest, nagu näiteks
piirangute eraldi kihina kaardile kandmine, või tundlike alade ja hävivate elupaikade asukohtade
kaardistamiseks. GIS ühendab endas arvutipõhise kartograafia, salvestades kaardiandmeid, ja
andmebaaside haldamise süsteemi, salvestades selliseid tunnuseid nagu näiteks ala maakasutus või kallak.
GIS võimaldab kogutud muutujaid kiirelt kuvada, kombineerida ja analüüsida.
Varasematest sarnastest projektidest saadud teave võib olla kasulik, eriti kui kõigepealt tehti
kvantitatiivsed prognoosid ja nende paikapidavust on tegevuse käigus jälgitud.
Ekspertarvamused ja -hinnangud võivad põhineda eelnevatel kogemustel ja konsultatsioonidel.

3.2.4.

Kolmas samm: kaitse-eesmärgid

Kui projekti või kava mõju on kindlaks tehtud ja prognoositud, tuleb ala kaitse-eesmärkide ja
looduskaitselise seisundi alusel hinnata, kas projekt või kava mõjub kahjulikult ala terviklikkusele. Kaitseeesmärkide näiteid on toodud raamis 9.
Raam 9. Kaitse-eesmärkide näiteid
Lubjarikka veega põhjaveetoiteline oja: voolusängi taimestikus peaksid domineerima kindlad liigid;
vool peab olema piisav jõe loomulike protsesside toimimiseks; säilima peaks kevadvool; jõepõhja
materjaliks peaks jääma puhas kruus.
Lehtersuudmeala: säilitada jõe lehtersuudme tunnuste ja lehtersuudmega seotud taimestiku ja loomastiku
soodne seisund.
Rannikuala: säilitada selle rannikuala Euroopale omaste tunnuste soodne seisund, võimaldades samas
looduslikke muutusi. Nende tunnuste hulka kuuluvad kliburanna taimestik ja laguunid (mis asuvad
loodushoiualaks (SAC) esitatud ala piires, mis on ühtlasi ka linnuhoiuala (SPA)).
Mereala: tagada, et alal leiduvate ülitundlike koosluste kogupindala ei väheneks ning nende koosluste
struktuur, bioloogiline mitmekesisus või levikumuster ei muutuks.
Soolaseveeline laguuniala: säilitada laguuni võtmeliikide koosluste soodne seisund, takistamata samas
looduslikke muutusi.
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Vajalike hindamiste läbiviimisel on oluline rakendada ettevaatuspõhimõtet ning hindamine peaks
erapooletult ja tõendusmaterjali toel näitama, et kahjulikku mõju Natura 2000 ala terviklikkusele ei ole. Kui
seda pole võimalik näidata, tuleks eeldada kahjulikku mõju.
Kogutud teabe põhjal ja projekti või kava ehitus-, käitus- või tegevuse lõpetamise etappide tõenäolise mõju
kohta koostatud prognooside põhjal peaks nüüd olema võimalik täita raamis 10 toodud ala terviklikkuse
kontrollnimekiri.
Raam 10. Ala terviklikkuse kontrollnimekiri
Kaitse-eesmärgid
jah/ei

Kas projekt või kava võib:
aeglustada ala kaitse-eesmärkide saavutamist?
katkestada ala kaitse-eesmärkide suunas liikumise?
takistada selliste tegurite toimimist, mis aitavad säilitada ala soodsat seisundit?
häirida ala soodsa seisundi indikaatoritena kasutatavate võtmeliikide tasakaalu,
levikut ja asustustihedust?
Teised indikaatorid

jah/ei

Kas projekt või kava võib:
põhjustada muutusi kriitilise tähtsusega, ala olemust määravates aspektides (nt
toitainete tasakaal), millest sõltub ala toimimine elupaiga või ökosüsteemina?
muuta ala struktuuri ja/või funktsiooni määravate seoste (nt pinnase ja vee või
taimede ja loomade vaheliste seoste) dünaamikat?
mõjutada alal prognooside järgi või eeldatavalt toimuvaid looduslikke muutusi
(nagu näiteks veedünaamika või keemiline koostis)?
vähendada esmatähtsate elupaigatüüpide pindala?
vähendada esmatähtsate liikide arvukust?
muuta esmatähtsate liikide vahelist tasakaalu?
vähendada ala mitmekesisust?
põhjustada häirimist, mis võib mõjutada asurkondade suurust või esmatähtsate
liikide vahelist tasakaalu või asustustihedust?
põhjustada killustatust?
põhjustada peamiste tunnuste (nt puistaimkate, loodetele avatus, iga-aastased
üleujutused jne) vähenemist või hävimist?

Raamis 10 toodud kontrollnimekirja põhjal peaks olema võimalik otsustada, kas projekt või kava kahjustab
kas eraldi või koostoimes teiste projektide või kavadega ala terviklikkust või mitte. Alade terviklikkust
mõjutavate tegevuste näiteid on toodud raamis 11. Kui selles etapis napib teavet või tõendeid, tuleks
eeldada kahjulikke mõjusid. See otsus tuleks protokollida ja hindamisaruandes esitada. Hindamise
protokollimiseks kasutatava maatriksi näidis on toodud joonisel 4. Kui kahjuliku mõju puudumist ei saa
tõendada, tuleb kavandada leevendusmeetmed, mis hoiaksid mis tahes kahjuliku mõju ära, kui seda on
võimalik ära hoida.
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Raam 11. Praktikanäiteid: kahjulik mõju ala terviklikkusele
Veevõtt lubjarikka veega põhjaveetoitelisest ojast: antud juhul otsustas keskkonnakaitseasutus, et
võimalikku kahjulikku mõju ala terviklikkusele ei saa välistada, kuna raske on kindlaks teha, kas
taimekoosluste praegune (hindamisaegne) ebasoodne seisund oli tingitud veevõtust või looduslikust
varieeruvusest. Siin sai hindamisel otsustavaks ettevaatuspõhimõtte rakendamine.
Tööstuse arendamine: tehti kindlaks, et tegevus mõjub alale kahjulikult, arvestades, et tegemist on
linnuhoiuala ja Ramsari alaga ja ühtlasi riigi tasandil kaitstava alaga. Ala terviklikkuse kahjustamise üle
otsustamisel võeti arvesse, kui suur osa ala pindalast häviks, ning samuti tegevuse mõju lindudele, ala
peamistele ökoloogilistele tunnustele ja selgrootutele. Sellest näitest on näha, kui tähtis on mõista ala
struktuuri ja funktsioone ning liikide ja elupaikade vaheliste seoste dünaamikat.
Dokkide rajamine: jõuti otsusele, et lehtersuudmealale kavandatav üksikobjekt ei avalda alale
looduskaitse seisukohast olulist kahjulikku mõju, kuid mõningast kahjulikku mõju siiski eeldati. Kuna
seadusjärgne looduskaitseasutus oli mures alal leiduvate elupaigatüüpide jätkuva vähenemise pärast, jäi ta
ettevaatuspõhimõtet silmas pidades arenduse suhtes eitavale seisukohale.
Sadamaarendus: riiklik looduskaitseasutus jõudis järeldusele, et loodetega kanduvate uhtainete
settimisrežiimi kohta sellel alal pole piisavalt andmeid, et otsustada, kas selle režiimi mis tahes muutus
põhjustaks kahjulikku mõju alale kui tervikule. Ala terviklikkuse kahjustamise oht oli piisav, et nõuda
leevendusmeetmete võtmist ja seiret, mis taas illustreerib ettevaatuspõhimõtte rakendamise olulisust.

3.2.5.

Neljas samm: leevendusmeetmed

Leevendusmeetmeid tuleb hinnata selle kahjuliku mõju seisukohast, mida projekt või kava (kas eraldi või
koos teiste projektide või kavadega) tõenäoliselt avaldab. Pädeva asutuse ülesanne on otsustada, millise
taseme leevendusmeetmeid tarvis on. Seejuures tuleks arvesse võtta vastavate looduskaitseasutuste,
vabaühenduste ja projekti või kava esitajate soovitusi (praktikas kasutatud leevendusmeetmete näiteid on
toodud raamis 10). Leevendusmeetmeid kavandades peaks alati pürgima leevendusmeetmete eelistatuse
astmiku tippu (st eelistama mõju vältimist selle tekkekohas), nagu on selgitatud jaos 2.6.
Enne leevendusmeetmete hindamist tuleb:




loetleda kõik meetmed, mida on kavas kasutada (nt müratõkked, puude istutamine);
selgitada, kuidas need meetmed hoiavad ära kahjuliku mõju;
selgitada, kuidas meetmed vähendavad kahjulikku mõju.

Seejärel tuleb iga loetletud leevendusmeetme kohta:





näidata, kes ja kuidas need meetmed tagab ning ellu viib;
tuua tõendeid selle kohta, kuivõrd kindel on nende meetmete tõhusus;
esitada projekti või kava leevendusmeetmete rakendamise ajakava;
tõendada, kuidas on kavas meetmete toimimist seirata ning leevendusmeetme edutuks osutumise korral
olukorda parandada.

Joonisel 3 on toodud selle teabe esitamiseks mõeldud leevendusmeetmete hindamise maatriksi näidis.
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Raam 12. Praktikanäiteid: leevendusmeetmed
Maantee ja raudtee rajamine üle kuivade elupaikade: antud juhul kuulus leevendusmeetmete hulka
ehitustööde sobiv ajastamine, et vältida või vähendada loomastiku häirimist või pesade või varjepaikade
hävimist, ning kaitseekraanide püstitamine, hoidmaks ära lindude vigastamist kokkupõrgetes ja
elektrilöögist surmasaamist. Samuti soovitati maakasutuse planeerimist rangemalt reguleerida, et
vähendada maakasutuse mõju ümbritsevatele aladele.
Raudteeprojekt mägialal: antud juhul nõuti, et arendaja esitaks kahjuliku mõju ärahoidmise tagamiseks
külastuste ohjamise kava, sealhulgas kinnitatud seirekava.
Jõedokkide rajamine: jõeäärsele alale, kuhu oli kavas kaevata kanal ja ehitada kaid, kavandati
seireuuringud, hindamaks leevendusmeetmete tõhusust ja kindlustamaks ala selgrootutefauna
ümberasumine.
Tööstuse arendamine: suuremate projektide jaoks kavandatud leevendusmeetmete hulka kuulus
ehitustegevuse ümberajastamine, häirimist vältida või vähendada aitavad ehitustegevuse juhised ning
peamise tööpiirkonna kaitseekraaniga ümbritsemine, eraldamaks seda Natura 2000 ala kasutavatest
lindudest.

Joonis 3. Asjakohane hindamine: leevendusmeetmed
Loetlege meetmed,
mis on kavas
kehtestada.

Selgitage, kuidas
need meetmed
hoiavad ära
kahjuliku mõju ala
terviklikkusele.

Selgitage, kuidas
nimetatud meetmed
vähendavad
kahjulikku mõju ala
terviklikkusele.

i)

Tooge ära
leevendusmeetmete
üksikasjad, selgitades,
millised tegurid toimivad
kahjulike mõjude vastu.

Tooge tõendeid
selle kohta, kes ja
kuidas need
meetmed ellu viib.

Nt juriidiliselt
siduvad lepingud,
mis tuleks sõlmida
enne projekti või
kava teostamiseks
loa andmist.

ii)
iii)
Loetlege
Tooge tõendeid selle kohta, Tooge ära projekti või kava
leevendusmeetmed kui kindel on nende
leevendusmeetmete
(nagu eespool).
meetmete tõhusus.
rakendamise ajakava

Selgitage väljapakutavat
seirekava ja seda, mis on
kavas ette võtta, kui
leevendusmeetmed
osutuvad edutuks

i)

Leevendusmeetmed
võivad mõningal määral
olla projekti või kavasse
juba sisse kirjutatud;
mõnel juhul on vaja
täiendavaid
leevendusmeetmeid, mis

tõendusmaterjal või asjaomase
looduskaitseasutuse kinnitus.
Nt sarnastest
projektidest või
kavadest saadud
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peavad
tagatud
olema
kas enne
projektil

e või kavale loa
andmist või siis
võimalikult kiiresti
pärast seda.

Seirekava elluviimise ja
leevendusmeetmete edutuks
osutumise korral tegutsemise
võib tagada juriidiliselt
siduvate lepingutega, mis

peaksid olema sõlmitud
enne projekti või kava
teostamiseks loa andmist

ii)
iii)
Märkus: täitmata maatriks on toodud II lisas.
3.2.6.

Väljundid

Heaks tavaks tuleks lugeda, et pärast asjakohase hindamise läbiviimist koostab hindamise läbi viinud asutus
asjakohase hindamise aruande, milles:






kirjeldatakse projekti või kava piisavalt üksikasjalikult, et avalikkusele oleksid arusaadavad projekti
või kavaga hõlmatava ala suurus, tegevuse ulatus ja eesmärgid;
kirjeldatakse Natura 2000 ala lähteseisundit;
tehakse kindlaks projekti või kava kahjulikud mõjud Natura 2000 alale;
selgitatakse, kuidas on kavas neid mõjusid leevendusmeetmete abil ära hoida;
kehtestatakse ajakava ja tehakse kindlaks mehhanismid, mille kaudu leevendusmeetmed tagatakse, ellu
viiakse ja nende toimimist seiratakse.

Asjakohase hindamise aruanne tuleks saata konsulteerimiseks asjaomasele looduskaitseasutusele ja panna
avalikule arutelule. Näidisaruanne on esitatud joonisel 4.
Kui pädev asutus leiab, et kahjulik mõju jääb vaatamata leevendusmeetmetele siiski alles, ei tohi projektile
või kavale luba anda enne, kui on läbi viidud hindamise kolmas etapp ning jõutud objektiivsele järeldusele,
et alternatiivsed lahendused puuduvad.
Joonis 4. Asjakohase hindamise aruande näidis: tuuleturbiini rajamine (projekt)
Projekti või kava mõju ala terviklikkusele
Kirjeldage neid projekti või kava
elemente, mis (eraldi või koosmõjus
teiste projektide või kavadega)
avaldavad tõenäoliselt alale olulist
mõju (sõelumise põhjal).

Projekt seisnes Natura 2000 ala lähedasele
künkale viie tuuleturbiini rajamises koos
abistruktuuridega. Tuuleturbiinid asusid
rahvusvaheliselt tähtsa linnuliigi ühe suurema
puhkepaiga juurde viival lennuteel. Tõenäoline
oluline mõju seisnes lindude võimalikus
kokkupõrkamises turbiinidega ja lindude
häirimises

Sõnastage ala kaitse-eesmärgid

Säilitada ala kui riigi suurima selle linnuliigi
koondumispaiga (9% riigi asurkonnast) soodne
seisund

Kirjeldage, kuidas projekt või kava
mõjutab esmatähtsaid liike ja
elupaiku.
Tooge välja kõik ebaselged aspektid
ja teabelüngad.

