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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0079/2019, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais J. W. un 
ko parakstīja vēl viena persona, par koku izciršanu FFH apgabalā 
Ziemeļreinā-Vestfālenē

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Tiek ziņots, ka 2019. gada janvārī FFH dabas aizsardzības apgabalā „Die Burg” tika nocirsti 
vairāki simti dažkārt ļoti vecu un aizsargājamu koku. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka tā 
varētu būt administratīva kļūme, un pieņem, ka par to atbildīgajām Ziemeļreinas-Vestfālenes 
un Eiropas varas iestādēm nav sniegta informācija.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2019. gada 7. maijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 227. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2019. gada 30. augustā

Mežizstrāde Natura 2000 tīkla teritoriju mežos var būt daļa no attiecīgajām teritorijām 
nepieciešamās apsaimniekošanas Dzīvotņu direktīvas1 6. panta 1. punkta izpratnē, un tas 
nebūt nenozīmē, ka nav izpildīts Dzīvotņu direktīvas 6. panta 2. punktā noteiktais pienākums 
novērst dzīvotņu noplicināšanos. Tomēr tad, ja mežizstrāde teritorijas apsaimniekošanai nav 
vajadzīga, attiecīgās darbības ir pienācīgi jāizvērtē atbilstoši minētās direktīvas 6. panta 
3. punkta prasībām.

Ievērojot konkrētās teritorijas aizsardzības mērķus un apsaimniekošanas plānu2, mežs ir 
jāatjauno, ir jāizcērt to sugu koki, kas nepieder dabisko biocenožu veidiem, kuru aizsardzība 

1 Padomes 1992. gada 21. maija Direktīva 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras 
aizsardzību, OV L 206, 22.7.1992., 7.–50. lpp.
2 http://natura2000-meldedok.naturschutzinformationen.nrw.de/natura2000-
meldedok/de/fachinfo/listen/meldedok/DE-4309-301.
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ir jānodrošina saskaņā ar Dzīvotņu direktīvas I pielikumu, un mežmalas virzienā uz klajumu 
būtu jāveido ar atbilstošu mežaudzes struktūru. Spriežot pēc publiski pieejamās informācijas, 
mežizstrādes darbi attiecīgajā teritorijā notiks ne vairāk kā 0,3 hektāru platībā, un tā ir maza 
daļa no aizsargājamās teritorijas, kuras kopējā platība ir 143 hektāri.

Secinājums

Lūgumraksta iesniedzējs jau ir vērsies ar sūdzību pie attiecīgajām augstāka līmeņa un 
visaugstākā līmeņa valsts iestādēm Vācijā, kuru pienākums ir izmeklēt iespējamos valsts 
tiesību aktu pārkāpumus. Ņemot vērā informāciju, kas saņemta no lūgumraksta iesniedzēja, 
un arī publiski pieejamos dokumentus, Komisija turpmāk šo jautājumu izskatīt vairs neplāno.

4. Komisijas atbilde (REV I), kas saņemta 2020. gada 18. februārī

Lūgumraksta iesniedzējs atkārtoti norāda uz savu iepriekšējo argumentāciju, proti, ka ES 
kompetentajām iestādēm būtu jāatceļ Reklinghauzenes (Recklinghausen) apriņķa lēmums, ar 
ko ir atļauts nocirst vairākus kokus Natura 2000 tīkla teritorijā DE4309-301 „Die Burg” 
Ziemeļreinā-Vestfālenē, Vācijā. Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka šī atļauja ir sniegta, 
pārkāpjot likumu par dabas aizsardzību Ziemeļreinā-Vestfālenē un neievērojot 
Reklinghauzenes apriņķa telpiskās plānošanas atļauju „Vestischer Höhenback”.

Secinājums

No lūgumraksta iesniedzēja nav saņemti jauni pierādījumi, kas dotu Komisijai pamatu 
rīkoties. Ja lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka ir pārkāpti valsts tiesību akti, viņš šo 
jautājumu var risināt, vēršoties pie valsts kompetentajām iestādēm, cita starpā arī kā Marlas 
(Marl) pilsētas Zaļās partijas pārstāvis.


