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Eiropas Parlamenta rezolūcija par lielajiem plēsējiem un to pārvaldību
(2018/3006(RSP))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Padomes 1992. gada 21. maija Direktīvu 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, 
savvaļas faunas un floras aizsardzību1 (Dzīvotņu direktīva) un Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2009. gada 30. novembra Direktīvu 2009/147/EK par savvaļas putnu 
aizsardzību2 (Savvaļas putnu direktīva),

– ņemot vērā Komisijas 2017. gada 27. aprīļa paziņojumu “Rīcības plāns dabai, cilvēkam 
un ekonomikai” (COM(2017)0198),

– ņemot vērā Padomes 2017. gada 19. jūnija secinājumus par ES rīcības plānu dabai, 
cilvēkam un ekonomikai3,

– ņemot vērā Parlamenta 2017. gada 15. novembra rezolūciju par rīcības plānu attiecībā 
uz vidi, cilvēkiem un ekonomiku4,

– ņemot vērā Komisijai uzdoto jautājumu par lielajiem plēsējiem un to pārvaldību (O-
000142/2018 – B8-0010/2019),

– ņemot vērā Reglamenta 128. panta 5. punktu un 123. panta 2. punktu,

A. tā kā ES tiesiskais regulējums dzīvnieku, augu un retu dzīvotņu aizsardzībai Eiropas 
Savienībā tika izveidots, lai īpašu aizsardzību noteiktu konkrētām sugām nolūkā panākt 
labu saglabāšanas stāvokli;

B. tā kā daudzos gadījumos lielo plēsēju populācijas dabiskā ceļā izplatījušās visā Eiropā, 
pārsniedzot konkrētu reģionu robežas, un līdz ar to radies līdzāspastāvēšanas konflikts 
ar lauku iedzīvotājiem un lauksaimniecības dzīvniekiem, kā arī ar citām savvaļas 
sugām;

C. tā kā lauksaimniecības dzīvnieki, jo īpaši tie, kas tiek turēti ganībās un atvērtās ganību 
sistēmās, ir pakļauti riskam, sevišķi kalnu un reti apdzīvotos reģionos, savukārt blīvāk 
apdzīvotos lauku rajonos lielo plēsēju klātbūtne var negatīvi ietekmēt ilgtspējīgu 
attīstību gan tradicionālās lauksaimniecības, gan tūrisma ziņā;

D. tā kā līdzāspastāvēšanas konfliktu novēršanai izstrādātie pasākumi nav bijuši pietiekami 
efektīvi un tā kā kompensācijas maksājumi neatrisina aizvien plašākās problēmas, ko 
rada lielie plēsēji, nodarot kaitējumu lauksaimniecības dzīvniekiem;

E. tā kā nolūkā mainīt vilku aizsardzības statusu Šveices Konfederācija ir iesniegusi 

1 OV L 206, 22.7.1992., 7. lpp.
2 OV L 20, 26.1.2010., 7. lpp.
3 http://www.consilium.europa.eu/lv/press/press-releases/2017/06/19/conclusions-eu-action-plan-nature/pdf 
4 OV C 356, 4.10.2018., 38. lpp.

http://www.consilium.europa.eu/lv/press/press-releases/2017/06/19/conclusions-eu-action-plan-nature/pdf
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priekšlikumu grozīt Bernes konvenciju, un šo priekšlikumu pašlaik izskata konvencijas 
puses,

1. aicina Komisiju regulāri uzraudzīt un izvērtēt Dzīvotņu direktīvu un tās pielikumus, 
ņemot vērā pašreizējos notikumus, un attiecīgi ierosināt atjauninājumus, lai pielāgotu 
sugu aizsardzības statusu, tiklīdz tās ir sasniegušas vēlamo saglabāšanas līmeni;

2. uzskata, ka Komisijai ir jāpielāgo terminoloģija, ar ko definē konkrētu sugu populāciju, 
atspoguļojot atsevišķu sugu, piemēram, vilku, izplatību Eiropā pēdējos gados, īpaši 
ņemot vērā ES mēroga populāciju rašanos;

3. aicina Komisiju atzīt, ka ir vajadzīga aktīvāka sadarbība starp reģionālajiem un 
vietējiem dalībniekiem, no vienas puses, un starp reģioniem un pārrobežu līmeņa 
struktūrām, no otras puses, un ka ir jānodrošina šiem dalībniekiem nepieciešamā 
elastība, lai veicinātu konkrētu darbību īstenošanu, kas noteiktos reģionos efektīvi 
atrisinātu līdzāspastāvēšanas konfliktus;

4. atkārtoti atbalsta Komisijas nodomu atjaunināt un pilnveidot vadlīniju dokumentus, 
ņemot vērā Parlamenta 2017. gada 15. novembra rezolūciju par rīcības plānu dabai, 
cilvēkiem un ekonomikai, un aicina Komisiju pirms attiecīgo dokumentu pieņemšanas 
iesaistīt Parlamentu un ar to apspriesties;

5. aicina Komisiju un dalībvalstis veikt konkrētus pasākumus, lai risinātu jautājumus par 
lauku apvidu un vietējās lauksaimniecības ilgtspējīgas attīstības saglabāšanu, jo īpaši 
attiecībā uz tradicionālo lauksaimniecības praksi, piemēram, ganību lopkopību;

6. aicina Komisiju to dalībvalstu starpā, kuras ir Bernes konvencijas puses, rīkot viedokļu 
apmaiņu par Šveices Konfederācijas priekšlikumu, lai attiecīgo valstu nostājas būtu pēc 
iespējas saskaņotākas;

7. aicina Komisiju ņemt vērā akvakultūras nozari, jo arī šai nozarei smagi kaitējuši plēsēji, 
piemēram, jūras kraukļi, pelikāni un ūdri; aicina Komisiju un dalībvalstis atbalstīt tāda 
aprīkojuma iegādi, kas aizsargā pret minētajiem plēsējiem;

8. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Komisijai.