Lindude tuuleturbiinidega kokkupõrkamise
tõenäosuse kohta leiduvate teaduslike
tõendusmaterjalide osas oli suuri lahkarvamusi.
Hindamine põhines riskiarvutustel. Kuna kindlaid
tõendeid oli vähe, rakendati ettevaatuspõhimõtet ja
eeldati, et kahjulik mõju on tõenäoline.
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Kirjeldage, millist mõju (nt elupaiga
vähenemine, häirimine, killustamine, keemilised,
hüdroloogilised või geoloogilised muutused jne)
kava või projekt tõenäoliselt avaldab
ala terviklikkusele (ala struktuuri, funktsiooni ja
kaitse-eesmärkide seisukohast).

Tooge välja kõik ebaselged aspektid ja teabelüngad.
Lindude, eriti poegade ja noorlindude võimaliku
tuuleturbiinidega põrkumise tagajärjeks võib olla
asurkonna suuruse vähenemine. Samuti võib
turbiinide tekitatav müra linde häirida, mis on eriti
oluline pesitsusajal. See võib põhjustada ka
haudepopulatsiooni vähenemise.
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Kirjeldage, milliseid leevendusmeetmeid on
kavas kasutada, et vältida, vähendada või
heastada kahjulikku mõju ala terviklikkusele.
Tooge välja kõik ebaselged aspektid ja
teabelüngad.

Kaaluti järgmisi leevendusmeetmeid:

turbiinide kõrguse vähendamine;

turbiinide paigutuse muutmine;

turbiinide omavahelise kauguse
suurendamine.
Kokkuvõttes hinnati nende meetmete mõju
ebakindlaks

Konsultatsioonide tulemused
Asutus(t)e või organisatsiooni(de)
nimed, kellega konsulteeriti

Kokkuvõte vastustest

Riiklik looduskaitseasutus

Ei saa eeldada, et projektil ei ole kahjulikku mõju

Üleriigiline looduskaitseorganisatsioon

Projekt võib pikas perspektiivis vähendada ala
looduskaitselist väärtust ning selle elluviimist ei
tohiks lubada.

Kohalik looduskaitseühendus

Tegemist on riikliku ja rahvusvahelise
looduskaitselise tähtsusega alaga. Projekt
vähendab ala looduskaitselist väärtust ning seda ei
tohiks lubada ellu viia.

Riiklik tuuleenergia ühing

Pole mingeid tõendeid, et tuuleturbiinid linde üldse
mõjutavad ja et lindudel on oht nendega kokku
põrgata.

Märkus: täitmata maatriks on toodud II lisas.
3.3. Kolmas etapp: alternatiivsete lahenduste hindamine
3.3.1.

Sissejuhatus

Selles etapis uuritakse projekti või kava elluviimise alternatiivseid viise, mis võimalusel hoiavad ära mis
tahes kahjuliku mõju Natura 2000 ala terviklikkusele. Seda protsessi kirjeldab üldjoontes alternatiivsete
lahenduste hindamise skeem. Enne kui anda teostamisluba projektile või kavale, mis kas eraldi või koos
teiste projektide või kavadega mõjub kahjulikult Natura 2000 alale, peab olema jõutud objektiivsele
järeldusele, et alternatiivsed lahendused puuduvad. Natura käsiraamatus on öeldud, et “nende alternatiivsete
lahenduste omavaheline võrdlemine on pädevate asutuste ülesanne” (jagu 5.3.1). Samas öeldakse ka, et
“seega ei tohiks selles etapis pidada ökoloogilistest kriteeriumitest olulisemaks, st neid üles kaaluvaks muid
hindamiskriteeriume, nagu näiteks majanduslikud kriteeriumid”. Alternatiivsete lahenduste uurimine nõuab
seega, et Natura 2000 ala kaitse-eesmärgid ja looduskaitseline seisund oleksid olulisemad
kriteeriumid kui alternatiivsetest lahendustest tulenevate kulutuste, viivituste või mis tahes teiste
aspektidega seotud kaalutlused. Seega ei tohiks pädev asutus alternatiivsete lahenduste kaalumisel
piirduda ainult projekti või kava esitaja pakutud alternatiivsete lahendustega. Liikmesriigi ülesanne on
kaaluda alternatiivseid lahendusi, mis võivad paikneda isegi teistes piirkondades/riikides.
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Raam 13. Praktikanäiteid: alternatiivsete lahenduste hindamine
Tulvatõrjetööd rannikualal: savitammi ehitamist ja muid töid hõlmavate tulvatõrjetööde kavandamisel
kaaluti kolme rühma alternatiivseid lahendusi:
1. jätkata seniseid hooldustöid (jätkusuutmatu, kuna kaitseseljak väheneb, ohustades sellega Natura 2000
ala);
2. mitte midagi teha/täielikult taanduda (ebaotstarbekas, kuna selle tagajärjel kaoksid need liigid, kelle
pärast ala Natura alaks määrati)
3. veepiiri säilitamine klibuvalli pideva täiendamise teel (kulukas ja pikemas perspektiivis tõenäoliselt
jätkusuutmatu)
Alternatiivseid lahendusi hinnati lähtuvalt nende mõjust Natura 2000 alale. Kuna kõiki alternatiivseid
lahendusi peeti sobimatuteks, otsustati ehitada tugev kaitsetõke, nagu algne kava ette nägi.
Veevarustuse arendamine poolkõrbelisel alal: alternatiivsete lahenduste kindlakstegemiseks viidi läbi
niisutuse ja hüdroloogia arengukavade strateegiline keskkonnamõju hindamine. Alternatiivsete lahenduste
mõju hindamise põhjal järeldati, et hoolikamalt tuleb kaaluda niisutusest mittesõltuva majandustegevuse
mitmekesistamist. Seega ei olnud võimalik järeldada, et alternatiivsed lahendused puuduvad.
Reoveeprojekt: hinnati kümmet alternatiivset reoveepuhasti asukohta, võttes hindamise aluseks nende
suhtelise mõju Natura 2000 alale.
Maanteeprojekt: hinnati selliseid alternatiivseid lahendusi nagu erinevad teetrajektoorid, erinevad
sõidutee laiused ning eraldusribaga eraldatud ja eraldamata sõidusuundadega teed. Kuna leidus
alternatiivseid trajektoore, mis Natura 2000 alale kahjulikku mõju ei avaldanud, polnud võimalik
järeldada, et alternatiivseid lahendusi pole.
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Skeem 4. Kolmas etapp: alternatiivsete lahenduste hindamine

Teine etapp

Alternatiivsete lahenduste
hindamine (a, b)

Alternatiivsed lahendused
on olemas

Jah

Ei

Töötage välja alternatiivsed
lahendused ja pöörduge tagasi
esimesse või teise etappi (c)

Neljas etapp

Märkused
a) Alternatiivsete lahenduste tüüpide kohta vt jagu 3.3.2.
b) Alternatiivsete lahenduste hindamise kohta vt jagu 3.3.3 ja raam 14.
c) Pöörduge tagasi esimesse etappi, et viia läbi alternatiivsete lahenduste sõelumine, juhul kui
alternatiivideks on uued projektid või kavad, või minge tagasi teise etappi, kui alternatiivseteks
lahendusteks on sama projekti või kava muudatused.
Kolmanda etapi väljundid: alternatiivsete lahenduste hindamise maatriks
alternatiivsete lahenduste hindamise tulemuste aruanne
hindamise tõendamise maatriks
(alternatiivsed lahendused)
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(joonis 5)
(joonis 6)
(joonis 7)

3.3.2.

Esimene samm: alternatiivsete lahenduste kindlakstegemine

Kuigi alternatiivsete lahenduste olemasolu üle peab otsustama pädev riigiasutus, sõltub selle otsuse
tegemine paratamatult mõningal määral projekti või kava esitajalt saadud teabest. Alternatiivsete lahenduste
olemasolu üle otsustamise esimese sammuna peab pädev asutus kindlaks tegema projekti või kava
eesmärgid. Neid lähtepunktiks võttes on võimalik kindlaks teha mitmeid projekti või kava eesmärkide
saavutamise alternatiivseid viise. Seejärel saab neid alternatiivseid lahendusi hinnata selle alusel, milline on
nende tõenäoline mõju Natura 2000 ala kaitse-eesmärkidele.
Alternatiivsete lahenduste hindamisel on ülioluline kaaluda ühe alternatiivina nullvarianti ehk
“mittemidagitegemise” võimalust.
Võimalikeks alternatiivseteks lahendusteks võivad olla:









erinevad asukohad või kulgemistrajektoorid;
erinev tegevuse ulatus või hõlmatava ala suurus
eesmärkide saavutamise alternatiivsed teed (nt nõudluse reguleerimine);
erinevad ehitusmeetodid (nt “vaikne vaiehitus”);
erinevad meetodid rajatava objekti käitamisel;
objekti tegevuse lõpetamise erinevad meetodid;
erinev ajastus või kestus (nt sesoonne töö)

Iga alternatiivset lahendust tuleb kirjeldada ning näidata, kuidas seda hinnati. Kui kõik võimalikud
alternatiivsed lahendused on kindlaks tehtud, tuleb neid hinnata selle alusel, milline on nende suhteline
mõju Natura 2000 aladele.
3.3.3.

Teine samm: alternatiivsete lahenduste hindamine

Raamis 14 on näidatud ülesanded, mis tuleb alternatiivsete lahenduste hindamisel täita. Alternatiivide
kindlakstegemisel ja hindamisel on soovitatav kasutada alternatiivsete lahenduste hindamise maatriksit,
mille näidis on toodud joonisel 5. Täidetud maatriksit saab kasutada ka hindamistulemuste edastamiseks
asjaomastele huvirühmadele. Joonisel 6 on esitatud alternatiivsete lahenduste hindamise tulemuste aruande
näidis, mida võib kasutada kaalutud alternatiivsete lahenduste protokollimiseks ja hindamiseks.
Raam 14. Kuidas hinnata alternatiivseid lahendusi
Konsulteerige asjaomaste asutuste ja organisatsioonidega.
Kogutud teavet kasutades viige läbi artiklis 6 nõutud hindamise sõelumis- ja asjakohase hindamise etapid.
Tehke kindlaks projekti või kava peamised eesmärgid ja iseloomustage neid.
Tehke kindlaks kõik projekti või kava eesmärkide saavutamise alternatiivsed teed.
Esitage võimalikult palju teavet, tooge esile teabes esinevad lüngad ja näidake ära teabeallikad.
Hinnake iga alternatiivset lahendust samade kriteeriumide alusel, mida kasutati siis, kui hinnati esitatud
projekti või kava enda mõju ala kaitse-eesmärkidele,
Rakendage kõikide alternatiivsete lahenduste hindamisel ettevaatuspõhimõtet.

3.4.4.

Väljundid

Pärast alternatiivsete lahenduste hindamise lõpuleviimist tuleks kirja panna, milliste asutuste ja isikutega
konsulteeriti, milline oli konsulteerimise tulemus ning mis põhjustel jõuti alternatiivide osas ühele või
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teisele seisukohale (st kahjulik, positiivne või neutraalne). Lisada tuleb ka hindamise teostaja andmed.
Alternatiivsete lahenduste hindamise tõendamise näidisvorm on esitatud joonisel 7. Alternatiivide
hindamise eesmärk on kindlaks teha, kas on või ei ole võimalik objektiivselt järeldada, et alternatiivseid
lahendusi ei ole. Kui kahjulikku mõju ära hoidvad või siis vähem kahjulikku mõju avaldavad alternatiivsed
lahendused on kindlaks tehtud, tuleb hinnata nende potentsiaalset mõju, alustades hindamist uuesti vastavalt
kas esimesest või teisest etapist. Kui aga on võimalik põhjendatult ja objektiivselt järeldada, et
alternatiivseid lahendusi ei leidu, tuleb edasi liikuda käesoleva hindamismetoodika neljandasse etappi.
Joonis 5. Alternatiivsete lahenduste hindamise maatriksi näidis: maanteeprojekt
Alternatiivsete lahenduste hindamine
Projekti või kava kirjeldus ja eesmärgid

“Mittemidagitegemise” alternatiiv

Ühendada Euroopa Liidu tõukefondide
transpordisektori rakenduskava raames perifeerne
regioonikeskus riikliku teedevõrgustikuga. Projekt
seisneb 5 kilomeetrise eraldatud sõidusuundadega
maantee ehitamises piki olemasolevat teekoridori.

Olemasolev eraldusribata tee ei sobi seda
kasutavatele raskeveokitele oma laiuse, trajektoori
ja seisundi tõttu. Uue teeta halveneb olemasoleva
tee seisund edaspidi tõenäoliselt veelgi ja liiklus
ummistab tee üha enam, põhjustades viivitusi ja
võimalikku liiklusõnnetuste sagenemist.

Asjakohase hindamise põhjal prognoositav kahjulik mõju Natura 2000 alale.
Natura 2000 ala on jäänuk-lammimets (Alnion glutinoso-incanae) ja seega loodusdirektiivi I lisasse kantud
esmatähtis elupaigatüüp. Maanteeprojekti elluviimiseks tuleks metsast läbi voolav jõgi ümber suunata ning
häviks suurel hulgal puid ja elupaiku. Jõe ümbersuunamine mõjuks kahjulikult sellele elupaigatüübile
iseloomulikule põhjaveetasemele ja veerežiimile. Puude ja elupaikade vähenemine muudaks metsa
vastuvõtlikumaks edasisele vaesumisele.
Võrdlus valitud projekti või kavaga
Võimalikud alternatiivsed
lahendused

Näidake, kuidas alternatiivseid
lahendusi hinnati

Kirjeldage suhtelist mõju Natura
2000 ala kaitse-eesmärkidele
(rohkem või vähem kahjulik
mõju).

Alternatiivsed asukohad/kulgemistrajektoorid
Esimene alternatiiv
Lõunapoolne trajektoor, mis ei
Projekti esitaja teostatud
Alternatiiv väldiks küll vajaduse
puutu kokku jõega, kuid poolitab hindamine, mis lähtus
jõgi ümber suunata, kuid säiliks
metsa.
tõenäolistest viivitustest ja
kahjulik mõju elupaigakao ja
lisakulutustest, mõju metsale
killustatuse näol.
üksikasjalikult ei hinnatud.
Teine alternatiiv
Lõunapoolne trajektoor metsast
eemal

Esitaja teostatud hindamine, mis
lähtus tõenäolistest viivitustest ja
lisakulutustest.
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Otsest kahjulikku mõju ei oleks,
kuid projekt mõjutaks tulevasi
plaane lasta metsal laieneda
metsast lõuna pool asetsevale
põllumaale.

Kolmas alternatiiv
Põhjapoolne, metsast palju
kaugemale jääv trajektoor.

Esitaja teostatud hindamine, mis
lähtus tõenäolistest viivitustest ja
lisakulutustest, samuti mõjust
farmidele (killustumine) ja
arheoloogilistele leiukohtadele.

Looduskaitseühenduste teostatud
hindamine ei tuvastanud otsest
ega kaudset mõju Natura 2000
alale.

