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ETTEPANEKUD

Petitsioonikomisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjonil 
lisada võimaluse korral oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised märkused, ettepanekud ja 
soovitused:

1. jagab paljude petitsiooni esitajate muret asjaolu pärast, et Euroopa Liit ei ole suutnud 
tagada bioloogilise mitmekesisuse säilitamise 2010. aasta tegevuskava tõhusat 
rakendamist, ning peab selle põhjuseks mitmeid olulisi tegureid, mille eest vastutavad 
Euroopa institutsioonid, eelkõige komisjon, ning liikmesriigid, sealhulgas nende 
piirkondlikud ja kohalikud omavalitsused;

2. rõhutab, et linnudirektiivi ja loodusdirektiivi täieliku rakendamisega ei tohi viivitada ning 
selleks tuleb tagada piisavad rahalised vahendid, samuti tuleb viivitamata lõpule viia 
Natura 2000 maa- ja merealade võrgustiku loomine; linnudirektiiv ja loodusdirektiiv 
moodustavad ELi looduskaitsealaste õigusaktide aluse ning hoolimata suurtest 
hilinemistest nende rakendamises, on nimetatud direktiivid, kui neid on täielikult 
rakendatud ja rahastatud, osutunud tõhusateks vahenditeks ohustatud liikide ja elupaikade 
hävimise peatamisel;

3. märgib, et arutelude korral petitsioonikomisjonis on tihti märgata Euroopa Komisjoni 
vähest otsusekindlust bioloogilise mitmekesisuse säilitamist käsitlevate direktiivide 
asjakohase kohaldamise tagamisel, see väljendub ükskõikses suhtumises kodanike 
petitsioonidesse, soovimatuses alustada rikkumismenetlusi liikmesriikide suhtes ning 
üleüldises suutmatuses tunnistada ettevaatusprintsiibi olulisust bioloogilise mitmekesisuse 
kadumise vältimisel;

4. märgib, et õnneks on näiteid selle kohta, kuidas Euroopa Komisjon on võtnud meetmeid 
pärast arutelu petitsioonikomisjoniga, nimelt petitsioonide puhul seoses rajatava Via 
Baltica maanteetrassiga, mis oli algselt kavandatud nii, et oleks hävitatud Ropsuda oru 
ainulaadsed ürgmetsaalad ja voolusängid, kuid nimetatud kava tühistati ja valiti 
alternatiivne trass, mis ei sea ohtu Natura 2000 alasid; 

5. toob näiteid juhtudest, kui on saadud olulisi petitsioone, kuid petitsioonikomisjonil ei ole 
siiani õnnestunud saada Euroopa Komisjoni nõusolekut ELi direktiivide asjakohase 
kohaldamise tagamiseks: Läänemere gaasijuhe Nordstream, mille kohta Euroopa 
Parlament võttis vastu olulise raporti, mis käsitles võimalikku mõju keskkonnale ja 
tundlikele ökosüsteemidele; Hispaania massilise linnaehituse keskkonnamõju, eelkõige 
mõju rannikualade ja saarte keskkonnale; Prantsusmaale Loire’i orgu kavandatavate 
suurte infrastruktuuriprojektide võimalik mõju;

6. väljendab muret, et paljudel juhtudel põhjendab Euroopa Komisjon meetmete võtmata 
jätmist liikmesriikide pädevate asutuste lõpliku otsuse ootamisega; kui nimetatud „lõplik 
otsus” vastu võetakse, on sageli juba liiga hilja vältida pöördumatut kahju kohalikule 
keskkonnale ja sellest põhjustatud negatiivset mõju bioloogilisele mitmekesisusele ning 
liikide säilitamisele ja kaitsmisele; märgib, et lisaks on Euroopa Komisjon liiga 
järeleandlik tähtaegade osas, mille jooksul liikmesriigid peaksid olema kohustatud andma 
vastuseid võimalike keskkonnarikkumiste kohta, ning ei näita üles mingit soovi viia läbi 
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omapoolne objektiivne hindamine;

