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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0933/2008, ko „Pryor and Rickett Silviculture” vārdā iesniedza 
Apvienotās Karalistes valstspiederīgais Graham Taylor, par problēmām, kas 
radušās, Apvienotās Karalistes tiesību aktos iestrādājot grozītās EK Dzīvotņu 
direktīvas 92/43 prasības

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs apstrīd grozījumus Apvienotās Karalistes tiesību aktos pēc EK 
Direktīvas 92/43 piemērošanas, kas veikta tā, lai tiktu ņemts vērā Eiropas Kopienu tiesas 
spriedums lietā C-221/04. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka pirms šo izmaiņu veikšanas 
Apvienotās Karalistes mežsaimniecība un lauksaimniecība varēja veikt normālas darbības ar 
„tīša bojājuma” interpretācijas palīdzību, jo pārejošs un netīšs aizsargāto vairošanās vietu 
bojājums netika uzskatīts par krimināli sodāmu rīcību. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka 
Eiropas Kopienu tiesas lēmums šādu aizsardzības iespēju izslēdz, tādējādi mežu 
apsaimniekotājus par normālu darbību veikšanu pakļaujot kriminālapsūdzībai. Lūgumraksta 
iesniedzējs šo situāciju atzīst par nepieņemamu un uzskata, ka netiek ņemta vērā Apvienotās 
Karalistes mežu specifika un tas, ka aizsargājamās sugas Apvienotajā Karalistē nav 
apdraudētas. Lūgumraksta iesniedzējs vēlas, lai šīs direktīvas piemērošanai tiktu izstrādāti 
papildu noteikumi, jo citādi tā ir neefektīva un traucē mežu apsaimniekotājiem pildīt savus 
pienākumus.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 20. novembrī. Komisijai lūgta informācija saskaņā ar 
192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 20. martā

„Lūgumraksta iesniedzējs apstrīd Apvienotās Karalistes tiesību aktos veiktos grozījumus, kas 
īstenoti, ieviešot EK Direktīvu 92/43/EEK. Viņš pauž raizes, ka šo grozījumu ietvaros bija 
jāņem vērā Eiropas Kopienu Tiesas spriedums lietā C-221/04 un ka rezultātā Apvienotās 
Karalistes mežsaimniecības un lauksaimniecības nozares vairs nav aizsargātas netīšu 
bojājumu gadījumā, kas radīti, aizsargājot vairošanās teritorijas. 

Komisija vairāku gadu gaitā ir veikusi Apvienotās Karalistes īstenošanas tiesību aktu 
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atbilstības novērtējumu Direktīvas 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras 
aizsardzību1 prasībām. Šo darbību rezultātā Komisija savā rīcībā ieguva 2005. gada 
20. oktobra Eiropas Kopienu tiesas spriedumu lietā C-6/04, Komisija/Apvienotā Karaliste. 
Viens no šā lēmuma pamatojumiem attiecās uz valsts tiesību aktos noteikto aizsardzību, 
atļaujot papildu atkāpes no direktīvas 12. pantā noteiktajām stingrajām sugu aizsardzības 
prasībām, kas nebija paredzētas direktīvā. Tā rezultātā Apvienotās Karalistes varas iestādes 
veica grozījumus valsts tiesību aktos. Anglijā un Velsā šie grozījumi tika ietverti 2007. gada 
Aizsardzības (dabisko dzīvotņu u. c.) (Grozījums) (Anglija un Velsa) noteikumos, (S.I 
Nr. 1843). 

Novērtējot šos jaunos noteikumus, Komisija konstatēja, ka tie nenodrošina pilnīgu atbilstību 
Direktīvas prasībām un jo īpaši Tiesas spriedumam lietā C-6/04 attiecībā uz jaunajiem 
Noteikumiem Nr. 39(1)(b), uz kuriem atsaucas lūgumraksta iesniedzējs. Saistībā ar minēto 
Komisija bažījās, ka jaunajos Noteikumos Nr. 39(1)(b) aizsargājamo Eiropas sugu traucējuma 
aizliegums ir pārlieku brīvi formulēts, tādējādi šīm sugām nesniedzot stingru aizsardzību 
atbilstoši Direktīvas prasībām. Komisija pauda bažas Apvienotās Karalistes varas iestādēm, 
un tā rezultātā Noteikumos ar 2009. gada Aizsardzības (dabisko dzīvotņu u. c.) (Grozījums) 
(Anglija un Velsa) noteikumiem, (S.I Nr. 6), ir veikti papildu grozījumi.  

Komisija saprot, ka Apvienotās Karalistes varas iestādes jau ir izstrādājušas konkrētus 
norādījumus mežsaimniecības pārvaldībai tieši ar nolūku nodrošināt aizsardzību tādas 
darbības veicējiem, kas īsteno pozitīvu apsaimniekošanu saskaņā ar labas prakses prasībām, 
un ka uz šādiem norādījumiem var balstīties visos strīdos, kas nonāk valsts tiesās, apšaubot 
rīcības pamatotību. Lai gan pozitīva mežu apsaimniekošana ir atbalstāma, transponētajiem 
tiesību aktiem arī ir jānodrošina aizsardzība pret tādu darbību veicējiem, kuri neievēro labu 
praksi un tādējādi pārkāpj direktīvas 12. panta stingrās aizsardzības prasības. 

Eiropas Kopienu Tiesas apsvērumi lietā C-221/04, uz kuru atsaucas lūgumraksta iesniedzējs, 
kā arī iepriekšējais Tiesas spriedums lietā C-103/00 atbalsta secinājumu, ka direktīvas 
12. pantā minētā „tīšā” rīcība ir saprotama kā tādas personas rīcība, kura, ņemot vērā 
atbilstošos tiesību aktus, kas attiecas uz attiecīgajām sugām, un vispārējo sabiedrībai sniegto 
informāciju, zina, ka tās rīcība, ļoti iespējams, radīs kaitējumu sugām, tomēr plāno šo 
kaitējumu veikt vai, neplānojot to, apzināti pieļauj savas rīcības paredzamās sekas. 2007. gada 
februārī Komisija sagatavoja norāžu dokumentu par direktīvas stingrās aizsardzības 
noteikumiem, jo īpaši, lai dalībvalstīm un iesaistītajām personām sniegtu papildu norādījumus 
par šo noteikumu praktiskajām sekām. Šis norāžu dokuments ir atrodams Komisijas tīmekļa 
vietnē http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance, un tajā ir 
ietverti konkrēti norādījumi par šo noteikumu piemērošanu attiecībā uz mežsaimniecības 
nozari, kā arī par Tiesas lēmumu lietās C-103/00, C-6/04 un C-221/04 praktiskajām sekām.”

                                               
1 OV L 206, 22.7.1992., 7. lpp.


