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Linnu- ja loodusdirektiivi toimivuskontrolli tulemused 
 
Kirjutame Teile seoses asepresident Timmermansi ja volinik Vella kohustusega avaldada          
käesoleval sügisel linnu- ja loodusdirektiivide toimivuskontrolli tulemused. Ees seisavad         
olulised arutelud Euroopa looduse ja inimeste tuleviku üle. Lähiajal analüüsite          
toimivuskontrolli tulemusi Volinike Kolleegiumil. Soovime Eesti keskkonnaühenduste       
poolt, et avaldaksite seal toetust direktiivide muutmatuna säilitamisele ja toetaksite          
algatusi, mis on suunatud olemasoleva looduskaitsepoliitika paremale elluviimisele ja         
nende direktiivide paremale jõustamisele. 
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Euroopa Liidu (EL) looduskaitse seadusandluse üle otsustamine näitab, kas ja kui tõsiselt            
EL suhtub ÜRO 2030 Säästva arengu eesmärkidesse, “ambitsioonikasse plaani inimeste          
ja planeedi heaoluks.”  
 
Linnu- ja loodusdirektiiv on Euroopa Liidu edulugu. Neid on laiapõhjaliselt tunnustatud           
kui nurgakivi üle-euroopalistele pingutustele peatada ja tagasi pöörata elurikkuse         
vähenemine. Looduskaitse raamistik, mille direktiivid moodustavad, on suunatud        
Euroopa haruldaste ja ohustatud liikide kaitsele ning on viinud maailma suurima           
kaitsealade võrgustiku - Natura 2000 - moodustamiseni. Selged teaduslikud tõendid ,          
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näitavad, et looduskaitsedirektiivid on efektiivsed, kui neid tõhusalt rakendatakse. 

Need seadused ei ole kasuks vaid loodusele, vaid ka meie majanduslik jätkusuutlikkus on             
otseselt sõltuv ökosüsteemiteenustest, mida loodus pakub. Natura 2000 võrgustiku         
poolt tekitatavat majanduslikku tulemit on hinnatud 200-300 miljardile eurole aastas.          
Turismi ja vabaaja tegevustega Natura 2000 võrgustiku aladel on seotud 4,5-8 miljonit            
töökohta (Bio Intelligence Service 2011). 

Kahjuks on suur osa Euroopa elurikkusest endiselt kahanemas. Selle peamisteks          
põhjusteks peetakse looduskaitsedirektiivide ebapiisavat rakendamist liikmesriikides,      
intensiivset põllumajandust ja loodusega mittearvestava taristu rajamist. 

Eesti keskkonnaühendused on nii iseseisvalt kui ka ühiselt töötanud pikka aega ELi linnu-             
ja loodusdirektiivi ülevõtmise ja rakendamise heaks. Osalesime aktiivselt ka direktiivide          
toimivuskontrollis ja oleme koos oma Euroopa partnerorganisatsioonidega koostanud        
ettepanekud, mis aitavad Euroopa Liidul ja liikmesriikidel saavutada aastaks 2020          
püstitatud elurikkuse eesmärgid ja tagada looduskaitsedirektiivide täielik ja tulemuslik         
rakendamine. 
 
Direktiivide säilitamisele ja nende täielikule ja tulemuslikule rakendamisele on lai avalik           
ja poliitiline toetus: 
 

● Eelmisel aastal läbi viidud direktiivide toimivuskontrolli avalikul konsultatsioonil 
osales enam kui pool miljonit inimest. See on suurim osavõtt Euroopa Komisjoni 
avalike konsultatsioonide ajaloos. Üle 94% vastanutest soovis teilt direktiivide 
säilitamist. 

 
● 2015. aasta detsembris kiitsid ELi liikmesriigid üksmeelselt heaks        

Keskkonnanõukogu järeldused, millega rõhutati, et ülioluline on linnu- ja         
loodusdirektiivis sisalduvaid “looduskaitsestandardeid mitte alandada” ja      
“säilitada kõigi huvirühmade jaoks õiguskindlus”, ning kinnitati, et direktiivide         
tulemuslikkus “sõltub järjekindlast rakendamisest, piisavast rahastamisest ja       
elurikkuse säilitamise teema lõimimisest teistesse valdkondlikesse      
poliitikatesse.” Valdav enamus ELi liikmesriike on otsesõnu kutsunud Euroopa         
Komisjoni üles säilitama praegust õigusraamistikku ja keskenduma selle        
paremale rakendamisele. 

 

1 Sanderson, F.J., Pople, R.G., Ieronymidou, C. et. al. 2016. Assessing the performance of EU nature legislation in 
protecting target bird species in an era of climate change. Conserv. Letters 9: 172-180. 
2 Kallimanis, A.S., Touloumis, K., Tzanopoulos, J. et al. 2015 Vegetation coverage change in the EU: patterns inside and 
outside Natura 2000 protected areas. Biodivers. Conserv., 24, 579-591. 
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● Euroopa Parlament, märkides, et peamine murekoht looduskaitses ei ole ELi          
õigusaktid, on samuti suure enamusena hääletanud direktiivide võimaliku        
muutmise vastu. 

 
Lisaks kinnitas direktiivide hindamise uuring selgesõnaliselt, et “direktiivid vastavad         
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oma eesmärgile ja demonstreerivad ELi lisaväärtust”. 
 
Eeltoodu alusel innustame Teid seisma aktiivselt selle eest, et looduskaitsedirektiivid          
säilitatakse praegusel kujul. Eelseisvate tegevuste eesmärk peab olema direktiivide         
tõhusam rakendamine ja peamiste elurikkuse kahandajate, näiteks liiga intensiivse         
põllumajanduse ja keskkonnakahjuliku ressursikasutuse ohjamine. Selline tegevus       
veenaks ELi kodanikke, kellest 67% soovib ELi suuremat aktiivsust keskkonna kaitsmisel           
(Eurobarometer 1/7/2016), et praegune Komisjon võtab üleskutseid kuulda ning et EL           
on ka tegudes pühendunud säästvale arengule, austades ja säilitades loodusväärtusi. 
 
 
 
Lugupidamisega, 
 
/allkirjastatud digitaalselt/ 
 
Riho Kinks Siim Vahtrus 
koordinaator juhatuse liige 
Eesti Keskkonnaühenduste Koda SA Keskkonnaõiguse Keskus 
Tel: 5086690 Tel: 55683880 
e-post: info@eko.org.ee e-post: k6k@k6k.ee  

 
 
 
Eesti Keskkonnaühenduste Koda ühendab kümmet keskkonnaorganisatsiooni: Eestimaa       
Looduse Fond, Eesti Ornitoloogiaühing, Eesti Roheline Liikumine, Balti        
Keskkonnafoorum, Eesti Üliõpilaste Keskkonnakaitse Ühing "Sorex", Läänerannik,       
Nõmme Tee Selts, Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus, Pärandkoosluste        
Kaitse Ühing, Tartu Üliõpilaste Looduskaitsering. EKO eesistuja on alates 2016. aastast           
Eesti Ornitoloogiaühing. 
 
SA Keskkonnaõiguse Keskus on avalikes huvides tegutsev sihtasutus, kes soovib          
keskkonnaõiguse edendamise kaudu aidata kaasa inimeste elukeskkonna ja looduse         
hoidmisele Eestis. 

3 Evaluation study to support the Fitness Check of the Birds and Habitats Directives. Service Contract: 
ENV.B.3/ETU2014/0014 
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