7. toetab Euroopa Keskkonnaameti järeldusi, milles peegelduvad Euroopa Parlamendile 
esitatavates petitsioonides sisalduvad Euroopa kodanike tihti avaldatud arvamused, et ELi 
loodusdirektiiviga kaitstavate liikide ja elupaikade kaitsestaatus põhjustab muret ning et 
kogu tähelepanu ei tohiks koonduda bioloogiliselt mitmekesiste saarekeste säilitamisele, 
kui kõikjal mujal toimub looduse hävinemine;

8. nõuab keskkonnamõju hindamise direktiivi karmistamist ja direktiivi eesmärkide palju 
rangemat tõlgendamist ning märgib näitena, et nimetatud direktiivi alusel viivad suurte 
infrastruktuuriprojektide arendajad ise läbi keskkonnamõju hindamist viisil, mis sageli ei 
ole objektiivne ning ei võta arvesse kohalike kogukondade ja nende valitud esindajate 
väljendatud muresid seoses bioloogilise mitmekesisuse kaitsmisega; kaaluda tuleks 
Euroopa ühise ekspertide akrediteerimissüsteemi väljatöötamist; 

9. kritiseerib ilmselgelt kasvavat tendentsi, et liikmesriikide poliitilise võimu organid 
takistavad kohalike kodanike juurdepääsu neid puudutavate projektide keskkonnamõju 
teabele, millega rikutakse Århusi konventsiooni, mis on ELi liikmesriikidele siduv;

10. nõuab tungivalt, et keskkonnakomisjon võtaks teadmiseks järeldused, milleni jõuavad 
sõltumatud eksperdid, kes viivad läbi petitsioonikomisjoni tellitud uuringu 
loodusdirektiivi kohaldamise kohta, eelkõige kompensatsioonimeetmete puudumise osas, 
selliste meetmete kontrollimise puudumise osas ning asjaolu osas, et kui üldse, siis 
võetakse nimetatud meetmeid liiga hilja, samuti selles raportis sisalduvad teised 
ettepanekud ja soovitused;

11. nõuab tõhusamat piiriülest koostööd bioloogilise mitmekesisuse säilitamise ja keskkonna 
valdkonnas üldisemalt, eriti selliste piirkondade osas nagu Doonau jõgi ja delta, Must 
meri, Vahemere piirkond ja Läänemere ala, vastavalt Euroopa Keskkonnaameti nõuetele; 
võttes arvesse, et paljusid Natura 2000 kaitsealasid mõjutab reostus otsesel või kaudsel 
viisil ning looduskahjustusi põhjustavad ka tegurid väljaspool Euroopat, mistõttu tuleb 
rõhutada vajadust hõlmata Euroopa keskkonnastandardid meie partnerluslepingutesse 
naaberriikidega;

12. on seisukohal, et kohustus näidata, kuidas kavatsetakse uusi infrastruktuuriprojekte ellu 
viies säilitada keskkonda ja selle bioloogilist mitmekesisust tuleks sagedamini panna 
liikmesriikide poliitilise võimu organitele, mitte kodanikele, kes petitsioonide kaudu 
taotlevad direktiivides sätestatud õiguste kaitsmist;

13. nõuab, et viidaks läbi olemasolevate keskkonnaalaste õigusaktide tõsine mõjuhindamine, 
alustades KMH-direktiivist ning loodus- ja linnudirektiivist, samuti nõuab ettepanekuid 
uuteks, karmimateks suunisteks, millega tagada nimetatud direktiivide asjakohane 
rakendamine soovituste alusel Euroopa Parlamendi pädevalt komisjonilt, kellega 
petitsioonikomisjon teeb meelsasti koostööd kodanike murede paremaks peegeldamiseks 
tulevastes keskkonnameetmetes;

14. keskkonda ja bioloogilist mitmekesisust käsitlevate olemasolevate Euroopa õigusaktide 
täielik ja tõhus rakendamine ning kindlameelne pühendumine nimetatud õigusaktide 
eesmärkide täitmisele peavad olema esmatähtsad; võttes arvesse selget vajadust 
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edusammude järele, on ülimalt oluline keskenduda jõustamisele ja tõhusamale 
järelevalvele.