Alternatiivne suurus või ulatus
Esimene alternatiiv
Vähendada sõidutee laiust
metsa läbivas teeosas.

Hindamine, kus lähtuti tee alla
jääva pindala vähenemisest.
Koos projektidokumentidega
avaldatud keskkonnaaruandes
antud hinnang.

Teine alternatiiv
Kerge ümberpaigutus: liigutada
metsa läbiv teeosa natuke
põhjapoole, nii et ta ei läbiks
metsa

Esitaja teostatud hindamine, kus
muu hulgas viidati
ümberpaigutusest tingitud
elamuala vähenemisele. Koos
projektidokumentidega avaldatud
keskkonnaaruandes antud
hinnang.

Looduskaitseühenduste teostatud
hindamine näitas, et kahjulik
mõju puude hävimise ja
elupaigakao ning võimaliku
tuulemurru näol säilib.

Looduskaitseühenduste teostatud
hindamine näitas, et otsene
kahjulik mõju väheneks. Siiski
jääks alles tuulemurru võimalus,
nagu ka häirimise ja ajutiselt
veerežiimi mõjutada võivate
kaevetöödega seotud võimalik
kahjulik mõju ehitustööde jooksul.

Eesmärkide saavutamise alternatiivsed teed (nt nõudluse reguleerimine)
Esimene alternatiiv
Proaktiivsed meetmed, mis
suunaksid kaubaveo
olemasolevasse
raudteevõrku.

Hinnati projekti eesmärkide
seisukohast.

Otsest ega kaudset kahjulikku
mõju Natura 2000 alale ei
avalda.

Alternatiivsete lahenduste hindamise lõppjäreldused
Pädev asutus, kes on antud juhul ühtlasi ka projekti esitaja, on kaalunud mitmeid alternatiivseid lahendusi.
Hinnatud alternatiivsete lahenduste mõju Natura 2000 alale on erinev. Mõned alternatiivid, mille esitajad
kulukuse ja viivituste tõttu algselt tagasi lükkasid, avaldaksid Natura 2000 alale vähe või üldse mitte mõju.
Seega ei saa erapooletult järeldada, et alternatiivseid lahendusi ei ole.
1. märkus: täitmata maatriks on toodud II lisas.
2. märkus: selles näites ei käsitletud kõiki nende juhiste lõpus toodud maatriksis näidatud alternatiivsete
lahenduste tüüpe, kuna käsitleti ainult tegelikult uuritud alternatiivseid lahendusi.
Joonis 6. Alternatiivsete lahenduste hindamise tulemuste aruanne
Kirjeldage alternatiivset lahendust, mis hoiaks
ära olulise mõju Natura 2000 alale või viiks selle
minimaalseks.

Selgitage, miks esitatavat projekti või kava
eelistatakse teistele hinnatud alternatiivsetele
lahendustele

See võib hõlmata projekti või kava uuesti
hindamist teises etapis kasutatud kriteeriumide
alusel.

Aluseks tuleks võtta suhteline mõju Natura 2000
alale. Näiteks, kas alternatiivse lahenduse mõju
alale on rohkem või vähem kahjulik?

36

Esitage kokkuvõtlik selgitus selle kohta, miks arvatakse, et antud juhul puuduvad alternatiivsed lahendused,
mis Natura 2000 ala looduskaitselise väärtuse vähenemise ära hoiaksid.
See selgitus peaks sisaldama viiteid hindamise tõendusmaterjalidele ning asjaomase looduskaitseasutuse
ja pädeva asutuse kommentaare.
Märkus: tulemuste aruande vorm on toodud II lisas.
Joonis 7. Hindamise tõendamise maatriks (alternatiivsed lahendused)
Alternatiivsete lahenduste alane konsulteerimine
Nende asutuste
nimekiri, kellega
konsulteeriti

Konsulteerimise
tulemus

Tooge ära
kontaktisikute nimed ja
telefoninumbrid või
elektronpostiaadressid
, konsulteerimise
kuupäev jne.

Alternatiivsete lahenduste
mõju Natura 2000 alale
peetakse kahjulikuks

Alternatiivsete lahenduste
mõju Natura 2000 alale
peetakse kasulikuks või
neutraalseks

Kirjeldage kahjulikku
mõju ja võimaluse korral
viidake vastavatele
hindamistele ja
dokumentaalsele
tõendusmaterjalile.

Selgitage, miks projekt või
kava ei avalda kahjulikku
mõju, ja võimaluse korral
viidake vastavatele
hindamistele ja
dokumentaalsele
tõendusmaterjalile.

Hindamise läbiviimiseks kogutud andmed
Kes viis hindamise läbi?

Nt pädev asutus, projekti või kava esitaja või asjaomane
vastutav valitsusasutus.

Andmete allikad

Nt lähteolukorra uuringute ja väliuuringute andmed,
olemasolevad materjalid jne

Teostatud hindamise tase

Nt täielik keskkonnamõju hindamine, olemasolevate
dokumentide põhjal tehtud analüüs jne. Oluline on anda
hinnang hindamistulemuste usaldusväärsuse astme kohta.

Kus saab hindamise täielike tulemustega
tutvuda?

Tooge ära ajad ja kuupäevad, millal teabega tutvuda
saab, ning kontaktisikute aadressid ja telefoninumbrid.
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3.4. Neljas etapp: hindamine neil juhtudel, kui alternatiivseid lahendusi pole ja kahjulik mõju säilib
3.4.1.

Sissejuhatus

Kui alal leidub esmatähtsaid elupaiku ja liike, tuleb kaaluda, kas projekt või kava on vajalik inimeste tervise
või ohutusega seotud põhjustel või kas ta toob keskkonna-alast kasu või mitte. Kui sellised põhjused on
olemas, siis tuleb läbi viia neljas etapp – kompenseerivate ehk hüvitusmeetmete hindamine. Kui selliseid
põhjuseid ei ole, tuleb enne neljanda etapi hindamiste teostamist kindlaks teha, kas on olemas teisi
avalikkuse jaoks esmatähtsaid tungivaid põhjusi. Viimaste olemasolu korral tuleb enne projektile või kavale
loa andmist läbi viia hindamine, kus kaalutakse, kas hüvitusmeetmed korvavad alale tekitatava kahju või
mitte. Käesoleva juhisdokumendi eesmärk ei ole nõu anda, kuidas avalikkuse jaoks esmatähtsaid tungivaid
põhjusi kindlaks teha. Hindamise selle etapi kirjeldamisel keskendume seega ainult hüvitusmeetmete
kaalumisele. Etapi võtab kokku neljanda etapi skeem.
3.4.2.

Esimene samm: hüvitusmeetmete kindlakstegemine

Natura käsiraamatus on selgelt öeldud, et hüvitusmeetmed on Natura 2000 võrgustiku kui terviku üldise
sidususe säilitamisel alles viimane abinõu (Natura käsiraamat, jagu 5.4.2). Käesoleva juhisdokumendi jaoks
uuritud praktikanäidete ja kirjanduse põhjal näibki selline lähenemine hüvitusmeetmetele olevat tavaline,
kuid samas peetakse hüvitismeetmete tulemuslikkust tihti ebapiisavalt tagatuks. Selliste tööde näiteid, mida
võib hüvitusmeetmetena kavandada, on esitatud raamis 15. Praktikas kasutatud näiteid on toodud raamis 16.
Raam 15. Hüvitusmeetmete näiteid
Natura 2000 aladele kahjulikult mõjuvate tegevuste hüvitamiseks sobivad meetmed on:






taastamine – elupaiga taastamine, et tagada selle looduskaitselise väärtuse säilimine ja vastavus ala
kaitse-eesmärkidele;
loomine – uue elupaiga loomine uuele alale või olemasoleva elupaiga laiendamise teel;
kvaliteedi tõstmine – allesjäänud elupaiga parandamine võrdeliselt projekti või kava tõttu kadunud
elupaiga suurusega;
elupaikade säilitamine – meetmed, mis aitavad vältida Natura 2000 võrgustiku sidususe edasist
vähenemist.

Nimetatud hüvitusmeetmeid tuleb hinnata, tagamaks, et nad:






sobivad asjaomasele alale ja on vastavuses projekti või kava poolt põhjustatud kadudega;
suudavad säilitada või suurendada Natura 2000 võrgustiku üldist sidusust;
on teostatavad;
on valmis käivituma siis, kui kahjulik mõju ilmneb (kui ei ole võimalik tõestada, et see ei ole antud
juhul vajalik).
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Skeem 5. Neljas etapp: hindamine juhul, kui alternatiivsed lahendused puuduvad ja kahjulik mõju
säilib
Kolmas etapp

Kas alal leidub ja kas mõju puudutab
esmatähtsaid elupaigatüüpe või liike?
Ei

Jah

Kas on avalikkuse jaoks esmatähtsaid
tungivaid põhjuseid? (a)

Kas projekti või kavaga seondub
tervise või turvalisuse kaalutlusi või
oluline kasu keskkonnale? (b)

Ei
Jah

Projekti või kava ei
tohi ellu viia

Moodustage juhtkomitee, kes kavandab
hüvitusmeetmed ja hindab neid, määrab
elluviimise korra ja koostab haldus- ja
seirekavad (c)

Jah

Jah

Ei

Kas on teisi avalikkuse jaoks
esmatähtsaid tungivaid põhjuseid?
(küsige komisjonilt eelnevat arvamust)
(d)

Teavitage kavandatavatest
hüvitusmeetmetest keskkonna
peadirektoraati (e)

Ei

Projekti või kava võib ellu viia

Projekti või kava ei tohi ellu viia

Märkused
a) avalikkuse jaoks esmatähtsate tungivate põhjuste mõistet käsitletakse Natura käsiraamatu jaos 5.3.1.
b) Inimeste tervise või ohutuse kaalutluste kohta vt Natura käsiraamatu jagu 5.5.2.
c) Hüvitusmeetmeid rakendatakse lisaks tavalisele tegutsemisele ja nad peaksid tagama kompenseerimise
täpselt Natura 2000 võrgustikule tekitatavale kaole vastavas ulatuses (vt jagu 3.4.2 ja raam 15)
d) Komisjon annab oma eelneva arvamuse selle kohta, kas põhjenduseks toodud avalikkuse jaoks
esmatähtsad tungivad põhjused on asjakohased (vt Natura käsiraamat, jagu 5.5.3)
e) Vastav vorm on toodud Natura käsiraamatu IV lisas.
Neljanda etapi väljundid: hüvitusmeetmete hindamise maatriks
hindamise tõendamise maatriks
(hüvitusmeetmed)
artikli 6 lõigetes 3 ja 4 nõutud hindamiste kokkuvõte
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(joonis 8)
(joonis 9)
(joonis 10)

3.4.3.

Teine samm: hüvitusmeetmete hindamine

Enne Natura 2000 alale kahjulikku mõju avaldava projekti või kava elluviimiseks loa andmist on vaja
negatiivse mõju korvamiseks pakutud hüvitusmeetmeid põhjendada.
Peamised kriteeriumid, mille alusel hüvitusmeetmeid hinnata, on Natura 2000 üldise sidususe säilitamine ja
suurendamine. Sobivad hüvitusmeetmed peaksid:






olema suunatud kahjulikult mõjutatud elupaikadele ja liikidele ning oma ulatuselt võrdelised tekitatava
kahjuga;
olema seotud sama biogeograafilise regiooniga samas liikmesriigis ning toimima projekti või kava
poolt kahjustatavale elupaigale võimalikult lähedal;
tagama kahjustatava ala Natura alaks valimise põhjuseks olnud funktsioonidega samaväärsete
funktsioonide täitmise;
täitma selgelt määratletud rakendus- ja kaitsekorralduslikke eesmärke, nii et nende meetmete abil saaks
säilitada või suurendada Natura 2000 võrgustiku sidusust.

Praktikas teostatud hindamise näide on maatriksi kujul esitatud joonisel 8.
Täitmata maatriks on toodud II lisas.
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Raam 16. Praktikanäiteid: hüvitustööd
Sadamaarendus jõe lehtersuudmealal: sadamaalale, kus kanalite süvendamise tagajärjel väheneks
mõõnaga paljanduvate mudatasandike pindala, pakuti hüvitusmeetmena välja ja kiideti heaks uue mõõnaga
paljanduva elupaiga loomine. Selleks mõeldud maa oli juba arendaja omanduses ja hüvitusmeetme
elluviimiseks saadi luba juba enne Natura 2000 alale kahjulikult mõjuva projekti kinnitamist.
Dokkide rajamine: linnuhoiuala (SPA) ja loodushoiuala (SAC) hõlmava jõeäärse ala 10%lise kao
hüvitamiseks kavatseti senise rohumaa arvel tekitada kompenseeriv toitumiselupaik. Kohalikud
vabaühendused aga pidasid hüvitusmeetmeid looduskaitse huvide seisukohast kahjulikumaks kui projekti
ennast. Sellepärast loeti hüvitusmeetmed sobimatuteks.
Maantee ja raudtee rajamine läbi kuivade elupaikade: transpordi-infrastruktuuri arendamise kavade
tõttu hävivate või ohtu sattuvate elupaikade kompenseerimiseks stepi- ja metsaaladel kavandati stepituuletallajale (Falco Naumanni) uute elupaikade loomine niisutatud maa ostmise ja niisutamata
põllumajandusmaaks muutmise teel ning mahajäetud maade taastamine. Samuti kavandati kaitsealal
asuvate ühenduse tähtsusega alade taastamine. Kõigi hüvitusmeetmetega nõustuti ja nende elluviimise
tingimused määrati kindlaks enne projektile loa andmist.
Tulvatõrjerajatised rannaalal: elupaiga vähenemiseni (nt 12%line summaarne kadu) viivate
tulvatõrjetööde hüvitusmeetmed seisnesid 26 hektari suuruse soise karjamaa muutmises sobivaks
elupaigaks neile linnuhoiuala liikidele, keda rannakaitserajatised tõenäoliselt mõjutavad. Nende meetmete
osas konsulteeriti ja lepiti kokku enne projektile loa andmist.
Suuremahuline maanteeprojekt: suure maanteeprojekti leevendusmeetmete kaalumisel jõuti järeldusele,
et kahjulik mõju siiski säilib. Koostati esialgne hüvitusmeetmete kava ja pandi avalikule arutelule. Pärast
avalikku arutelu kava muudeti ja saadeti läbivaatamiseks asjaomastele looduskaitseasutustele. Kavas
kirjeldati üksikasjalikult, kuidas plaanitakse hüvitada liikide häirimist ja elupaikade hävimist, ning esitati
eri liikide jaoks kehtestatud sihtarvudel põhinevad hüvitusmeetmete eesmärgid, meetmete ajakava ja
maksumus ning ettepanekuid seire ja hindamise kohta.
Linnaarendustööd rannikualal koos jõetammi rajamisega: Projekt tõi eeldatavalt kaasa riiklikult
esmatähtsa looduskaitseala hävimise ligi 200 hektari ulatuses. Riikliku looduskaitseasutuse, riigi peamise
looduskaitseorganisatsiooni ja projekti esitajate esindajaist koosnev juhtkomitee juhendas
hüvitusmeetmete väljatöötamist, mille hulka kuulus uue 400-hektarilise märgalakaitseala loomine (osaliselt
looduslikku seisundisse tagasi viidud põllumajandusmaa). Hüvitusmeetmete kava nägi ette pikaajalise
omandi ja kaitsekorralduse tagamise, uuele kaitsealale linnuhoiuala staatuse saamiseks sihtarvude
kehtestamise ja seire korraldamise.

