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Tagapõhi
Soode kaitset ja majandamist Euroopas mõjutavad Euroopa Liidu (EL) regulatsioonid ja programmid keskkonna, põllumajanduse ja infrastruktuuri
valdkondades. Tänaseni ei ole koostatud üle-euroopalist võrdlevat
analüüsi valdkonna õigussituatsiooni kohta. Praktika on näidanud, et viimaste aegade looduskaitseliste tegevuste tulemused üle kogu Euroopa
Liidu on osutunud nõrgaks. Idapoolsetes liikmesriikides on looduslike
soode osakaal suurem kui Kesk-Euroopas. 35 % Eesti ja 16 % Poola
soodest on siiani võimalik hinnata puutumatuteks, Saksamaal on selliste
soode osakaal 1 %. 2004. aastal EL-ga ühinemisel rakendus Eestile ja
Poolale koheselt ka kogu üldine EL õigusraamistik, mis andis võimaluse
konkreetselt kindlaks määrata ja hinnata liitumise ja selle järgse perioodi
mõju soodele.
Projekti kirjeldus
Käesoleva projekti raames viidi läbi uuring, mille käigus toodi välja EL seadusandluse positiivsed ja negatiivsed mõjud soodele ja turbaaladele ning
turvasmuldadele EL-s, eriti seoses looduskaitse ja ökosüsteemi teenuste
aspektidega. Uuringu üldosas on esitletud soode kaitse ja kasutamise
õiguslikku raamistikku EL-s. Euroopa Ühenduse õigustiku EU acquis communautaire detailse ja koondava analüüsi käigus on selgelt välja toodud
Ühenduse õigustikus olevad lüngad ja sellest tulenevad konkureerivad
tagajärjed. Põhjalikult uuriti järgmisi õigusakte ja nende mõju soodele: EL
looduskaitse seadusandlus, EL põllumajanduse ja metsanduse poliitika
ülesehitus, kliimalepete mõju soodele, biomassist taastuvenergia tootmist
soodustavad kavad, struktuurivahendite-, regionaal- ja maaelu arendamise poliitikad. Lisaks üldisele EL õigusliku olukorra uuringule oli projekti fookuses kaks uut liikmesriiki – Poola kui madalsoode rikas liikmesriik ja Eesti, kui Läänemere regiooni rabade rikas liikmesriik. Uuringus
olid hõlmatud nii Natura 2000 direktiividega kaitstud sood kui ka kasutuses olevad alad väljaspool kaitsealasid. Tuginedes olukorra kohapealsele
detailsele analüüsile ja kõigi asjassepuutuvate osapoolte kaasamisel
saadud teabele on antud täpne ja põhjalik ülevaade EL seaduste ja
õigussüsteemi, rahastusmehhanismide ja regionaalpoliitika mõjust
soodele. Väljaanne tutvustab põhjalikult selle projekti järeldusi ja soovitusi EL turbaalade paremaks kaitseks.
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