
 

 
 

                                             

ELi looduskaitse valdkonna õigusaktide (linnudirektiiv, elupaikade 
direktiiv) toimivuskontrolli raames peetav avalik konsultatsioon 
 

Konsultatsiooni eesmärk   

Konsultatsiooni eesmärk on koguda arvamusi praegu kehtivate ELi looduskaitse valdkonna 
õigusaktide (linnudirektiiv ja elupaikade direktiiv) ning nende senise rakendamise kohta. 
Konsultatsioon on osa nn toimivuskontrollist, mida komisjon korraldab õigusloome kvaliteedi ja 
tulemuslikkuse programmi (REFIT) raames.  

Toimivuskontrolli käigus uuritakse, kas kehtiv õigusraamistik on proportsionaalne ja täidab oma 
eesmärki ning kas tulemused vastavad ootustele. Eelkõige hinnatakse õigusaktide asjakohasust, 
tõhusust, tulemuslikkust ja sidusust ning nende Euroopa lisaväärtust. Toimivuskontroll ei hõlma 
õigusaktide võimalikke tulevasi muudatusi. Vajaduse korral tehakse seda eraldiseisva mõjuhindamise 
raames. 

Toimivuskontrolli ajakava ja protsess 

Konsultatsiooni tulemusi hinnatakse ja need võetakse kokku aruandes, mis avaldatakse 
toimivuskontrolli veebisaidil. Palun tutvuge kõnealuse konsultatsiooniga seotud isikuandmete kaitse 
põhimõtetega, milles selgitatakse, kuidas Teie isikuandmeid ja vastuseid käsitletakse. 

Linnudirektiiv ja elupaikade direktiiv - strateegilised eesmärgid 

1979. aastal vastu võetud linnudirektiivi eesmärk on kaitsta looduslikku linnustikku ja selle peamisi 
elupaiku kõikjal Euroopa Liidus. Direktiivi strateegiline eesmärk on hoida kõigi looduslikult esinevate 
linnuliikide arvukus ELis tasemel, mis vastab ökoloogilistele, teaduslikele ja kultuurilistele nõuetele, 
võttes samal ajal arvesse majanduslikke ja puhkeaja veetmisega seotud vajadusi, või kohandada 
nende liikide arvukust vastavalt sellele tasemele. 

1992. aastal vastu võetud elupaikade direktiiviga võeti samasugused meetmed kasutusele ligikaudu 
230 elupaigatüübi ja 1000 loodusliku looma- ja taimeliigi suhtes, mida ühiselt nimetatakse ELi 
tähtsusega liikideks. Direktiivi strateegiline eesmärk on säilitada või taastada ELi tähtsusega 
looduslike elupaikade ja liikide soodne kaitsestaatus, võttes arvesse majanduslikke, sotsiaalseid ja 
kultuurilisi vajadusi ning piirkondlikke ja kohalikke iseärasusi. 

Kuidas linnudirektiiv ja elupaikade direktiiv loodust kaitsevad 

Direktiivide kohaselt peavad kõik ELi liikmesriigid: 

 kehtestama range kaitsekorra elupaikade direktiivi IV lisas loetletud kõigi Euroopas 
looduslikult esinevate linnuliikide ja muude ohustatud liikide jaoks; 

 määrama elupaikade direktiivi I ja II lisas ning linnudirektiivi I lisas loetletud liikide ja 
elupaigatüüpide ning rändlindude erikaitsealad.  

Koos moodustavad need määratud alad osa Euroopa kaitsealade võrgustikust Natura 2000. Natura 

2000 võrgustik koosneb ligikaudu 27 000 suure bioloogilise mitmekesisusega kaitsealast, mis kokku 

hõlmavad umbes 18% ELi territooriumist ja rohkem kui 4% selle meredest. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:32009L0147
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:01992L0043-20070101
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/fitness_check/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/fitness_check/index_en.htm


 

 
Natura 2000 alad on valitud üksnes teaduslikust seisukohast lähtudes. Iga ELi liikmesriik teeb seejärel 
otsuse meetmete kohta, millega tagatakse liikide ja elupaikade vajadustele vastav kaitse, võttes 
arvesse majanduslikke, sotsiaalseid ja kultuurilisi vajadusi ning piirkondlikke ja kohalikke iseärasusi. 

Selleks et selgitada välja, kas direktiivid täidavad oma eesmärki, jälgivad ELi liikmesriigid tehtud 
edusamme ja esitavad Euroopa Komisjonile iga kuue aasta järel aruande nende territooriumil 
esinevate ELi tähtsusega liikide ja elupaikade seisundi kohta. Komisjon teeb esitatud teabest 
kokkuvõtte, et määrata kindlaks, 

 milline on iga liigi ja elupaiga puhul ELi üldine suundumus ning 

 kas need liigid ja elupaigad on saavutanud soodsa kaitsestaatuse või on nad selle poole teel. 

Üksikasjalikum teave linnudirektiivi ja elupaikade direktiivi kohta (inglise keeles) 

Täiendav teave direktiivide kohta (inglise keeles) 

 

Küsimustiku ülesehitus  

Teil palutakse täita veebipõhine küsimustik, mis on kättesaadav allpool. Küsimustik on kättesaadav 
kõigis ELi keeltes.  

Küsimustik koosneb kahest osast. Esimene osa on suunatud kõigile kodanikele ega eelda direktiivide 
põhjalikku tundmist või kogemust nende rakendamisel. Küsimused käsitlevad tõhusust, 
tulemuslikkust, asjakohasust, sidusust ja ELi lisaväärtust. Teise osa küsimused põhinevad esimesel 
osal, kuid käsitlevad samu teemasid sügavuti. Need eeldavad teatavaid teadmisi direktiivide ja nende 
rakendamise kohta.  

Selleks et Teie vastuseid arvesse võetaks, tuleb vastata esimese osa küsimustele. Seejärel küsitakse 
Teilt, kas Te soovite vastata küsimustiku teise osa üksikasjalikumatele küsimustele. Kui ei, võite enne 
vastuse saatmist kasutada vaba teksti lahtrit, et lisada täiendavaid märkusi. 

Võite vastamise igal hetkel pooleli jätta ja hiljem selle juurde naasta. Kui olete vastused esitanud, võite 
laadida alla nende koopia. 

Palun arvestage, et vastuste töötlemisega seotud tehniliste nõuete tõttu ning ausa ja läbipaistva 
konsultatsiooniprotsessi tagamiseks võetakse arvesse ainult veebipõhise küsimustiku vastuseid. 
Ainult need vastused lisatakse ka vastuste kokkuvõtlikku aruandesse. E-postiga või 
paberkandjal saadetud küsimustikke ei analüüsita. 

 

http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/brochures/nat2000/en.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/index_en.htm

