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Teema: Petitsioon nr 1152/2018, mille on esitanud Ungari kodanik Ferenc Tibor Zsák 
keskkonna- ja looduskaitse taseme väidetava alanemise kohta Ungaris

1. Petitsiooni kokkuvõte

Petitsiooni esitaja kurdab Ungari keskkonnakaitse õigusliku ja institutsioonilise raamistiku 
väidetava süsteemse ja tegevusetusest tuleneva halvenemise pärast. Ta annab üksikasjaliku 
ülevaate eri teguritest, mistõttu on tema arvates keskkonna- ja looduskaitse tase Ungaris 
märkimisväärselt alanenud, ning väidab, et Ungari ei suuda täita ELi seitsmendas 
keskkonnaalases tegevusprogrammis seatud eesmärke ega kohustusi, mis on sätestatud 
direktiivis 2009/147/EÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta ja direktiivis 92/43/EMÜ looduslike 
elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta.

2. Lubatavus

Tunnistati lubatavaks 19. märtsil 2019. Euroopa Komisjonil paluti anda teavet (kodukorra 
artikli 227 lõige 6).

3. Euroopa Komisjoni vastus, mis saadi 28. aprillil 2020

Petitsioon

Petitsioon käsitleb Ungari keskkonnakaitse õigusliku ja institutsioonilise raamistiku väidetavat 
süsteemset ja tegevusetusest tulenevat halvenemist. Petitsiooni esitaja väidab, et Ungari 
valitsuse 2018. aastal väljakuulutatud ümberkorraldamine on viinud keskkonnaasutuste ja 
loodusparkide haldusüksuste töötajate arvu vähenemiseni sellise piirini, et Ungari ei suuda täita 
ELi seitsmendas keskkonnaalases tegevusprogrammis seatud eesmärke ega kohustusi, mis on 
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sätestatud direktiivis 2009/147/EÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta1 ja direktiivis 
92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta2. 

Komisjoni tähelepanekud

Komisjon nõustub, et oluline on säilitada liikmesriikides võimalikult hea kvaliteediga 
keskkonnahaldus. Samas on liikmesriikidel ainupädevus oma ministeeriumide ja osakondade 
töö korraldamisel. Puudub aga õiguslik alus, et kehtestada liikmesriikidele erinõuded, mille 
kohaselt nad peaksid hoidma tööl teatava arvu keskkonnaküsimustega tegelevaid töötajaid. 

Samas tunnistab komisjon, et liikmesriikide asjakohane suutlikkus ELi õiguse kohaldamisel ja 
selle täitmise tagamisel on oluline. Selleks jälgib komisjon tähelepanelikult ELi õiguse 
rakendamist kõigis liikmesriikides, sealhulgas Ungaris, et tagada ELi keskkonnaõigustiku 
järgimine.

Komisjon avaldab sellega seoses korrapäraselt keskkonnapoliitika rakendamise läbivaatamise 
kohta ülevaate, mille eesmärk on ka tutvustada analüüsi keskkonnaõiguse rakendamise ja 
keskkonnapoliitika juhtimise kohta liikmesriikides. Keskkonnapoliitika rakendamise 
läbivaatamises juhitakse tähelepanu sellele, et neil, kes tegelevad keskkonnaalaste õigusaktide 
rakendamisega ELi, riiklikul, piirkondlikul ja kohalikul tasandil, peavad olema teadmised, 
vahendid ja suutlikkus tagamaks, et õigusaktid ja nende täitmise tagamise protsessi juhtimine 
toovad soovitud kasu. 

Haldussuutlikkus on vahend, millega tagatakse keskkonnapoliitika rakendamine, ning Ungari 
tulemuslikkuses ELi õiguse rakendamisel võib näha nõrgenenud haldussuutlikkust, nagu näitab 
riigi vastu algatatud rikkumismenetluste arv.

Küsimuse tähtsuse rõhutamiseks võttis komisjon Ungari ametiasutustega peatselt pärast 
ümberkorraldamise väljakuulutamist ühendust. Omavahelised arutelud jätkusid haldusreformi 
puudutava üksikasjalikuma teabe saamiseks mitmel korral, sealhulgas teenistuste tasandil 
toimuvate arutelude vormis, 2019. aasta juulis toimunud keskkonnapaketi teemalisel 
kohtumisel ja 2020. aasta jaanuaris toimunud loodusteemalise dialoogi käigus. Täpsemalt 
teatasid Ungari ametiasutused loodusteemalise dialoogi käigus, et rahvuspargi direktoraatides 
töötab praegu 1400 inimest ehk kaks korda rohkem kui 2010. aastal, samas kui nende 
organisatsioonide eelarve on suurenenud neli korda. Ametiasutused viitasid ka käimasolevatele 
ja kavandatavatele LIFE-projektidele3, sealhulgas integreeritud loodusprojektile, mis peaksid 
parandama ametiasutuste personali puudutavat suutlikkust.

Järeldus

Komisjon nõustub, et võimalikult hea kvaliteediga keskkonnahalduse säilitamine liikmesriikide 
on oluline. Samas puudub siiski õiguslik alus, et kehtestada liikmesriikidele erinõuded, mille 
kohaselt nad peaksid hoidma tööl teatava arvu keskkonnaküsimustega tegelevaid töötajaid. 
Seetõttu ei saa komisjon haldussuutlikkuse vähendamist iseenesest vaidlustada. 