3.4.4.

Väljundid

Joonisel 8 toodud maatriksi küsimustele vastates jõutakse otsusele, kas hüvitusmeetmetega saavutatakse
Natura 2000 võrgustiku üldise sidususe säilimine või suurenemine või mitte. Hindamise tulemused tuleks
protokollida joonisel 9 esitatud hindamise tõendamise maatriksi kujul. Sellega hüvitusmeetmete hindamine
siiski ei lõpe. Juriidiliselt siduvate mehhanismide kaudu tuleb tagada Natura 2000 võrgustiku pikaajaliste
looduskaitseliste huvide kaitse. See nõuab, et tagataks ala maaomand, koostataks selgete ja saavutatavate
lühikese-, keskmise- ja pikematähtajaliste eesmärkidega kaitsekorralduskavad ning rakendataks tööle
pikaajalised seiremehhanismid. Seire on Natura 2000 kaitse-eesmärkide saavutamise kindlustamisel eriti
tähtis. Seiret on ammu loetud üheks keskkonnamõju hindamise parimatest tavadest ja seda nõutakse ka
hiljuti vastu võetud strateegilise keskkonnamõju hindamise direktiivis.
Joonis 8. Hüvitusmeetmete hindamise maatriksi näidis: sadamatööd (projekt)
Projekti või kava nimetus ja lühikirjeldus ning kuidas projekt või kava kahjustab Natura 2000 ala.
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Ettepanek on tagada olemasolevas sadamarajatises laevatatav sügav vesi ning ladestada süvendusmaterjal
mudatasandikule, mis kuulub Natura ala koosseisu. Nende tööde tagajärjel väheneks oluliselt mõõnaga
paljanduva mudatasandiku pindala.
Hüvitusmeetmete kirjeldus
Süvendusmaterjal kasutatakse sadamas asuva mõõnaga paljanduva mudatasandiku täitmiseks ning
lähedalasetsevale padura-alale luuakse 4 hektari suurune mõõnaga paljanduv elupaik. Kavandatav
ümberpaigutamine hüvitab süvendamise tagajärjel kadunud elupaiga. Ala kasutavatele lindudele
kättesaadava elupaiga pindala ja kvaliteet säilib.
Hindamisküsimused

Vastus

Kuidas hüvitusmeetmed valiti?

Juhtkomitee konsulteeris riikliku
looduskaitseasutusega, asjaomaste
vabaühendustega, maaomanikega jne.

Milliseid alternatiivseid meetmeid kaaluti?

Asenduselupaigana kaaluti mitmeid teisi alasid,
aga looduskaitseasutuse kriteeriumidele vastas
valitud ala.

Kuidas on meetmed seotud ala kaitseeesmärkidega?

Meetmed seisnevad häviva ala asendamises Natura
alale piisavalt lähedal asuva sarnase alaga, kus
peetakse võimalikuks taasluua kaotatud ala
ökoloogilised tingimused

Kas meetmed on suunatud kahjulikult
mõjutatavatele elupaikadele ja liikidele ning oma
mahult nendega proportsionaalsed?

Uue elupaiga pindala on võrdne kadunud elupaiga
omaga ning edaspidi on kavas luua veel
täiendavaid kompensatsioonialasid.

Kuidas hüvitusmeetmed säilitaksid või
suurendaksid Natura 2000 üldist sidusust?

Hüvitusmeetmed otseselt asendavad olemasoleva
ala ning edasised meetmed laiendavad Natura 2000
võrgustikku ning säilitavad ja suurendavad selle
sidusust.

Kas meetmed seonduvad sama biogeograafilise
regiooniga samas liikmesriigis?

Jah.

Kui hüvitusmeetmed nõuavad kahjustatava
Natura 2000 ala piirest väljapoole jääva maa
kasutamist, siis kas see maa kuulub projekti või
kava esitaja või asjaomase riigi- või kohaliku
asutuse pikaajalisse omandusse ja kontrolli alla?

Maa kindlustatakse maaostu ja osapoolte
vaheliste juriidiliselt siduvate kokkulepete
kaudu.

Kas kompensatsiooniala geoloogilised,
hüdrogeoloogilised, pinnase-, kliima- ja muud
kohalikud tingimused on samad kui sellel Natura
2000 alal, mida projekt või kava kahjustab?

Hävivate elupaikadega samade tingimuste
võimaldamiseks uuel alal on vaja mõningast
tööd. Looduskaitseasutus peab mõõnaga
paljanduva elupaiga asendamist siiski end juba
tõestanud võtteks.
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Kas hüvitusmeetmed tagavad esialgse ala valiku
põhjuseks olnud funktsioonidega võrreldavate
funktsioonide täitmise?

Looduskaitseasutuse hinnangul vastab uus ala
Natura 2000 võrgustikku arvamiseks vajalikele
tingimustele, kui ala maaomand on kindlustatud
ja õiguslikud kaitsemeetmed kehtestatud.
Vastloodud elupaiga juurdeliitmiseks
korrigeeritakse linnuhoiuala piire.

Mis tõendab, et sellises vormis kompenseerimine
on tõhus ka pikemas perspektiivis?

Looduskaitseasutuse hinnangul on põhjust
järeldada, et hüvitusmeetmed on küllaldase
tõenäosusega edukad. Ent lehtersuudmealad on
siiski keerukad ja dünaamilised süsteemid ning
pole kindel, kas kompensatsiooniala saab
kadunud elupaika üldse kunagi täpselt
asendada.

Märkus: täitmata maatriks on toodud II lisas.
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Joonis 9. Hindamise tõendamise maatriks (hüvitusmeetmed)
Hüvitusmeetmete alane konsulteerimine
Nende asutuste nimekiri,
kellega konsulteeriti

Konsulteerimise tulemus

Hüvitusmeetmeid peeti
sobivateks

Hüvitusmeetmeid peeti
sobimatuteks

Tooge ära kontaktisikute nimed
ja telefoninumbrid või
elektronpostiaadressid ning
konsulteerimise kuupäev.
Märkige, kas nimetatud
asutused või organisatsioonid
kuulusid hüvitusmeetmeid
koostada aidanud
juhtkomiteesse ja kas sellistes
küsimustes nagu pikaajaline
kaitsekorraldus ja seire on
kokku lepitud.

Hindamise läbiviimiseks kogutud andmed
Kes viis hindamise läbi?

Nt pädev asutus, projekti või kava esitaja või
asjaomane vastutav valitsusasutus.

Andmete allikad

Nt lähteolukorra- ja väliuuringute andmed,
olemasolevad materjalid, riiklikud arhiivid,
andmebaasid jne.

Hindamise tase

Nt täielik keskkonnamõju hindamine,
olemasolevate materjalide põhjal tehtud analüüs
jne. Oluline on ära tuua hindamistulemuste
hinnanguline usaldusväärsuse aste.

Kus saab hindamise täielike tulemustega
tutvuda?

Tooge ära ajad ja kuupäevad, millal andmetega
tutvuda saab, ning kontaktisikute aadressid ja
telefoninumbrid.

Märkus: täitmata maatriks on toodud II lisas.
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3.5. Hindamise kokkuvõte
Joonisel 10 esitatud hindamise kokkuvõtte maatriksi täitmine aitab tõendada, et loodusdirektiivis nõutud
hindamised on teostatud. Projektide või kavade esitajad võivad seda kokkuvõtet kasutada aide mémoire’i
ehk osapoolte seisukohtade memorandumina. Pädevad asutused ja teised, sealhulgas Euroopa Komisjoni
ametnikud, võivad seda kasutada artiklis 6 nõutud hindamiste läbivaatamisel8.
Jaos 3.6 on toodud üksikasjalikud juhised artiklis 6 nõutud hindamiste tarbeks kogutud teabe
läbivaatamiseks.
Joonis 10. Artikli 6 lõigetes 3 ja 4 nõutud hindamiste kokkuvõte
Projekti või kava ning hindamisega seotud asutuste ja organisatsioonide andmed
Projekti või kava nimetus ja lühike kirjeldus
Ala(de) nimi, Natura 2000 kood
ja kirjeldus
Nende asutuste ja organisatsioonide nimekiri,
kellega hindamise käigus konsulteeriti
Hindamisdokumentide ja -aruannete ning
nende autorite nimekiri
Kõigi teiste hindamise raames läbi vaadatud
asjakohaste dokumentide nimekiri
Artikli 6 lõigetes 3 ja 4 nõutud hindamiste kohaldamine
Esimene etapp
Esialgse mõjude kindlakstegemise ja mõjude
olulisuse hindamise tulemused
Teine etapp
Mõjude hindamine ala(de) terviklikkuse
seisukohast ja leevendusmeetmete hindamine
Kolmas etapp
Alternatiivsete lahenduste hindamine
Neljas etapp
Avalikkuse jaoks esmatähtsate tungivate
põhjuste kindlakstegemine ja
hüvitusmeetmete hindamine
Kokkuvõtlik ülevaade sellest,
milliseks jääb lõppkokkuvõttes ala(de)
looduskaitseline seisund

3.6. Loodusdirektiivi artikli 6 lõigetes 3 ja 4 nõutud hindamiste läbivaatamise juhised
3.6.1.

Sissejuhatus

See läbivaatamisjuhiste pakett koostati loodusdirektiivi artikli 6 lõigetes 3 ja 4 nõutud hindamiste kohta läbi
viidud uuringu põhjal. Juhiste pakett põhineb sarnastel juhistel, mis on välja töötatud keskkonnaaruannete
läbivaatamiseks keskkonnamõju hindamise protsessi raames. Ent erinevalt keskkonnamõju hindamisest ei
ole artiklis 6 nõutud hindamiste kohta vaja koostada ühtset aruannet nagu seda on keskkonnaaruanne ja
seega tuleks neid läbivaatamisjuhiseid kasutada kui abivahendit, mis aitab süsteemselt hinnata artiklis 6
nõutud hindamiste mitmekesist dokumentaalset tõendusmaterjali. Teine oluline vahe nende juhiste ja
8

Kui tegemist on artikli 6 lõike 4 esimese lõigu sätete alusel või artikli 6 lõike 4 teises lõigus märgitud
arvamuse saamiseks komisjonile ametlikult esitatava teabega, tuleb kasutada komisjoni teenistuste
koostatud vastavat standardvormi.
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keskkonnaaruande koostamise juhiste vahel seisneb selles, et alati pole tarvis läbivaatamise kõiki etappe
läbida. Paljudel juhtudel vaadatakse läbi ainult kasutatud materjal, et otsustada, kas üks või teine
konkreetne etapp on rahuldavalt läbitud. Näiteks, kui sõelumisetapis jõutakse järeldusele, et projekt või
kava ei mõjuta oluliselt Natura 2000 ala, siis sellega artiklis 6 nõutud hindamine lõpebki.
3.6.2.

Läbivaatamisjuhiste kasutamine

Hindamise iga etapi läbimiseks vajamineva teabe hulk on eri kavade, projektide ja elupaigatüüpide puhul
paratamatult erinev. Kui mõnes asukohas ja mõne projekti puhul on objektiivsete järelduste tegemiseks vaja
väga vähe teavet, siis teistel juhtudel on tarvis suurel hulgal andmeid ja tõendusmaterjali. See
teabevajaduste erinevus peab kajastuma ka hindamise läbivaatamises. Selleks tuleb ka neid juhiseid
rakendada proportsionaalselt nõutava teabe mahuga. Samuti on vaja kõigil juhtudel rakendada
ettevaatuspõhimõtet, kuna see on loodusdirektiivi enda olulisim lähtepõhimõte. Läbivaatamine pole seega
pelgalt esitatud dokumentaalse tõendusmaterjali jah/ei-vormis hindamine kindlate läbivaatamiskriteeriumide alusel, vaid ta peab olema peenekoelisem ja võimaldama teha otsuseid selle kohta, kas teave,
tõendusmaterjal ja hindamine ise on konkreetse projekti või kava ja konkreetse Natura 2000 ala kontekstis
sobivad. Sellepärast on läbivaatamiste tarbeks välja töötatud kõiki neid vajadusi arvestav hindamissüsteem.
Läbivaatamiskriteeriumide alusel antavad hinded on järgmised.
A = esitatud teave on täielik, märkimisväärsete lünkadeta ja tehtud järeldusi võib põhjendatult ja
objektiivselt aktsepteerida.
B = esitatud teave ei ole täielik, aga antud juhtumi asjaolusid arvestades võib tehtud järeldusi põhjendatult
ja objektiivselt aktsepteerida.
C = esitatud teave ei ole täielik, selles on olulisi lünki ning enne kui tehtud järeldusi saab põhjendatult ja
objektiivselt aktsepteerida, tuleb nõuda teatud küsimustes täiendavaid selgitusi.
D = kogu esitatud teave on puudulik ja toodud tõendusmaterjalide põhjal tehtud järeldused ei ole
usaldusväärsed.
Läbivaatamisjuhised koosnevad üheksast osast:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

projekti või kava iseloomustus;
kuhjuv mõju;
Natura 2000 ala kirjeldus;
sõelumine;
asjakohane hindamine;
leevendusmeetmed;
alternatiivsed lahendused;
avalikkuse jaoks esmatähtsad tungivad põhjused;
hüvitusmeetmed.

Hindamise läbivaatamist alustades tuleb esmalt kindlaks teha ja loetleda kõik vaatluse alla tulevad
dokumendid. Need võivad olla näiteks riiklike, piirkondlike või kohalike asutuste või
konsultatsioonifirmade aruanded, keskkonnamõju hindamisel koostatud keskkonnaaruanded, projekti või
kava esitajatelt saadud kirjalik tõendusmaterjal, konsulteerimiste tulemused, leevendus- ja/või
hüvitusmeetmete rakendamist tagavad juriidilised dokumendid ning asjakohase hindamise aruanded ja
olulise mõju puudumise avaldused (juhul kui viimased on koostatud).
Läbivaatamise käigus tuleb tutvuda asjakohaste dokumentidega, hindamaks nende sisu vastavust kõigile
läbivaatamismenetluse eri osade all toodud kriteeriumidele. Iga kriteeriumi osas antakse hinne A-st D-ni ja
iga osa lõpus pannakse tervele osale koondhinne, mis põhineb iga kriteeriumi alusel antud eraldi hinnetel.
Koondhinne ei pruugi ilmtingimata peegeldada selle osa piires kõige sagedamini antud üksikhindeid, kuna
mõnda kriteeriumi võidakse projekti asjaolusid arvestades pidada teistest tähtsamaks. Kui näiteks esimeses
osas antakse seitsmele kriteeriumile üheksast hinne A, ent samas on esitamata jäetud andmed projekti või
kava suuruse, ulatuse jne kohta, siis võib see tähendada, et selle osa koondhindeks pannakse D. Paketi lõpus
on läbivaatamise eri osade tulemusi kõrvutav osa, mis võimaldab anda hindamistele koondhinde. Nagu
osahindedki, põhineb see teostatud üksikhindamiste piisavusel.

