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Temats: Lūgumraksts Nr. 05802011, ko iesniedza Francijas valstspiederīgais Gérard 
Latteux, par Natura 2000 tīklā iekļauta mitrāja patvaļīgu nosusināšanu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas, ka, viņaprāt, patvaļīgi tiek nosusināts mitrājs, kam piešķirts 
Natura 2000 teritorijas statuss. Lūgumraksta iesniedzējs šajā teritorijā audzē zivis un pīles un 
pauž bažas, ka nosusināšanas dēļ šīs dzīvās būtnes ies bojā. Viņš pauž bažas arī par botulisma 
izplatību šajā teritorijā. Viņš apgalvo, ka ūdens līmeni šajā teritorijā patvaļīgi pazeminājuši 
lauksaimnieki, kas šeit audzē kukurūzu un labību. Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka šīs 
teritorijas bioloģiskajai daudzveidībai ir nodarīts liels kaitējums un ka šī teritorija var izžūt.
Viņš jau ir sūdzējies attiecīgajām iestādēm, taču, viņaprāt, nav veikti pasākumi, lai novērstu 
augsnes izžūšanu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 26. septembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 16. decembrī

„Le Hâble d'Ault” ir daļa no Natura 2000 teritorijas FR2200346 „Estuaires et littoral picards
(Baie de Somme et Authie)”, kas saskaņā ar Dzīvotņu direktīvu (92/43/EEK1) 2010. gada 
21. decembrī ir atzīta par īpaši aizsargājamu dabas teritoriju.

Saskaņā ar Dzīvotņu direktīvas 6. panta 2. punktu dalībvalstīm ir jāveic attiecīgi pasākumi, lai 

                                               
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. lpp.).
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novērstu to dabisko dzīvotņu un sugu dzīvotņu noplicināšanos, kuru dēļ attiecīgā teritorija ir 
ieguvusi īpaši aizsargājamas dabas teritorijas statusu. Dzīvotne „piekrastes lagūna” ir 
prioritāra dzīvotne, kas minēta Dzīvotņu direktīvas I pielikumā un ir daļa no „Le Hâble 
d'Ault” teritorijas, kuru negatīvi ietekmētu ūdens līmeņa izmaiņas.

Komisija ir lūgusi Francijas iestādes sniegt informāciju par teritorijas apsaimniekošanu, lai 
pārliecinātos, ka ir veikti attiecīgi pasākumi, cenšoties nepieļaut teritorijas noplicināšanos.

4. Komisijas atbilde (REV), kas saņemta 2012. gada 27. jūnijā

Francijas iestādes šajā sakarā ir sniegušas Komisijai informāciju. Francijas iestādes atzīst, ka 
situācija attiecībā uz ūdens līmeni grāvjos un dīķos, kuri atrodas teritorijā blakus „Le Hâble 
d'Ault”, 2010. un 2011. gadā ir pasliktinājusies. Tam par iemeslu bijis nokrišņu trūkums un 
lauksaimniecības zemes („Bas Champs”) nosusināšanas kanāli. Jautājums par ūdens līmeni „Le 
Hâble d'Ault” teritorijā ir problemātisks, un bija pamatoti 2010. gadā veikt ūdens resursu un 
ekoloģisko pētījumu, lai varētu noteikt rīcības prioritātes. Šā pētījuma rezultātā ir paredzēts 
uzbūvēt hidraulisku konstrukciju augšpus „Le Hâble d'Ault” teritorijas, lai pastāvīgi uzturētu 
pietiekamu ūdens līmeni un pielāgotu pašreizējo būvi tā, ka ūdens līmeni ir iespējams regulēt.

Komisija Francijas iestādēm pieprasīja papildu informāciju, lai pārliecinātos, ka plānotie 
pasākumi veicina Kopienai nozīmīgu dzīvotņu un sugu, jo īpaši Kopienai īpaši nozīmīgās 
dzīvotnes „piekrastes lagūna”,  saglabāšanu un ka tie ir saderīgi ar ieteikumiem, kas izklāstīti 
2003. gadā sagatavotajā „mērķu dokumentā” (DOCOB).

5. Komisijas atbilde (II), kas saņemta 2014. gada 28. februārī

Atbildot uz Komisijas papildu pieprasījumu saistībā ar izmeklēšanas procedūru, kas sākta, 
īstenojot projektu EU Pilot, Francijas iestādes paziņoja, ka ir veikti vairāki pasākumi dzīvotņu 
aizsardzībai īpaši aizsargājamā dabas teritorijā „Estuaires et littoral picards” (FR2200346), un 
tie ir:

a) uz ūdensteces („Course du Montmignon”), kas apūdeņo „Le Hâble d'Ault” teritoriju, ir
uzstādīts aizbīdnis, lai uzturētu pietiekamu ūdens līmeni dīķos un kanālos, kuri atrodas augšpus 
mitrāja;

b) manuāli tiek darbināts mitrāja „Le Hâble d'Ault” izlaides kanālā uzstādītais pusmēness veida 
aizvars, nodrošinot, ka ūdens līmeni var regulēt tā, lai tas mitrājā būtu pietiekams sausuma 
periodos. Pašlaik ar dažādu ieinteresēto personu līdzdalību tiek izstrādāts kanālu 
apsaimniekošanas plāns, kurā būs noteikti arī vispārēji pasākumi ūdens līmeņa uzturēšanai 
lauksaimniecības zemē „Bas Champs”, kas ir daļa no mitrāja „Le Hâble d'Ault” teritorijas;

c) iztīrīts mitrāja „Le Hâble d'Ault” palienes ezers, lai atjaunotu lagūnas ūdens floru un tai 
raksturīgās dzīvotnes;

d) tiek apsvērta iespēja īstenot projektu, kura mērķis būtu likvidēt daļu no lauksaimniecības zemē 
„Bas Champs” izveidotajiem polderiem, attiecīgo teritoriju no jauna savienojot ar jūru. Aizbīdņa 
uzstādīšana, kas minēta a) apakšpunktā, ir pagaidu risinājums uz laiku, kamēr nav pieņemti 
attiecīgie lēmumi par polderu iespējamo likvidēšanu.

Tātad tiek īstenoti atbilstoši pasākumi, lai nepieļautu to dzīvotņu noplicināšanos, kuru dēļ 
attiecīgā teritorija ir iekļauta Natura 2000 tīklā, lai šīs dzīvotnes labāk aizsargātu un lai sasniegtu 
„mērķu dokumentā” (DOCOB) noteiktos mērķus, sevišķi attiecībā uz ūdens līmeņa regulēšanu.
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Secinājums

Ņemot vērā Francijas iestāžu sniegto informāciju, šķiet, ka dažādi saistībā ar Dzīvotņu direktīvu 
(92/43/EEK)1 lūgumrakstā minētie jautājumi ir atrisināti un ka šajā gadījumā minētā direktīva 
nav pārkāpta. Komisija šo lietu vairs neturpinās izskatīt.

                                               
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. lpp.).