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. novembri 2009. aasta direktiiv 2009/147/EÜ loodusliku linnustiku kaitse 
kohta, ELT L 20, 26.1.2010, lk 7–25.
2 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.
3 Programm LIFE on ELi keskkonna- ja kliimameetmete rahastamise vahend.
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Samal ajal on haldussuutlikkus ka vahend, millega tagada liikmesriikides keskkonnapoliitika 
rakendamine, mida komisjon tähelepanelikult jälgib. 

Teine keskkonnapoliitika rakendamise läbivaatamine, mis avaldati 2019. aasta kevadel, 
kajastab Ungari keskkonnajuhtimise arengut4, mida on käsitletud ka Ungari ametiasutustega 
peetud varasemates aruteludes ja käsitletakse ka tulevikus.

4. Euroopa Komisjoni vastus, mis saadi 23. novembril 2020

Komisjoni tähelepanekud

Vastuseks Euroopa Komisjoni tähelepanekutele kordab petitsiooni esitaja oma muret seoses 
Ungari keskkonnakaitse õigusliku ja institutsioonilise raamistiku halvenemisega ning direktiivi 
2009/147/EÜ5 (loodusliku linnustiku kaitse kohta) ja nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ6 
(looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta) süstemaatilise 
rikkumisega.

Nagu petitsiooni esitaja õigesti rõhutab, ei ole Euroopa Komisjonil õiguslikku alust kehtestada 
liikmesriikidele konkreetseid nõudeid seoses keskkonnaküsimustega tegelevate töötajate 
kohustusliku arvuga.

Aluslepingutes nõutakse, et komisjon tagaks aluslepingute ja nende rakendamiseks võetud 
otsuste (teisesed õigusaktid) nõuetekohase rakendamise. See on komisjoni ülesanne 
aluslepingute täitmise järelevalvajana. 

Aluslepingute täitmise järelevalvajana on komisjonil kohustus Euroopa Liidu Kohtu kontrolli 
all jälgida liikmesriikide tegevust ELi õiguse rakendamisel ning tagada, et nende õigusaktid ja 
tavad oleksid sellega kooskõlas.

Selle ülesande täitmisel on komisjonil kaalutlusõigus otsustada, kas ja millal algatada 
rikkumismenetlus või anda asi Euroopa Liidu Kohtusse. Esmajärjekorras uurib komisjon 
juhtumeid, kus liikmesriigid ei ole ülevõtmismeetmetest teatanud või kus nende meetmetega 
on direktiive ebaõigesti üle võetud; või kus liikmesriigid ei ole täitnud Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikli 260 lõikes 2 osutatud Euroopa Liidu Kohtu otsuseid; või kus nad on raskelt 
kahjustanud ELi finantshuve või rikkunud liidu ainupädevust, millele on viidatud ELi 
toimimise lepingu artikli 2 lõikes 1 koostoimes sama lepingu artikliga 3.

Sellega seoses tuleb meenutada, et tõendamiskohustus lasub komisjonil, kes ei saa võtta 
meetmeid ilma piisavate ja põhjendatud tõenditeta, mis osutaksid ELi keskkonnaalaste 
õigusaktide rikkumisele. Käesoleval juhul ei ole Euroopa Komisjonil petitsiooni esitaja esitatud 
lisateabe põhjal võimalik tuvastada ELi keskkonnaalaste õigusaktide, eelkõige direktiivi 
2009/147/EÜ (loodusliku linnustiku kaitse kohta) ja nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ (looduslike 
elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta) võimalikku rikkumist.

4 https://ec.europa.eu/environment/eir/pdf/report_hu_en.pdf 
5 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. novembri 2009. aasta direktiiv 2009/147/EÜ loodusliku linnustiku kaitse 
kohta, ELT L 20, 26.1.2010, lk 7–25.
6 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.

https://ec.europa.eu/environment/eir/pdf/report_hu_en.pdf


PE650.592v02-00 4/4 CM\1219071ET.docx

ET

Lisaks sellele, et tegeleda rikkumistega, julgustab ja aitab komisjon liikmesriikidel parandada 
nende suutlikkust jõustada ELi õigust ja pakkuda õiguskaitsevahendeid tagamaks, et ELi õiguse 
lõppkasutajad – nii eraisikud kui ka ettevõtjad – saaksid oma õigusi täielikult kasutada. Antud 
juhul tehti seda loodusdialoogi raames, kus komisjon palus Ungari ametiasutustel läbi vaadata 
ja vajaduse korral muuta kõigi Natura 2000 alade kaitse-eesmärke ja -meetmeid ning tuletas 
meelde, et neid eesmärke tuleb projektide hindamisel arvesse võtta. Lisaks kontrollib komisjon 
konkreetsetel juhtudel, kas projektide hindamisel ka tegelikult sellest sättest kinni peetakse.

Järeldus

Eelnimetatud põhjustel ei saa komisjon kõnealusel teemal edasisi meetmeid võtta. Komisjon 
säilitab siiski nende küsimuste suhtes valvsuse, jälgides ka edaspidi ELi keskkonnaõiguse 
kohaldamist Ungaris.