46

3.6.3.

Läbivaatamisjuhiste kasutajad

Seda läbivaatamisjuhiste paketti saavad kasutada pädevad asutused, loodukaitseasutused ja teised ning selle
ülesanne on tagada, et kogu asjassepuutuv materjal on hindamiseks esitatud ning et hindamised on teostatud
ja nende järeldused tehtud võimalikult läbipaistvalt ja objektiivselt. Lisaks saavad neid juhiseid kasutada
komisjoni ametnikud, kui nad menetlevad artiklis 6 nõutud hindamiste läbivaatamise taotlusi.

Loodusdirektiivis nõutud hindamiste läbivaatamise juhised
Läbivaatamiskriteeriumid

Hinne
1.

Projekti või kava iseloomustus

1.1. Projekti või kava otstarvet/otstarbeid
ja eesmärke on ammendavalt selgitatud.
1.2. Esitatud on skeemid, diagrammid ja kaardid,
mis näitavad selgelt projekti või kava asukohta.
1.3. Täielikult on kirjeldatud projekti või
kava suurust, ulatust, pindala ja maatarvet.
1.4. Üksikasjalikult on ära näidatud projekti
või kava rakendamise eri etappide kestel
aset leidvad füüsilised muutused.
1.5. Kirjeldatud on ressursivajadusi projekti või kava
ehitus-, käitus- ja tegevuse lõpetamise etappides
(sealhulgas veevarud, ehitusmaterjalid,
inimeste kohalolek).
1.6. Kirjeldatud on erinevate projekti või kava
rakendamisel aset leidvate tegevuste ajakavasid
(sealhulgas tõenäolised alguse ja lõpu kuupäevad).
1.7. Kirjeldatud on kõiki tekkivaid jäätmeid või
muid jääke (sealhulgas koguseliselt) ja nende
kõrvaldamise viise.
1.8. Kindlaks on tehtud kõik jäätmed ja muud jäägid
(sealhulgas koguseliselt), mis võivad Natura 2000 ala
kontekstis eriti probleeme põhjustada.
1.9. Kirjeldatud on kõiki projekti või kava läbiviimiseks
vajalikke lisateenuseid (torustikud, elektriliinid jne;
nende asukoht ja rajamise viisid).
Muud kriteeriumid vastavalt vajadusele
1. osa koondhinne
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Märkused

2.

Kuhjuvad mõjud

2.1. Kindlaks on tehtud kõik projektid või kavad,
mis võivad koos esitatava projekti või kavaga
Natura 2000 ala kahjustada.
2.2. Näidatud on kuhjuvate mõjude
kindlakstegemisel kasutatud piirid.
2.3. Näidatud on, millise ajavahemiku kohta
kuhjuvate mõjude analüüs tehti.
2.4. Kindlaks on tehtud võimalikud mõjude
kuhjumise teed.
Muud kriteeriumid vastavalt vajadusele
2. osa koondhinne
3.

Natura 2000 ala kirjeldus

3.1. Ala on kirjeldatud selle pindala, elupaigatüüpide,
võtmeliikide olemasolu jne kaudu.
3.2. Ala jaoks on seatud täielikud kaitse-eesmärgid,
sealhulgas määratletud ala looduskaitselisele
väärtusele kaasa aitavad tegurid.
3.3. Selgitatud on kõiki kavandatavaid või kaalutavaid
loodukaitselisi algatusi, mis ala tulevikus
tõenäoliselt mõjutavad.
3.4. Kirjeldatud on ala praegusi lähtetingimusi,
sealhulgas liikide ja elupaikade dünaamikat
ja ökoloogiat (sh sesoonseid kõikumisi),
füüsilist ja keemilist ülesehitust ning peamisi ala
terviklikkust hoidvaid struktuurilisi ja
funktsioonilisi seoseid.
3.5. Esitatud on andmed, mis kirjeldavad ala väärtust
Natura 2000 võrgustiku jaoks
(nt 15 % liikmesriigi asurkonnast).
3.6. Näidatud on, kuidas ala lähtetingimused
projekti või kava mitteteostumise korral
tulevikus muutuksid.
3.7. Kirjeldatud on metoodikaid, mida kasutati ala
lähtetingimuste kohta andmete kogumisel.
3.8. Ära on näidatud organisatsioonid, kellega ala
lähteseisundi kohta andmete kogumisel konsulteeriti.
3.9. Toodud on nende organisatsioonide andmed,
kellega ala lähteseisundi kohta teabe kogumisel
konsulteeriti.
Muud kriteeriumid vastavalt vajadusele
3. osa koondhinne
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4.

Sõelumine

4.1. Kui ei ole oodata olulist mõju Natura 2000 alale,
on esitatud olulise mõju puudumise avaldus,
kus on selgelt näidatud sellele järeldusele jõudmise
põhjused ja toodud tõendid selle kohta, et asjaomased
looduskaitseasutused ja -institutsioonid on
samal seisukohal.
4.2. Kui on kindlaks tehtud, et oluline mõju on tõenäoline,
on seda selgelt kirjeldatud ning võimaluse korral
ka koguseliselt väljendatud.
4.3. Toodud on tõendid sõelumisel kasutatud
hindamismetoodikate kohta.
4.4. Dokumentides on selgelt tõendatud, et teistest
projektidest või kavadest tuleneva kuhjuva mõju
võimalust on piisavalt arvesse võetud ja hinnatud.
Muud kriteeriumid vastavalt vajadusele
4. osa koondhinne
5.

Asjakohane hindamine

5.1. Selgelt on kirjeldatud hindamise ja prognoosimise
metoodikaid, esitatud on teabe allikad ja nende
valikut on piisavalt põhjendatud.
5.2. Täielikult on kirjeldatud projekti või kava
mõju ala kaitse-eesmärkidele.
5.3. Täielikult on kirjeldatud projekti või kava
mõju ala olemust määravale struktuurile
ja funktsioonidele.
5.4. Ala mis tahes pindalaline kadu või liigiasurkonna
vähenemine on koguseliselt väljendatud ning
hinnatud on selle mõju ala kaitse-eesmärkidele ning
esmatähtsatele elupaigatüüpidele ja liikidele.
5.5. Täielikult on hinnatud ja kirjeldatud häirimisest,
katkestamisest, killustatusest, keemilistest
muutustest jne tõenäoliselt tulenevat mõju.
Muud kriteeriumid vastavalt vajadusele
5. osa koondhinne
6. Leevendusmeetmed
6.1. Pädev asutus on teinud kindlaks asjakohased
leevendusmeetmed ning neid on hinnatud
nende tõenäolise mõju seisukohast.
6.2. Toodud on kindlad tõendid, et leevendusmeetmeid
on hinnatud leevendusmeetmete eelistatuse järjekorda
arvestades (pidades eelistatuimaks lahenduseks
kahjuliku mõju ärahoidmist).
6.3. Toodud on kindlad tõendid, et asjaomane
looduskaitseasutus toetab pakutavaid leevendusmeetmeid.
6.4. Toodud on kindlad tõendid, et leevendusmeetmeid
on õiguslike või rahaliste mehhanismide abil
võimalik kindlustada lühikese, keskpika ja pikema
aja jooksul.
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Muud kriteeriumid vastavalt vajadusele
6. osa koondhinne
7.

Alternatiivsed lahendused

7.1. Kõik teostatavad alternatiivsed lahendused on kindlaks
tehtud ja nende tõenäolist mõju Natura 2000 alale
on põhjalikult hinnatud.
7.2. Asjaomased looduskaitseasutused ja pädev asutus
on kindlakstehtud alternatiivsed lahendused
läbi vaadanud ja neid hinnanud.
7.3. Kõiki väiteid alternatiivsete lahenduste puudumise
kohta on ammendavalt selgitatud ja põhjendatud
Muud kriteeriumid vastavalt vajadusele
7. osa koondhinne
8.

Avalikkuse jaoks esmatähtsad tungivad põhjused

8.1. Avalikkuse jaoks esmatähtsaid tungivaid
põhjuseid on ammendavalt uuritud,
selgitatud ja põhjendatud.
9.

Hüvitusmeetmed

9.1. Täielikult on selgitatud hüvitusmeetmete olemust.
9.2. Hüvitusmeetmeid on täielikult hinnatud sellest
seisukohast, kas nad võimaldavad säilitada
Natura 2000 ala sidususe.
9.3. Toodud on kindlad tõendid (varasemate kogemuste
või üksikasjalike uuringute põhjal),
et hüvitusmeetmed täidavad oma eesmärke.
9.4. Toodud on kindlad tõendid, et hüvitusmeetmed on
läbinud laiapõhjalise arutelu asjaomaste asutuste
ja organisatsioonidega.

9.5.Hüvitusmeetmete olulisi parameetreid (nt maade pindala jne),
on võimalik tulevastes looduskaitselistes huvides
säilitada lühikese, keskpika ja pikema aja jooksul.
9.6. Hüvitusmeetmete kohta on koostatud rakendamiskava,
milles on seatud selged eesmärgid ning määratud
seire- ja kaitsekorraldusrežiim.

9.7.Toodud on tõendid selle kohta, et kui seire käigus selgub,
et hüvitusmeetmed ei suuda oma eesmärke täita, astutakse
samme nende puudustega tegelemiseks ja nende korvamiseks.
Muud kriteeriumid vastavalt vajadusele
9. osa koondhinne

Artiklis 6 nõutud hindamistele antud koondhinne
Läbivaatamise osa
1. Projekti või kava iseloomustus
2. Kuhjuv mõju

Hinne
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Märkused

3. Natura 2000 ala kirjeldus
4. Sõelumine
5. Asjakohane hindamine
6. Leevendusmeetmed
7. Alternatiivsed lahendused
8. Avalikkuse jaoks esmatähtsad tungivad põhjused
9. Hüvitusmeetmed
Koondhinne
Üldised kokkuvõtvad märkused hindamiste piisavuse kohta
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1.

SISSEJUHATUS

Selle lisa ülesanne on tutvustada meetodeid, mis võimaldavad hinnata projektide või kavade mõju Natura
2000 alade maismaa-, märgala-, magevee- ja merekeskkonnale. Lühidalt on iseloomustatud loomastiku,
taimestiku ja elupaikade lähteolukorra uuringute, tõenäolise mõju kindlakstegemise ja prognoosimise ning
mõju olulisuse hindamise meetodeid.
Euroopa liikide ja elupaikade mitmekesisuse tõttu ei ole võimalik ära tuua nimetatud meetodite kõiki
üksikasju. Sellepärast suunatakse lugejad arvukate väljaannete juurde, kust võib saada põhjalikumat teavet.
Internetileheküljed, kust võib leida muidki kasulikke andmeid, on loetletud pealkirja all “Tähtsamad
allikaviited ja juhised”. Lisas kirjeldatud meetodid on põhijoontes samad kui need, mida kasutatakse
keskkonnamõju hindamisel ja kuhjuvate mõjude hindamisel. Uuringutesse ja hindamistöösse on vaja
kaasata kõrgetasemelise väljaõppega ökolooge.
1.1. Mida oodatakse ökoloogiliselt hindamiselt?
Ökoloogilise hindamise eesmärk on anda arusaam kavandatava arenduse mõjupiirkonnas leiduvate liikide,
koosluste ja ökosüsteemide koosseisust ja ökoloogilisest tähtsusest ning nende tõenäolisest reageerimisest
häirimisele. Seejärel prognoositakse arendustegevuse tõenäolise mõju tüüp ja ulatus. Selle põhjal omakorda
soovitatakse kavale või projektile alternatiivseid lahendusi, kavandatakse prognoositava mõju
minimeerimiseks või ärahoidmiseks leevendusmeetmed või vajadusel lükatakse esitatud projekt või kava
tagasi. Lõpuks koostatakse seirekava, kus näidatakse ära, milliseid ala koostisosi seiratakse, kes seda teeb ja
millise intervalliga.
Koosluste ja ökosüsteemide eri tüübid lähevad üksteiseks üle. Mageveemärgalad moodustavad ökosüsteemi
gradiente avavetest poolmaismaasüsteemideni, nagu näiteks sood ja padurad, mis omakorda lähevad
erinevate vahevormide kaudu üle maismaasüsteemideks, nagu rohumaad, nõmmed ja metsad. Ökoloogilise
hindamise kavandamisel ja korraldamisel tuleb meeles pidada, et:




üheltki ökoloogilt ei saa eeldada, et ta tegeleks ökoloogilise hindamise kõigi aspektidega, mistõttu eri
taksonoomiliste rühmade ja/või ökosüsteemide jaoks võib olla tarvis palgata eraldi spetsialistid;
konkreetseid taksonoomilisi rühmi või ökosüsteemitüüpe ei saa vaadelda üksteisest isolatsioonis ning
seega on tarvis meeskonnaliikmete töid ja järeldusi koordineerida;
ökoloogilisi hindamisi tuleks koordineerida teiste töödega, mis tegelevad keskkonnasüsteemidega,
näiteks ökosüsteemide peamiste koostisosade kliima, pinnase ja veega.

