
AD\818542LV.doc PE438.222v02-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Lūgumrakstu komiteja

2009/2108(INI)

2.6.2010

ATZINUMS
Sniegusi Lūgumrakstu komiteja

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejai

par to, kā tiek īstenoti ES tiesību akti par bioloģiskās daudzveidības 
saglabāšanu
(2009/2108(INI))

Atzinumu sagatavoja: Victor Boştinaru



PE438.222v02-00 2/5 AD\818542LV.doc

LV

PA_NonLeg



AD\818542LV.doc 3/5 PE438.222v02-00

LV

IEROSINĀJUMI

Lūgumrakstu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, sabiedrības veselības un pārtikas 
nekaitīguma komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. piekrīt daudzu lūgumrakstu iesniedzēju paustajām bažām par to, ka Eiropas Savienība 
nespēj nodrošināt Bioloģiskās daudzveidības rīcības plāna 2010 efektīvu īstenošanu, un 
uzskata, ka tas noticis vairāku svarīgu iemeslu dēļ, par kuriem ir atbildīgas Eiropas 
Savienības iestādes, jo īpaši Komisija, un dalībvalstis, tostarp to reģionālās un vietējās 
varas iestādes;

2. uzsver, ka ir steidzami pilnībā jāīsteno Putnu direktīva un Dzīvotņu direktīva, tam 
paredzot atbilstīgu finansējumu, un jāpabeidz Natura 2000 sauszemes un jūras teritorijas 
tīkla izveide; Putnu direktīva un Dzīvotņu direktīva ir ES vides aizsardzības tiesību aktu 
pamats un, neskatoties uz būtiskiem kavējumiem to piemērošanā, ir pierādījies, ka, pilnībā 
īstenotas un finansētas, tās spēj novērst apdraudētu sugu un dzīvotņu situācijas 
pasliktināšanos;

3. atzīmē, ka komitejas debatēs bieži vien manāma nepietiekama Komisijas apņēmība 
nodrošināt ar bioloģiskās daudzveidības aizsardzību saistīto vides aizsardzības direktīvu 
piemērošanu — tā bieži vien noraidoši attiecas pret iedzīvotāju lūgumrakstiem, negribīgi 
uzsāk pienākumu neizpildes procedūras pret dalībvalstīm un neatzīst, ka piesardzības 
principam ir būtiska loma bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā;

4. mudina Eiropas Komisiju pēc iespējas ātrāk un ne vēlāk kā 2010. gada laikā nākt klajā ar 
paziņojumu par Natura 2000 turpmāko finansēšanu, lai šo aspektu varētu izskatīt kopā ar 
jauno bioloģiskās daudzveidības stratēģiju līdz 2020. gadam;

5. atzīmē, ka, par laimi, ir bijuši gadījumi, kad Komisija pēc apspriešanās ar Lūgumrakstu 
komiteju ir rīkojusies, kā tas notika pēc lūgumrakstiem par Via Baltica maršruta plānu, 
kurš sākotnēji paredzēja iznīcināt unikālas pirmatnējā meža un ūdensceļu platības 
Rospudas ielejā, bet pēc tam tika atcelts un aizstāts ar citu maršruta plānu, kas nešķērso 
Natura 2000 teritoriju; 

6. sniedz piemērus par gadījumiem, kad saņemti svarīgi lūgumraksti, bet komitejai vēl nav 
izdevies saņemt Komisijas piekrišanu, lai pienācīgi īstenotu ES direktīvu piemērošanu; 
Baltijas jūras gāzes vads Nordstream, par kuru Parlaments pieņēma svarīgu ziņojumu par 
iespējamo ietekmi uz vidi un trauslām ekosistēmām, un Spānijas plašās urbanizācijas 
ietekme uz vidi un uz piejūras un salu reģionu vidi; 

7. pauž bažas, ka daudzos gadījumos Komisija atturas rīkoties, jo dalībvalstu iestādes vēl
nav pieņēmušas galīgos lēmumus; tomēr, kad galīgie lēmumi ir pieņemti, bieži vien jau ir 
par vēlu, lai novērstu nelabojamu kaitējumu vietējai videi un no tā izrietošo nelabvēlīgo 
ietekmi uz bioloģisko daudzveidību un sugu saglabāšanu un aizsardzību; atzīmē, ka 
Komisija turklāt ir pārāk iecietīga attiecībā uz termiņu, līdz kuram dalībvalstīm ir jāsniedz 
atbildes par iespējamiem ar vides aizsardzību saistītiem pārkāpumiem, un pati nav 
ieinteresēta veikt objektīvus novērtējumus;



