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Teema: Petitsioon nr 0079/2019, mille on esitanud Saksamaa kodanik J. W. koos ühe 
allkirjaga puude langetamise kohta elupaikade direktiivi kohaldamisalasse 
kuuluval alal Nordrhein-Westfaleni liidumaal

1. Petitsiooni kokkuvõte

On teateid, et 2019. aasta jaanuaris langetati Marlis elupaikade direktiivi kohaldamisalasse 
kuuluval looduskaitsealal „Die Burg“ sadu puid, millest mõned olid väga vanad ja kaitse all. 
Petitsiooni esitaja peab selle põhjuseks haldussuutmatust ja eeldab, et Nordrhein-Westfaleni 
ja Euroopa vastutavaid ametiasutusi ei ole teavitatud.

2. Lubatavus

Tunnistati lubatavaks 7. mail 2019. Euroopa Komisjonil paluti anda teavet (kodukorra artikli 
227 lõige 6).

3. Euroopa Komisjoni vastus, mis saadi 30. augustil 2019

Metsaraie Natura 2000 aladel asuvates metsades võib vastavalt elupaikade direktiivi1 artikli 6 
lõikele 1 olla alade vajaliku haldamise osa ning seega ei pruugi olla tegemist elupaikade 
direktiivi artikli 6 lõike 2 kohase kohustuse (elupaikade halvenemise vältimine) rikkumisega. 
Kuid kui selline raie ei ole ala haldamiseks vajalik, tuleb selle suhtes kohaldada direktiivi 
artikli 6 lõikes 3 sätestatud asjakohaseid hindamisnõudeid. 

Vastavalt ala kaitse-eesmärkidele ja haldamiskavale2 tuleb metsa uuendada, puuliigid, mis ei 

1 Nõukogu 21. mai 1992. aasta direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja 
taimestiku kaitse kohta, EÜT L 206, 22.7.1992, lk 7–50.
2 http://natura2000-meldedok.naturschutzinformationen.nrw.de/natura2000-
meldedok/de/fachinfo/listen/meldedok/DE-4309-301
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kuulu elupaikade direktiivi I lisa kohaselt kaitstud elupaigatüüpide all nimetatud puuliikide 
hulka, tuleb maha võtta ning avamaastiku poole jäävad metsaservad tuleb kujundada 
mitmerindelisena. Avalikult kättesaadava teabe kohaselt ei ole raielangi kogupindala sellel 
alal üle 0,3 hektari, mis on väike osa kaitse all oleva ala 143 hektari suurusest kogupinnast.

Järeldus

Petitsiooni esitaja on juba kaevanud Saksamaa kõrgematele ja kõige kõrgematele 
keskkonnaasutustele kui pädevatele riiklikele asutustele, et nad uuriksid, kas mõnda riigi 
õigusakti on rikutud. Võttes arvesse petitsiooni esitaja antud teavet ja kättesaadavaid avalikke 
dokumente, ei hakka komisjon selle küsimusega edasi tegelema.

4. Euroopa Komisjoni vastus (REV I), mis saadi 18. veebruaril 2020

Petitsiooni esitaja kordab varasemaid argumente, mille kohaselt „ELi pädevad asutused“ 
peaksid tunnistama kehtetuks Recklinghauseni maakonna otsuse, millega anti luba mitme puu 
raieks Natura 2000 alal DE4309-301 „Die Burg“ Saksamaal Nordrhein-Westfaleni liidumaal. 
Petitsiooni esitaja väidab, et selle loaga rikuti Nordrhein-Westfaleni looduskaitseseadust ja 
Recklinghauseni piirkonna ruumilise planeerimise luba „Vestischer Höhenback“.

Järeldus

Petitsiooni esitaja ei esita uusi tõendeid, mis annaksid komisjonile alust meetmete võtmiseks. 
Kui petitsiooni esitaja leiab, et riigi õigusakte on rikutud, võib ta pöörduda selles küsimuses, 
olles ühtlasi ka Marli linna Rohelise Partei esindaja, riiklike pädevate asutuste poole.