1.2. Potentsiaalse mõju kindlakstegemine
Iga projekti mõju keskkonnale on ehitustööde, käitusviisi, kestuse ja asukoha iseärasuste tõttu ainulaadne.
Mõju võib piirduda kohapealse mõjuga (nt taimestiku otsene eemaldamine), kuid võib avalduda ka
väljaspool ala (nt kasvav toitainekoormus, mis viib eutrofeerumiseni). Siiski on olemas mõned
üldkasutatavad mõjude liigitamise viisid, mis aitavad keskenduda mõju olemusele ja tõenäolisele ulatusele.
Paljud keskkonnakaitse praktikud kaaluvad arendustöid nende potentsiaalse füüsilise, keemilise ja
bioloogilise mõju alusel.
Füüsiline mõju. Keskkonna füüsiline mõjutamine võib seisneda otseses taimestiku eemaldamises ja sellega
kaasnevas mõjus taimestikule ja loomastikule, tõkete loomises maismaaliikide liikumisteedele ja (kõige
sagedamini) elupaiga otseses muutumises. Füüsiline mõju võib olla laiaulatuslik ja seega eriti silmnähtav,
kuid ka väiksem ning vähem ilmne. Elupaiga otsene muutus seisneb kõige sagedamini elupaiga kaotuses ja
asendamises üht või teist tüüpi ehitisega. Kaod võivad ilmneda ka kuivendussüsteemide rajamise,
soovimatute kohapealsete materjalide (pinnas ja maavarade katendmaterjalid) ladestamise jne tagajärjel.
Tõkete loomine. Tõkete loomine võib mõjutada paljude maismaaliikide liikumist, sealhulgas mõnede
liikide/asurkondade säilimise seisukohast tähtsaid paaritusrändeid. Lisaks elupaikade füüsiliste muutustega
kaasnevale lokaalsele ja tihti intensiivsele mõjule võib maismaakeskkonna füüsilise muutmisega kaasneda
ka teisi, palju kaugemale ulatuvaid mõjusid. Lineaarsed projektid (teed, torustikud ja õhuliinid),
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laiaulatuslik kaevandamine (kivisüsi, kuld) ja linnade suuremad hoonestusskeemid hävitavad suurtel aladel
elupaiku, mõjutades seega paljude maismaaorganismide kodupiirkondi ja rändeteid.
Keemiline mõju. Kõige sagedasemad on toitelisuse muutused, süsivesinike sissetoomine ja pH muutused,
mis toovad endaga kaasa raskmetallireostuse. Toitelisuse muutmine võib toimuda otseselt (nt maavarade
töötlemisprotsesside jääkide veekogusse laskmine), muu tegevuse tagajärjena (nt reoveemuda ladestamine)
või siis kaudselt, häirides alasid, mille mullaprofiilis on “lukustatud” suures koguses toitaineid. Paljud
taimestiku- ja elupaigatüübid on vähetoitelised ning toitainete lisandumise tagajärjeks kipub olema
kahjulike liikide sissetung kohalike liikide arvel. Suureks probleemiks on ka tegevused, mis muudavad
mulla pHd.
Bioloogiline mõju – taimestik. Sagedane ja laiaulatuslik probleem on võõrtaimeliikide sissetoomine, näiteks
ehitusele järgneva maastikukujunduse kaudu. Võõrliigid (tihti puuliigid) toovad endaga kaasa suurel hulgal
võimalikke probleeme: kiiremakasvulised võõrliigid võivad kohalikud liigid välja tõrjuda, tihti
introdutseeritakse nad ebasoodsate töövõtete, nagu näiteks sügavkünni kaudu, ning nad võivad järsult muuta
elupaiga veeäravoolurežiimi. Probleemiks on veel suurenenud taimekaitsevahendite kasutus ja alal juba
kasvavate liikide uue geneetilise materjali sissetoomine, mis võib kahjustada kohalike liikide geneetilist
struktuuri.
Bioloogiline mõju – loomastik. Peamine probleem seisneb varem ligipääsmatute alade “avanemises”
võõrliikidele – eriti rebastele, koertele ja metsistunud kassidele. Võõrliigid võistlevad kohalike liikidega
toidu ja ressursside pärast ning sageli puuduvad neil looduslikud vaenlased, kes asurkonna suurust
reguleeriksid. Võõrliikidele püüniste seadmisel võivad püünisesse sattuda ka kohalikud liigid.
1.3. Milliseid ökosüsteemi koostisosi tuleks uurida?
Enamikul ökosüsteemidel on palju elemente, mida projekt mõjutada võib. Nende seas on elemendid, mida
mõnikord nimetatakse “otsustavateks muutujateks”, kuna neil on otsustav tähtsus projekti poolt mõjutatava
maismaakeskkonna hindamisel ning projekti tõenäolise mõju prognoosimisel ja mõõtmisel . Nende
otsustavate muutujate valikut tuleks dokumentatsioonis põhjendada. Ökosüsteemi elemendid, mida võib
olla kõige kasulikum uurida, on järgmised:



Inimesele väärtuslikud elemendid (majandusliku tähtsusega loomad ja elupaigad, ökoturismi jaoks
väärtuslikud liigid).



Olemuselt väärtuslikud elemendid (haruldased või ohustatud liigid või elupaigad, kus esineb eriti
mitmekesiseid kooslusi või ainulaadseid liike).



Võtmeelemendid. Mõni võtmeliik võib seoses oma arvukuse või suurusega avaldada suurt või
ebaproportsionaalset mõju elupaiga või koosluse struktuurile, tuues kaasa ökosüsteemi teiste
elementide hääbumise.



Muutuste indikaatorina kasutatavad elemendid, mis peegeldavad ökosüsteemi “tervist”. Nende
indikaatorite hulka kuuluvad organismikooslused ja liigiasurkonnad, toksilised reaktsioonid ja
toksiliste ainete biomagnifikatsioon e kuhjumine toiduahela kõrgemates lülides.

2.

LÄHTEOLUKORRA UURINGUD

2.1. Sissejuhatus
Lähteolukorra uuringutes tehakse kindlaks, milline on projekti tegevuspiirkonna keskkonnaseisund ilma
projekti ellu viimata. Lähteolukorra uuringud moodustavad edasise hindamise vundamendi ja nõuavad
spetsialistidega konsulteerimist juba planeerimise kõige varajasemates etappides. Spetsialistid peavad lisaks
oma teadmistega panustamisele aru saama arendaja ja hindamist teostava asutuse vajadustest. Kõik
huvitatud osapooled peaksid uuringutele esitatavates nõudmistes eelnevalt kokku leppima ja neist
nõudmistest kinni pidama. Edu aluseks on põhjalik konsulteerimine ja piisavad ressursid.
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Mõjuala piiride kindlakstegemine on otsustava tähtsusega, kuid tihti raske, kuna enamik elupaiku ei ole
kindlalt piiritletavad. Sellises olukorras varieerub abiootiliste tegurite mõju ulatus näiteks sõltuvalt
aastaajast. Seega võib uue teabe valguses vajalikuks osutuda mõjuala piirid uuesti üle vaadata ning igas
uuringus tuleb sellega arvestada. Vaatluse alla peaksid kuuluma ka füüsilised parameetrid, nagu näiteks
lainetusele, loodetele jne avatus, geoloogia ja topograafia, kuna elupaigad pakuvad looduskaitselist huvi
suuresti ka oma füüsiliste tunnuste poolest.
Osa maismaa-ökosüsteemide hindamiseks vajalikust teabest peaks olema võimalik kokku panna
olemasolevate materjalide põhjal. Kaardid ja aerofotod võivad aidata kindlaks teha, kas topograafilistes
tunnustes on toimunud olulisi muutusi (nt rannikuerosioon). Olemasolevad andmed võivad siiski olla
ebapiisavad ja/või vananenud ning sel juhul tuleks vajadusel alati läbi viia uued uuringud.
2.2. Väliuuringud
Kui vaja, peavad välitöid läbi viivad ökoloogid välja töötama uued uurimismetoodikad või olemasolevaid
kohandama, et saadava teabe tase võimaldaks teha prognoose. Uuritav ala peaks hõlmama võimalikult palju
elupaigatüüpe ja taksonoomilisi rühmi. Välitöödelt saadud andmed peaksid andma objektiivse aluse
järgnevale hindamisele. Valimivõtumeetodid peaksid olema korratavad ja enamikul juhtudel tuleks
koguda kvantitatiivseid andmeid. Projektide ja kavade esitajad peaksid välitöödeks konsultante valides
tingimuseks seadma, et nad on valitud otsustavate muutujate kohta andmete kogumiseks vajalike
meetoditega kursis ning et neil on nendega ka praktilisi kogemusi. Selles lisas ei ole toodud üksikasjalikke
valimivõtumeetodeid, vaid pigem antakse ettekujutus sellest, milliseid välitööde aspekte tuleks kaaluda ja
uuringusse haarata.
Kui olemasolevate materjalide analüüs või tehtud uuring näitab, et alal esineb loodus- ja/või linnudirektiivi
lisadesse kantud liike, asurkondi või kooslusi või nimetatud liikidele sobivaid elupaiku, või kui
olemasolevate materjalide analüüs näitab, et arendustegevus võib oluliselt mõjutada looduskaitseliselt suurt
huvi pakkuvat ala või ala, kus esineb olulisi liike, asurkondi või kooslusi, tuleb läbi viia põhjalik taimestiku
ja/või loomastiku inventeerimine. Samuti on edasisi uuringuid tarvis juhul, kui olemasolevate materjalide
analüüs näitab, et alal leidub haruldaste taime- ja/või loomakooslustega tundlikke elupaiku.
Algteave on esitatud Natura 2000 andmevormides, täpsemat teavet tuleks otsida kohalikelt ekspertidelt ja
alal varem läbi viidud välitööde tulemustest.
Uued uuringud tuleks läbi viia ka siis, kui:


olemasolevate materjalide analüüs näitab, et mõjutataval alal leidub kohalikul tasandil oluliseks
peetavaid liike;



tõenäoliselt on oodata liikide ja rajatava objekti vahelisi vastastikmõjusid;



kavandatava arendusala piiresse ja ümbrusse jäävatel elupaikadel on asurkonna jaoks oluline
funktsioon;



arendustegevuse mõju toob kaasa elupaiga olulise muutuse. Näiteks: kariloomade eemaldamine teatud
rohumaa-elupaigatüüpide puhul.

Kui projekt või kava avaldab tõenäoliselt mõju olulistele liikidele, tuleks võimaluse korral alati ära näidata,
kui suure protsendi mõjutatav asurkond moodustab selle liigi kohalikust, riigi ja maailmaasurkonnast.
Samuti tuleks kindlaks teha taimeliikide levila jaotumine suhtarvuna olemasoleva elupaiga kogupindalast.
Kui tõenäoliselt avaldatakse mõju rändliikidele, tuleks võimaluse korral alati ära tuua iga asurkonna
protsendiline osakaal kohalikus, piirkondlikus, riigi ja ülemaailmses asurkonnas.
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2.3. Taime- ja elupaigauuringud
Elupaigauuringud on ökoloogilise hindamise peamine element. Järgnevate juhiste peaeesmärk on anda
suuniseid elupaigauuringute kavandamiseks ja läbiviimiseks, näidates ära kasutada olevad valimivõtu
võimalused. Oluline on meeles pidada, et kõigi elupaigauuringute keskmes peab olema ala, mida projekt või
kava tõenäoliselt häirib.
Taimede ja elupaikade väliuuringud peaksid ideaaljuhul käsitlema kõiki soontaimi, samblikke, samblaid ja
seeni. Seega tuleb palgata vilunud eksperdid, kes on võimelised nimetatud rühmade piires liike määrama.
Üksikasjaliku väliuuringu kavandamisel on olulised järgnevad viis tegurit:






valimi suurus;
valimivõtu metoodika (nt juhuslik, stratifitseeritud jne);
liigi arvukuse mõõtmise viisid;
keskkonnategurid;
andmete analüüsimise meetodid.

Taime- ja elupaigauuringud erinevad üksteisest selle poolest, kui suurt jõupingutust nad nõuavad, ja nad
olenevad uuritava ala taimestiku koosseisust, kasutada olevast ajast ja ressurssidest ning uuringut läbi viiva
(te) isiku(te) oskustest. Soovitatav on viia uuring läbi kolmes etapis.
1. etapp. Kirjeldage uuritaval alal leiduvaid elupaiga- ja taimestikutüüpe, esitades ka ala liikide nimekirja.
2. etapp. Andke täpsemat teavet uuritava ala piires asuvate kitsamate sihtalade kohta. Seejuures on vaja ära
näidata liikide osatähtsus koosluses, mis saadakse kvantitatiivse taimestikuandmete kogumise teel. 2. etapi
uuringutes tuleks taimestik üldtunnustatud meetodite ja klassifikatsioonide abil kirjeldada ja klassifitseerida.
3. etapp. Intensiivne valimimeetodil andmekogumine, mis annab täpset kvantitatiivset teavet
liigiasurkondade ja koosluste kohta. Kõige sagedamini on seda tarvis selleks, et välja selgitada keerukat
kooslustemustrit või kindlaks teha liikide või koosluste vahelisi seoseid ja üht või mitut kriitilise tähtsusega
tegurit. Loodusdirektiivi artiklis 6 nõutud hindamiste puhul ei pruugi 3. etapi uuringud vajalikud olla.
2.4. Linnud
Linnuloendustehnikad on väga hästi arenenud – paljude linnurühmade (kurvitsalised, röövlinnud, värvuliste
ränd- ja paigaliigid, rannikualade merelinnud) loendamiseks kasutatavad tehnikaid, loendustulemuste
tõlgendamise viise ja seiremeetodeid kirjeldab Bibby et al. (1992). Lindude häirimise mõju täpsemat
uurimist käsitleb Hockin et al. (1992).
Kui on tõenäoline, et arendustegevus mõjutab haruldasi haudeliike, sõltub sobiva uuringumeetodi valik
vaatlusalustest liikidest ja nende elupaikadest. Kõik meetodid nõuavad laialdast uuritaval alal ringiliikumist
ja lindude häälitsuste järgi määramise oskust. Vaatlusi mõjutavad sesoonne muutlikkus (nt pesitsusajad) ja
kellaaeg (enamiku liikide puhul on kõige sobivam aeg varahommik). Piisava täpsusega linnuloendus
põhineb korduval valimivõtul (varahommikused käigud nädalase intervalliga; muutuvad
liikumismarsruudid, et haarata võimalikult suurt osa alast; isendite silmamise koha ja aja protokollimine).
Loenduse täpsust mõjutavad mitmed tegurid, sealhulgas elupaikade paiknemistihedus, lindude
asustustihedus, lindude silmatorkavus ning ilm.
Üldises linnu-uuringus võiks kasutada üht või mitut järgmistest meetoditest (lähemalt vt Bibby et al., 1992)



Maa-ala kaardistamine – võib kasutada asustustiheduse, asukoha ja isendite territooriumide
kindlakstegemiseks.



Marsruutloendus — seisneb kindla pikkuse ja asukohaga marsruutidel kindla kiirusega liikumises.