PE438.222v02-00 4/5 AD\818542LV.doc

LV

8. atbalsta Eiropas Vides aģentūras secinājumus, ka „ar ES Dzīvotņu direktīvu aizsargāto 
sugu un dzīvotņu saglabātības stāvoklis rada bažas” un ka „nevajadzētu veltīt visu 
uzmanību tikai bioloģiskās daudzveidības salu saglabāšanai, zaudējot dabu citviet”, jo tie 
atbilst viedoklim, ko Eiropas Savienības pilsoņi bieži vien pauž Eiropas Parlamentam 
sūtītajos lūgumrakstos;

9. aicina stiprināt direktīvu par ietekmes uz vidi novērtējumu un daudz stingrāk interpretēt 
tās mērķus un atzīmē, ka, piemēram, atbilstīgi šīs direktīvas noteikumiem plašu 
infrastruktūras projektu īstenotāji paši veic ietekmes uz vidi novērtējumu tādā veidā, ka 
tam bieži vien trūkst objektivitātes un tas neievēro vietējo iedzīvotāju un viņu iecelto 
pārstāvju bažas par bioloģiskās daudzveidības aizsardzību; būtu jāapsver vienotas Eiropas 
ekspertu akreditācijas sistēmas izveide;

10. kritizē acīmredzami pieaugošo tendenci, kad dalībvalstu politiskās iestādes nesniedz 
attiecīgā projekta skartajiem vietējiem iedzīvotājiem informāciju par tā ietekmi uz vidi, 
kas ir pretrunā ES tiesību aktos iekļautajai Orhūsas konvencijai;

11. prasa Vides komitejai ņemt vērā neatkarīgo ekspertu secinājumus Lūgumrakstu komitejas 
pieprasītajā pētījumā par Dzīvotņu direktīvas piemērošanu, jo īpaši to, ka netiek izvērtētas 
projektu alternatīvu iespējas un kopējās sekas, notiek neatbilstoša teritoriju pārvaldība un 
ka pēc kompensācijas pasākumu pieņemšanas šie pasākumi netiek pārbaudīti un 
gadījumos, ja tos īsteno, tad bieži vien par vēlu, mudina ņemt vērā arī citus šajā ziņojumā 
minētos priekšlikumus un ieteikumus;

12. aicina veikt efektīvāku pārrobežu sadarbību, lai aizsargātu bioloģisko daudzveidību un 
vidi kopumā, jo īpaši Donavas un tās deltas reģionā, Melnās jūras reģionā, Vidusjūras 
reģionā, kā arī Baltijas jūras reģionā, kā to aicina Eiropas Vides aģentūra; ņemot vērā, ka 
daudzas Natura 2000 teritorijas tieši vai netieši ietekmē piesārņojums un ka dabai 
nodarīto kaitējumu cēloņi meklējami arī ārpus Eiropas, ir jāuzsver nepieciešamība Eiropas 
vides aizsardzības normas iekļaut arī partnerattiecību nolīgumos ar kaimiņvalstīm;

13. uzskata, ka dalībvalstu politiskajām iestādēm biežāk būtu jāuzņemas pienākums pierādīt, 
kā, lemjot par infrastruktūru attīstību, tās plāno saglabāt vidi un bioloģisko daudzveidību, 
nevis pilsoņiem ar lūgumrakstiem jālūdz aizsargāt savas direktīvās paredzētās tiesības;

14. aicina pielikt visas pūles, lai bioloģiskās daudzveidības aspektu iekļautu ES politikas 
attiecīgajās jomās, jo īpaši saistībā ar kopējās zivsaimniecības politikas reformu, kopējo 
lauksaimniecības politiku un ES jauno finanšu plānu; uzskata, ka IVN un NIVN, kā arī 
Dzīvotņu direktīvā un Putnu direktīvā vajadzīgas jaunas, stingrākas pamatnostādnes, lai 
nodrošinātu šo direktīvu pareizu īstenošanu, balstoties uz Parlamenta kompetentās 
komitejas sniegtajiem ieteikumiem, ar kuru Lūgumrakstu komiteja labprāt sadarbosies, lai 
turpmākajos vides aizsardzības pasākumos vairāk ņemtu vērā iedzīvotāju intereses; 

15. pirmām kārtām ir pilnīgi un efektīvi jāīsteno spēkā esošie Eiropas Savienības tiesību akti 
vides aizsardzības un bioloģiskās daudzveidības jomā un skaidri jāapņemas īstenot tās 
mērķus; uzskata, ka daži uzlabojumi ir vajadzīgi, tomēr ir būtiski koncentrēt uzmanību uz 
īstenošanu un efektīvāku uzraudzību.
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