Punktloendus – vaatlusi viiakse läbi juhuslikult paiknevates punktides. Kasulik tehnika linnukoosluste
ja elupaikade seostest arusaamiseks.
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Kui arendustegevus võib mõjutada kohaliku tähtsusega liiki või asurkonda, on enamikus uuringutes
kavandatud vähemalt üks ala külastus (eelistatavalt mitu) sellisel ajal, mil linnud viibivad alal, ent külastus
tuleks ajastada nii, et linde haudeperioodil ja poegade toitmise ajal võimalikult vähe häiritaks.
Arenduskavadele, mis võivad avaldada mõju rändliikide puhke- või toitumisaladele, tuleks lisada andmed,
kus on näidatud vastavate liikide alal viibimise tipp-perioodid vähemalt viie viimase aasta vältel. Kui
selliseid andmeid ei ole, tuleks nende liikide kohta läbi viia igakuised vaatlused selle aja jooksul, mil linnud
ala kasutavad.
Erilised asjaolud – öised linnuvaatlused. Kõige edukam öise eluviisiga linnuliikide määramise meetod
seisneb arvatava jahi- või pesitsusterritooriumi prožektoriga valgustamises koos häälelindistuste
mängimisega, kutsumaks esile territooriumi tähistavaid vastuhäälitsusi (lähemalt vt Bibby et al., 1992).
2.5. Imetajad
Enamikku imetajaid on raskem uurida kui linde. Sageli kasutatakse uuringutes juhuslikke vaatlusi/häälte
kindlakstegemist või loomade olemasolu kindlakstegemist jälgede, väljaheidete või muude informatiivsete
territooriumimärkide järgi. Paljud loomastiku uurimise meetodid nõuavad nende kasutajalt suurt pädevust ja
on tihti aeganõudvad. Sellest hoolimata peavad imetajate uuringud kuuluma lahutamatu koostisosana
võimaliku arendusala üldise ökoloogilise hindamise juurde.
Imetajate varjepaigad (pesad, urud, koopad jne) on tavaliselt võrdlemisi kergesti märgatavad. Hästi
tuvastatavad tegevusjäljed on väljaheited ja söödud rohi piki loomade toitumisradasid. Mõne rohusööja liigi
söömisviis on eriti spetsiifiline. Kiskjad ja mõned närilised jätavad taimi või selgrootuid otsides endast
maha iseloomulikke toitumispaiku. Väga vilunud vaatlejad on suutelised imetajaid määrama nende
väljaheidete, saagijäänuste, häälte ja lõhna järgi. Enamik imetajateuuringuid seisneb siiski jälgede uurimises
ja loomade endi kinnipüüdmises. Jälgi võib tihti leida mudastel aladel, kuhu imetajad jooma tulevad, ning
nende tuvastamisel võivad abiks olla jäljevormid koos asjakohase kirjandusega. Imetajate uurimise
meetodeid vt Wemmer et al. (1996).
Teatud liikide olemasolu saab kindlaks teha nende liikide lindistatud häälitsuste abil – neile vastavad kõik
alal viibivad isendid. See on ala imetajatefauna uurimisel praktiline ja mitteinvasiivne meetod. Öise
eluviisiga ja puudel tegutsevate liikide puhul on otstarbekas kasutada arvatavate jahi- ja/või pesitsusalade
suure võimsusega (100W) valgustamist kombinatsioonis lindistatud häältega.
Nahkhiireliikide asukohti saab kindlaks teha ultrahelidetektorite abil. Iga liik toob kuuldavale kindla
sagedusega kajalokalisatsioonisignaale, mille saab kinni püüda kaubanduses kättesaadavate detektoritega,
nagu näiteks “Anabat”. Seda detektorimeetodit kasutatakse laialdaselt ka keskkonnamõju hindamisega
seotud nahkhiireuuringutel ja see võib mõningastele probleemidele vaatamata anda usaldusväärset teavet
alal leiduvatest nahkhiireliikidest.
Enamik imetajate uurimise meetodeid ja paljud arvukuse hindamise meetodid nõuavad imetaja
kinnipüüdmist. Erinevates elupaikades ja eri suurusega imetajate jaoks on vaja spetsiaalseid tehnikaid ja
püüniseid, nagu näiteks aukpüünised ja Longworth’i või Shermani püünised väikestele maismaaimetajatele,
Ellioti püünised puudel elutsevatele imetajatele ning uduvõrgud ja harfpüünised nahkhiirtele. Püüki peaksid
teostama litsentseeritud eksperdid. Keskmise suurusega ja suurimetajate püüdmise erinevatest meetoditest
annab põhjaliku ülevaate Jones et al. (1996) ning selle materjaliga on soovitatav eelnevalt tutvuda.
Uuringute ajastamisel tuleks arvesse võtta ala asustavate liikide paljunemisperioode.
Keskmise suurusega ja suuri imetajaid on tavaliselt parem kindlaks teha vähem invasiivsete meetoditega.
Peamine meetod seisneb “karvatorude” kasutamises. Plastiktorude külge kinnitatakse kleeplindiga sobiv
peibutussööt. Loom hõõrub end kleeplindi vastu, et peibutist kätte saada. Mõned looma karvad kleepuvad
lindi külge ning eemaldatakse sealt analüüsiks.
Veel üks mitteinvasiivne meetod, mis on eriti kasulik varjatud eluviisiga liikide puhul, on väljaheidete
uurimine. Suurte maismaaimetajate väljaheidete kogumine ja määramine annab kasulikku teavet uuritavat
ala kasutavatest liikidest ja nende jaotumisest alal. Eriti palju teavet võib anda kiskjate väljaheidete
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uurimine, kuna kiskjate väljaheited sisaldavad teiste alal elutsevate loomade luid, karvu, soomuseid ja sulgi.
Väljaheidete määramine on kõrget kvalifikatsiooni nõudev tegevus ja sellega peaksid tegelema ainult
litsentseeritud asutused.
2.6. Kahepaiksed ja roomajad
Roomajate ja kahepaiksete uurimisel on määrav tegur kellaaeg, kuna nende külmavereliste loomade levikuja aktiivsusmustrit mõjutab temperatuur. Roomajaid on nende liikuvuse ja mitmekesisuse tõttu raske uurida.
Ökoloogilise hindamise raames teostatavad roomajauuringud seisnevad kõige sagedamini otsestes
vaatlustes piki eri elupaigatüüpides paiknevaid transekte või loomade püüdmises uuritavale alale
võrgustikuna paigutatud aukpüüniste abil. Kahepaiksete uurimise meetodeid on kirjanduses põhjalikult
kirjeldatud (vt Heyer et al., 1994, kus käsitletakse põhjalikult kahepaiksete seire ja mõõtmiste kõiki aspekte,
sh täielikud liigiinventuurid, audiotransektid, kinnipüüdmine, vastseproovide võtmine).
2.7. Maismaaselgrootud
Ka vähese otsimisega leiab palju isendeid, mida määrata. Nende määramine nõuab eksperdi oskusi, eriti kui
määratakse liigi tasemeni. Enne selgrootute uuringu läbiviimist on tähtis seada uuringule kindlad eesmärgid,
kuna need määravad kasutatava meetodi ja detailsuse taseme. Eesmärk võib olla: koostada alal leiduvate
liikide täielik nimekiri (ebatõenäoline, kuna see on väga aeganõudev), koostada kõigi ala taimekoosluste
tüüpiliste selgrootuliikide nimekiri, koostada märkimisväärsete (haruldaste) liikide nimekiri või koostada
ala selgrootukoosluste klassifikatsioon, kasutades indikaatorliike.
Brooks (1993) annab nõuandeid küsimuste osas, millele tuleks enne uuringu alustamist vastused leida: kus
ja millal uuring läbi viia? kui palju ja milliseid valimeid võtta? millist metoodikat kasutada?
Valimivõtumeetodid peaksid ideaaljuhul peegeldama elupaikade mitmekesisuse taset ning olema nii
vajamineva tööjõu poolest kui ka ajaliselt teostatavad. Materjali kogumine tuleks ette võtta siis, kui enamik
putukaid on valmikujärgus (minimeerides seega noorjärkude määramisega kaasnevaid raskusi), ning seda
tuleks korrata aasta vältel, pöörates erilist tähelepanu ilmastikutingimustele. Tavaliselt on tähelepanu
keskmes märkimisväärsed liigid, (elupaiga- või taimestikutüüpide) representatiivsed liigid või
indikaatorliigid. Selgrootute valimivõtumeetodeid kirjeldab Morris et al. (1995). Nende seas on otsene
vaatlemine ja määramine, marsruutloendus, võrgupüük, valimite võtmine maapinnalt, pinnasest või
taimedelt ning hilisema määramise ja analüüsi jaoks püüdmise meetodid, kus kasutatakse aukpüüniseid,
uimastavaid püüniseid, kleeppüüniseid, vesipüüniseid, valgus- või pinnasepüüniseid.
2.8. Andmete analüüsimine ja tulemuste tõlgendamine
Andmete analüüsimine tuleb hoolikalt läbi mõelda juba ökoloogilise hindamise uuringute kavandamise
algetappides, tagamaks, et kogutud andmeid saab kasutada sõelumise käigus kindlaks tehtud probleemide
käsitlemisel.
Otsustustava muutuja uurimine kogu uuritava ala asurkonda üle mõõtes pole tavaliselt võimalik, otstarbekas
ega ökonoomne (Winer et al., 1991; Uderwood, 1997). Seetõttu võetakse võimalikult objektiivsel viisil
valimid, eeldades, et nad esindavad kogu olemasolevat asurkonda. Statistiliste meetodite abil hinnatakse,
kui usaldusväärselt valimid peegeldavad asurkonda kui tervikut ja kuivõrd sobivaks aluseks nad on otsuste
tegemisel.
Hoolimata oma suhtelisest keerukusest võimaldavad statistilised analüüsid teadlastel hinnata, kas valimis
esinevad erinevused kajastavad tegelikkuse erinevusi või on tingitud juhusest. Oluline samm on
analüüsitava hüpoteesi püstitamine. Green (1979) ja Underwood (1990) annavad ökoloogias kasutatava
statistilise hindamise loogikale hea tausta. Enamikus ökoloogilistes uuringutes kasutatakse kahte põhilist
tüüpi analüüse:


ühemõõtmelised analüüsid, kus uuritakse ühe sõltuva muutuja kohta püstitatud hüpoteese ja selle
muutuja seost ühe või enama sõltumatu muutujaga;

60



mitmemõõtmelised analüüsid, mis koondavad objektid nende sarnasuse või erinevuse järgi rühmadesse
ehk klastritesse (Clarke, 1993).

Mõlema tüübi piires eristatakse parameetrilisi ja mitteparameetrilisi teste. Parameetrilised testid põhinevad
keskse tendentsi (keskväärtus) ja hajuvuse (standardhälve) määramisel ja eeldavad andmete normaaljaotust.
Mitteparameetrilised testid põhinevad järkudel ehk astakutel, mis ei eelda andmete vastamist kindlale
jaotumusele. Selliste meetodite kirjeldusi võib leida mitmetes tekstides, nagu näiteks Siegel and Castellan
(1988) ja Winer et al. (1991). Need meetodid annavad ökoloogidele mitmekesised analüütilised vahendid
uuritavate organismikogumite üldise struktuuri hindamiseks ning võimaldavad neil hinnata teatud
liigiasurkonna reaktsiooni potentsiaalsele mõjule.
Statistilised testid peaksid sundima teadlasi andmeid koguma konkreetsete mureküsimustega tegelemiseks
vajalikes loogilistes raamides. Mida konkreetsem küsimus, seda suurema tõenäosusega saadakse üheselt
tõlgendatav tulemus, näiteks vastus sellele, kas erinevus oli olemas või mitte. Statistiliste testide juures võib
raskusi tekitada see, et statistiliste testide tulemusi on sageli raske esitada otsustajatele ja huvirühmadele
arusaadaval mittetehnilisel kujul.
3.

MÕJU PROGNOOSIMINE

3.1. Sissejuhatus
Pärast vajamineva töö ulatuse kindlakstegemist (1. osa) ja potentsiaalselt mõjutatava maismaakeskkonna
kirjeldamist (2. osa) on tarvis prognoosida, mis selle keskkonnaga projekti elluviimise korral juhtuks.
Hinnata tuleb ka prognoositava mõju olulisust, et huvitatud osapooled saaksid eeldatavaid positiivseid ja
negatiivseid mõjusid võrrelda ja hinnata. Mõju tuleks prognoosida võimalikult täpselt, selgitades ka seda,
mille alusel prognoosid tehti. Võimalusel tuleks prognoosid alati esitada selliselt, et nende paikapidavus
oleks testitav, kuna testimiste tulemusi saab siis siduda otse seireprogrammiga.
3.2. Mõju prognoosimise lähteandmed
Otsustava muutuja reaktsiooni häirimisele (kui see reaktsioon on olemas) võib olla raske prognoosida ja
kindla teadusliku teabe puudumisel nõuab see ettevaatuspõhimõtte rakendamist. Tõenäolise mõju ulatuse
prognoosimiseks on vaja järgmist teavet:







ökoloogide põhjalik arusaamine kavandatava arenduse olemusest, sealhulgas projektikavandist,
ehitustegevustest ja ajastusest;
üksikasjalikud prognoosid kavandatavast arendusest tulenevate füüsiliste ja keemiliste muutuste kohta
(saadakse sageli teistelt spetsialistidelt);
elupaikade ja valitud otsustustavate muutujate kirjeldus;
teave selle kohta, kuidas otsustavad muutujad eeldatavale häirimisele reageerivad;
teave mujal ellu viidud sarnaste projektide tagajärgede kohta;
teave läheduses varem ellu viidud, käimasolevate või teiste heaks kiidetud projektide kohta, mis võivad
koos hindamisel oleva projektiga põhjustada interaktiivseid või kuhjuvaid mõjusid.

Mõju prognoosimise meetodid
Kavandatava projekti mõju prognoosimisel tuleks järgida kindlat struktuuri (vt Morris and Therivel, 1995;
Thomas, 1998). Selleks on vaja kindlaks teha mõju tüüp, mis tavaliselt esitatakse järgmiselt:





otsene ja kaudne mõju;
lühi- ja pikaajaline mõju;
ehitus-, käitus- ja tegevuse lõpetamise etapi mõju;
eraldi avalduv, interaktiivne ja kuhjuv mõju.

Kasutatakse järgmisi meetodeid:
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Otsesed mõõtmised, näiteks mõjutatud või vähenenud elupaiga pindala või liigiasurkondade, elupaikade ja
koosluste suhteline vähenemine.
Vooldiagrammid, võrgustik- ja süsteemdiagrammid, mis aitavad kindlaks teha otsesest mõjust tulenevaid
mõjuahelaid; kaudne mõju jagatakse tekkeviisi järgi sekundaarseks, tertsiaarseks jne; vastastikuste seoste ja
protsesside kulgemisteede iseloomustamisel on süsteemdiagrammid paindlikumad kui võrgustikud; vt CEQ,
1997, lk A-13-18)
Kvantitatiivsed prognoosimismudelid, mis annavad matemaatiliselt tuletatud prognoosid, mis põhinevad
mõju tugevuse ja suuna kohta leiduvatel andmetel ja tehtud oletustel. Mudelid võivad anda varasemate ja
praeguste andmetega (trendide analüüsimine, stsenaariumid, teistest analoogsetest asukohtadest üle kantav
teave) ja intuitiivsete ennustustega kooskõlas olevaid üldistatavaid prognoose. Modelleerimisel liigutakse
tavaliselt soovitud tulemusest tagasisuunas, et hinnata, kas kavandatav projekt selle tulemuse saavutab (vt
Morris ja Therivel, 1995, lk 132-138 ja CEQ, 1997, lk A-19–23). Mõned üldkasutatavad mudelid
prognoosivad näiteks saasteainete hajumist õhku, pinnaseerosiooni, setete kuhjumist ojadesse või hapniku
vähenemist reostatud jõgedes.
Geoinfosüsteeme (GIS) võib kasutada mudelite koostamiseks ruumilistest seostest, nagu näiteks piirangute
eraldi kihina kaardile kandmine, või tundlike alade ja hävivate elupaikade asukohtade kaardistamiseks. GIS
ühendab endas arvutipõhise kartograafia, salvestades kaardiandmeid, ja andmebaaside haldamise süsteemi,
salvestades selliseid tunnuseid nagu näiteks ala maakasutus või kallak. GIS võimaldab kogutud muutujaid
kiirelt kuvada, kombineerida ja analüüsida (vt Morris and Therivel, 1995 lisa D).
Varasematest sarnastest projektidest saadud teave võib olla kasulik, eriti kui kõigepealt tehti
kvantitatiivsed prognoosid ja nende paikapidavust on tegevuse käigus jälgitud.
Ekspertarvamused ja -hinnangud, mis põhinevad eelnevatel kogemustel ja konsultatsioonidel.
Kirjeldamine ja korreleerimine: liikide levik ja arvukus võib olla otseselt seotud füüsiliste teguritega
(veerežiim, müra). Kui on võimalik prognoosida tulevasi füüsilisi tingimusi, siis võib selle põhjal olla
võimalik prognoosida ka tulevast arvukust.
Taluvusvõime analüüs (vt CEQ, 1997, lk A-33-36) seisneb selle stressiläve kindlakstegemises, millest
allpool on võimalik asurkondi ja ökosüsteemide funktsioone alal hoida. Taluvusvõime analüüs hõlmab
potentsiaalsete limiteerivate tegurite tuvastamist ning matemaatiliste võrrandite väljatöötamist, mis
kirjeldavad ressursi või süsteemi taluvust suhtestatuna iga limiteeriva teguri poolt määratava lävega.
Ökosüsteemi analüüs (vt CEQ, 1997, lk A-37-42). Selle lähenemisviisi eesmärk on prognoosida mõjusid
terviklikult, laiemas piirkondlikus perspektiivis. Ökosüsteemi analüüsi kolm põhiprintsiipi on (I)
ökosüsteemide vaatlemine “maastike tasandil”, (ii) indikaatorite kasutamine, sealhulgas koosluse ja
ökosüsteemi tasandil (iii) arvestamine ökosüsteemi funktsioonide säilitamises osalevate paljude
ökoloogiliste komponentide vastastikmõjudega.
4.

OLULISUSE HINDAMINE

Selle protsessi käigus määratakse projektist või kavast tuleneva (kahjuliku või kasuliku) mõju olulisus.
Enamikul juhtudel on see ennekõike hinnang, mis põhineb paljudel teguritel, kuid kriteeriumide ja
standardite kohaldamisega saab seda ka objektiivsemaks muuta. Glasson et al. (1999) arvates on see
hindamine tihti pigem lihtne ja pragmaatiline kui keerukas ja peenekoeline.
Olulisuse hindamine põhineb sellistel teguritel nagu näiteks:






mõjutatava keskkonna omadused ja tajutav väärtus;
eeldatava muutuse suurus, ruumiline ulatus ja kestus;
keskkonna paindlikkus e võime muutusega toime tulla;
muutuse prognooside usaldusväärsus
kriteeriumidena kasutamiseks sobivate põhimõtete, programmide, kavade jne olemasolu;
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keskkonna-alaste standardite olemasolu, mille alusel ettepanekuid hinnata saab (nt õhukvaliteedi ja
veekvaliteedi standardid);
mil määral tunneb avalikkus huvi asjaomaste keskkonnaressursside ja kavandatava projektiga seotud
küsimuste vastu ja on nende pärast mures;
leevendusmeetmete väljavaated, projekti või kava säästvus ja pööratavus.

Alternatiivina võidakse määratleda, mida loetakse oluliseks mõjuks ühtedel või teistel konkreetsetel
asjaoludel. Seda lähenemisviisi on kasutatud Austraalia keskkonnakaitse ja bioloogilise mitmekesisuse
kaitse 1999.a seaduses. Olulisuse kriteeriumid on seal määratud erinevate ressursitüüpide jaoks, näiteks
Ramsari märgalad, ohustatud liikide ja koosluste nimistusse kantud liigid ja kooslused, merekeskkond jne.
Ramsari märgalade puhul on mõju oluline, kui:








märgalasid hävitatakse või muudetakse;
märgala looduslikus hüdroloogilises režiimis toimub suur või mõõdetav muutus, nt muutub põhja- ja
pinnavee vool märgalale ja märgala piires (muutub voolu ajastus, kestus või sagedus);
tõsiselt mõjutatakse märgalast sõltuva kohaliku liigi elupaika või elutsüklit;
märgala füüsikalis-keemilises seisundis (nt soolsus, saasteained, toitained, temperatuur, hägusus)
toimub suur ja mõõdetav muutus;
märgalale tuuakse invasiivseid liike;

Rändliikide puhul peetakse mõju oluliseks, kui selle tagajärjel:






muutub (sealhulgas killustub, toimuvad muutused tulekahjurežiimi, toitaineringes või veeringes) või
hävib osa liigi ellujäämiseks olulisest elupaigast;
liikidele olulisse elupaika sattub invasiivseid liike;
saab raskelt kahjustada liigi asurkonna ökoloogiliselt olulise osa elutsükkel (paljunemis-, toitumis-,
rände- või puhkekäitumine).
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II LISA. Hindamisvormid
Joonis 1. Sõelumismaatriks
Projekti või kava lühike kirjeldus
Natura 2000 ala lühike kirjeldus
Hindamiskriteeriumid
Kirjeldage projekti üksikelemente, mis (kas eraldi või
koos teiste kavade või projektidega) tõenäoliselt
mõjutavad Natura 2000 ala.
Kirjeldage projekti mis tahes tõenäolist otsest,
kaudset või sekundaarset mõju Natura 2000 alale (kas
eraldi või koos teiste kavade või projektidega)
järgmiste näitajate põhjal:
 suurus ja ulatus;
 maatarve;
 kaugus Natura 2000 alast või ala võtmeelementidest
 ressursivajadused (veevõtt jne)
 heitmed (maapinnale, vette või õhku heitmine);
 kaevandamisvajadused;
 transpordivajadused;
 ehitamise, käitamise ja tegevuse lõpetamise kestus
jne;
 muu.
Kirjeldage ala mis tahes tõenäolist muutust, mille toob kaasa:
 elupaiga pindala vähenemine;
 võtmeliikide häirimine;
 elupaikade või liigiasurkondade killustatus;
 liikide asustustiheduse vähenemine;
 looduskaitselise väärtuse võtmeindikaatorite
muutused (veekvaliteet jne);
 kliimamuutus.
Kirjeldage kõiki tõenäolisi mõjusid Natura 2000 alale
terviklikuna, lähtudes järgmisest:
 sekkumine peamistesse ala struktuuri määravatesse
seostesse;
 sekkumine peamistesse ala funktsioone
määravatesse seostesse.
Esitage kindlakstehtud mõjude olulisuse indikaatorid,
lähtudes järgmisest:
 hävimine;
 killustumine;
 katkestamine;
 häirimine;
 ala võtmeelementide muutused (veekvaliteet jne).
Kirjeldage eespool nimetatud elementidest neid projekti
või kava elemente või elementide kombinatsioone,
kus eespool nimetatud mõju on tõenäoliselt oluline
või kus mõju ulatus või suurus pole teada.
Joonis 2. Olulise mõju puudumise aruande maatriks
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Projekti või kava nimetus
Natura 2000 ala nimi ja asukoht
Projekti või kava kirjeldus
Kas projekt või kava on ala kaitsekorraldusega
otseselt seotud või selleks vajalik (täpsustage)?
Kas on teisi projekte või kavasid, mis võiksid
koos hinnatava projekti või kavaga alale mõju
avaldada (täpsustage)?
Mõju olulisuse hindamine
Kirjeldage, kuidas projekt või kava (kas eraldi
või koosteiste projektide või kavadega)
tõenäoliselt mõjutab Natura 2000 ala.
Selgitage, miks seda mõju oluliseks ei peeta.
Nende asutuste nimekiri, kellega konsulteeriti:
tooge ära kontaktisikute nimed ja telefoninumbrid
või elektronpostiaadressid.
Konsulteerimisel saadud vastused.
Hindamise läbiviimiseks kogutud andmed
Kes teostas hindamise?

Andmete allikad

Teostatud hindamise
tase
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Kus saab tutvuda
hindamise täielike
tulemustega?

Joonis 3. Asjakohane hindamine: leevendusmeetmed
Loetlege meetmed, mis
on kavas kehtestada.

Selgitage, kuidas need
meetmed hoiavad ära
kahjuliku mõju ala
terviklikkusele.

Selgitage, kuidas need
meetmed vähendavad
kahjulikku mõju ala
terviklikkusele.

Tooge tõendeid selle
kohta, kes ja kuidas
need meetmed ellu
viib.

Tooge tõendeid selle
kohta, kui kindel võib
olla nende meetmete
tõhususes.

Tooge ära projekti või
kava
leevendusmeetmete
rakendamise ajakava.

Selgitage
väljapakutavat
seirekava ja seda,
milliseid samme on
kavas astuda, kui
leevendusmeetmed
osutuvad edutuks.

i)
ii)
iii)
Loetlege
leevendusmeetmed
(nagu eespool).

i)
ii)
iii)
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Joonis 4. Asjakohase hindamise aruanne
Projekti või kava mõju ala terviklikkusele
Kirjeldage neid projekti või kava elemente,
mis (kas eraldi või koos teiste projektide või kavadega)
avaldavad tõenäoliselt alale olulist mõju
(sõelumishindamiste põhjal).
Sõnastage ala kaitse-eesmärgid
Kirjeldage, kuidas projekt või kava mõjutab
esmatähtsaid liike ja elupaiku.
Tooge välja kõik ebaselged aspektid ja
teabelüngad.
Kirjeldage, millist mõju (nt elupaiga vähenemine,
häirimine, killustamine, keemilised, hüdroloogilised
ja geoloogilised muutused jne) kava või projekt
tõenäoliselt avaldab ala terviklikkusele (ala struktuuri,
funktsiooni ja kaitse-eesmärkide seisukohast).
Tooge välja kõik ebaselged aspektid ja teabelüngad.
Kirjeldage, milliseid leevendusmeetmeid on kavas
kasutada, et vältida, vähendada või heastada
kahjulikku mõju ala terviklikkusele.
Tooge välja kõik ebaselged aspektid ja teabelüngad.
Konsultatsioonide tulemused
Asutus(t)e või organisatsiooni(de) nimed,
kellega konsulteeriti

Kokkuvõte vastusest
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Joonis 5. Alternatiivsete lahenduste hindamise maatriks
Alternatiivsete lahenduste hindamine
Projekti või kava kirjeldus ja eesmärgid

“mittemidagitegemise” alternatiiv

Asjakohase hindamise põhjal prognoositav kahjulik mõju Natura 2000 alale

Võrdlus valitud projekti või kavaga
Võimalikud alternatiivsed
lahendused

Näidake, kuidas hinnati
alternatiivseid lahendusi

Kirjeldage suhtelist mõju
Natura 2000 ala kaitseeesmärkidele (rohkem või
vähem kahjulik mõju).

Alternatiivsed asukohad/kulgemistrajektoorid
Esimene alternatiiv
Teine alternatiiv
Kolmas alternatiiv

Alternatiivne suurus või ulatus
Esimene alternatiiv
Teine alternatiiv
Kolmas alternatiiv

Eesmärkide saavutamise alternatiivsed teed (nt nõudluse reguleerimine)
Esimene alternatiiv
Teine alternatiiv
Kolmas alternatiiv
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Alternatiivsed ehitusmeetodid
Esimene alternatiiv
Teine alternatiiv
Kolmas alternatiiv

Alternatiivsed käitusmeetodid
Esimene alternatiiv
Teine alternatiiv
Kolmas alternatiiv

Alternatiivsed tegevuse lõpetamise meetodid
Esimene alternatiiv
Teine alternatiiv
Kolmas alternatiiv

Alternatiivsed ajakavad
Esimene alternatiiv
Teine alternatiiv
Kolmas alternatiiv

Alternatiivsete lahenduste hindamise lõppjäreldused
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Joonis 6. Alternatiivsete lahenduste hindamise tulemuste aruanne
Kirjeldage alternatiivset lahendust, mis hoiaks
ära olulise mõju Natura 2000 alale või viiks selle
minimaalseks.

Selgitage, miks esitatavat projekti või kava
eelistatakse teistele hinnatud alternatiivsetele
lahendustele.

Esitage kokkuvõtlik selgitus selle kohta, miks arvatakse, et antud juhul puuduvad alternatiivsed lahendused,
mis Natura 2000 ala looduskaitselise väärtuse vähenemise ära hoiaksid.
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Joonis 7. Hindamise tõendamise maatriks (alternatiivsed lahendused)
Alternatiivsete lahenduste alane konsulteerimine
Nende asutuste
nimekiri, kellega
konsulteeriti

Konsulteerimise
tulemus

Alternatiivsete
lahenduste mõju
Natura 2000 alale
peetakse kahjulikuks
(selgitage)

Hindamise läbiviimiseks kogutud andmed
Kes viis hindamise läbi?

Andmete allikad

Teostatud hindamise tase

Kus saab hindamise täielike tulemustega tutvuda?
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Alternatiivsete
lahenduste mõju Natura
2000 alale peetakse
kasulikuks või
neutraalseks (selgitage)

Joonis 8. Hüvitusmeetmete hindamise maatriks
Projekti või kava nimetus ja lühikirjeldus ning kuidas projekt või kava kahjustab Natura 2000 ala.

Hüvitusmeetmete kirjeldus
Hindamisküsimused
Vastus
Kuidas hüvitusmeetmed valiti?
Milliseid alternatiivseid meetmeid kaaluti?
Kuidas on meetmed seotud ala kaitseeesmärkidega?
Kas meetmed on suunatud kahjulikult mõjutatud
elupaikadele ja liikidele ning oma mahult
nendega proportsioonis?
Kuidas hüvitusmeetmed säilitaksid või suurendaksid
Natura 2000 üldist sidusust?
Kas meetmed seonduvad sama biogeograafilise
regiooniga samas liikmesriigis?
Kui hüvitusmeetmed nõuavad kahjustatava
Natura 2000 ala piirest väljapoole jääva maa kasutamist,
siis kas see maa kuulub projekti või kava esitaja või
asjaomase riigi- või kohaliku asutuse pikaajalisse
omandusse ja kontrolli alla?
Kas kompensatsiooniala geoloogilised, hüdrogeoloogilised,
pinnase-, kliima- ja muud kohalikud tingimused on samad
kui sellel Natura 2000 alal, mida projekt või kava kahjustab?
Kas hüvitusmeetmed tagavad esialgse ala valiku põhjuseks
olnud funktsioonidega võrreldavate funktsioonide täitmise?
Mis tõendab, et sellises vormis kompenseerimine on tõhus
ka pikemas perspektiivis?
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Joonis 9: hindamise tõendamise maatriks (hüvitusmeetmed)
Hüvitusmeetmete alane konsulteerimine
Nende asutuste
nimekiri, kellega
konsulteeriti

Konsulteerimise
tulemus

Hüvitusmeetmeid
peeti sobivateks

Hindamise läbiviimiseks kogutud andmed
Kes viis hindamise läbi?
Andmete allikad
Hindamise tase
Kus saab hindamise täielike tulemustega tutvuda?
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Hüvitusmeetmeid
peeti sobimatuteks

