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Lūgumrakstu komiteja

9.12.2010

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1486/2009, ko Dānijas Dabas aizsardzības asociācijas vārdā 
iesniedza Dānijas valstspiederīgais Bo Håkansson, par Dānijas valdības atļauju 
ēdamgliemeņu bagarēšanai Natura 2000 teritorijās, tādējādi pārkāpjot Padomes 
1992. gada 21. maija Direktīvu 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas 
un floras aizsardzību

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka, izsniedzot atļauju ēdamgliemeņu bagarēšanai vairākās 
Natura 2000 iekļautajās teritorijās, kompetentās Dānijas iestādes ir pārkāpušas Padomes 
1992. gada 21. maija Direktīvas 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras 
aizsardzību 6. pantu, kurā noteikts, ka attiecībā uz minētajām darbībām ir attiecīgi jāizvērtē to 
ietekme uz teritoriju, ievērojot tās aizsardzības mērķus. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka 
ēdamgliemeņu bagarēšana nopietni apdraud šo teritoriju dzīvotnes un putnus; tādējādi viņš 
aicina Eiropas Parlamentu nodrošināt, ka Dānijas kompetentās iestādes nekavējoties anulē 
attiecīgās atļaujas un ES tiesību akti šajā jomā atbilstu likumam.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2010. gada 26. janvārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 11. maijā

„Dānijas Dabas aizsardzības asociācija (lūgumraksta iesniedzēja) 2008. gada oktobrī 
iesniedza Komisijai sūdzību, kurā apgalvoja, ka ēdamgliemeņu bagarēšana Dānijas 
Natura 2000 teritorijās ir Dzīvotņu direktīvas 6. panta pārkāpums. Dānijas Dabas aizsardzības 
asociācija lūdza veikt izmeklēšanu saistībā ar Dānijas Pārtikas, lauksaimniecības un 
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zvejniecības ministrijas izsniegtajām atļaujām bagarēt ēdamgliemenes šādās Natura 2000
teritorijās: Kopienā nozīmīgā teritorijā (SCI) un Īpaši aizsargājamajā dabas teritorijā (SPA) 
Løgstør Bredning (DK00EY124 un DK00EY012), kā arī SCI un SPA Lovns Bredning
(DK00EY13 un DK00EY014), jo, viņuprāt, Dānijas iestāžu novērtējums ēdamgliemeņu 
zvejošanas ietekmei uz šo teritoriju vidi nav veikts saskaņā ar Dzīvotņu direktīvas 6. panta 
noteikumiem.

Sūdzības un lūgumraksta iesniedzējs arī apgalvo, ka ietekmes novērtējumos ir vairākas 
nepilnības un kļūdas un ka secinājums — ēdamgliemeņu bagarēšana nav 6. panta 2. un 
3. punkta pārkāpums — ir pamatots ar tehniskiem pierādījumiem, kas ir pretrunā reģionālo 
vides aizsardzības iestāžu veiktajiem novērtējumiem.

Divi galvenie ES vides jomas tiesību aktu instrumenti ir Padomes Direktīva 2009/147/EK par 
savvaļas putnu aizsardzību1 un Padomes Direktīva 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas 
faunas un floras aizsardzību2, ko parasti sauc par Dzīvotņu direktīvu.
Dzīvotņu direktīvas 6. panta 2. un 3. punkts nosaka, ka katrai dalībvalstij jāveic piemērots 
novērtējums visiem plāniem un projektiem, kas varētu būtiski ietekmēt kādu Natura 2000
teritoriju. Šāda, ar katras konkrētās teritorijas apstākļiem saistīta novērtējuma rezultāti ir 
pamatojums attiecīgās darbības atļaušanai vai aizliegšanai.

Tā kā sūdzība tika iesniegta 2008. gada oktobrī, Komisija ar Dānijas iestādēm ir jau 
vairākkārt apspriedusi jautājumu par ēdamgliemeņu bagarēšanu attiecīgajās Natura 2000
teritorijās. Komisija ir arī lūgusi Dānijas iestādēm iesniegt atbilstošos dokumentus un 
informāciju. Komisija pašreiz pēta novērtējumus, ko Dānijas iestādes veikušas saskaņā ar 
Dzīvotņu direktīvas 6. panta 3. punktu, un attiecīgo informāciju, lai nolemtu, vai pastāv 
iespēja, ka tiek negatīvi ietekmēta teritoriju viengabalainība saistībā ar teritorijas aizsardzības 
mērķiem.

Komisija joprojām vērtē no Dānijas iestādēm saņemto informāciju un savāktos papildu 
pierādījumus. Komisija izpētīs, vai lēmumi atļaut ēdamgliemeņu bagarēšanu ir nepilnīgi un, 
jo īpaši, vai lēmumos ir noteikti pietiekami ierobežojumi, kas mazinātu turpmāku kaitējumu 
un novērstu ēdamgliemeņu bagarēšanas negatīvo ietekmi uz teritorijas viengabalainību, kā arī 
to, vai ir veikti pietiekami pasākumi, lai novērstu noplicināšanu, kas būtiski kaitētu 
dabiskajām dzīvotnēm. Komisija informēs Lūgumrakstu komiteju par šī novērtējuma 
rezultātiem.”

4. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 9. decembrī

Komisija ir pārbaudījusi novērtējumus, ko Dānijas iestādes veikušas saskaņā ar Dzīvotņu 
direktīvas3 6. panta 3. punktu, un attiecīgo informāciju, kas saņemta no šīm iestādēm, par kuru 
pieņemts lēmums, ka pastāv iespēja, ka tiek negatīvi ietekmēta teritoriju viengabalainība 
saistībā ar teritorijas aizsardzības mērķiem.
Pārbaudes rezultātā norādīts uz nepilnībām 2008. un 2009. gada ziņojumos attiecībā uz : 

                                               
1 OV L 20, 26.01.2010., 7.–25. lpp.
2 OV L 206, 22.07.1992., 7.–50. lpp.
3 OV L 206, 22.7.1992.



CM\851632LV.doc 3/3 PE441.339REV

Ārējais tulkojums                                      LV

- ēdamgliemeņu bagarēšanas novērtējumu un tās ietekmi uz dzīvotnēm;
- kumulatīvās iedarbības novērtējumu;
- projekta novērtējumu saistībā ar teritoriju aizsardzības mērķiem; 
- labāko pieejamo zinātnisko atziņu vērā ņemšanu; 

Tas nozīmētu, ka novērtējumi neatbilst direktīvas 6. panta 3. punkta prasībām, un tālab 
projektus saskaņā ar Tiesas judikatūru nedrīkstētu atļaut.

Rezultātā Komisija uzskata, ka Dānija nav izpildījusi savas saistības saskaņā ar Direktīvas 
92/43/EK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību 6. panta 3. punktu.

Komisija 2010. gada 28. oktobrī saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 
258. pantu nolēma nosūtīt Dānijai oficiālu paziņojuma vēstuli, aicinot šo valsti divu mēnešu 
laikā no šīs vēstules saņemšanas brīža iesniegt savus apsvērumus šajā jautājumā.

Pēc šo apsvērumu izvērtēšanas vai arī tad, ja noteiktajā laikā nekādi apsvērumi netiks 
iesniegti, Komisija vajadzības gadījumā var sniegt pamatotu atzinumu, kā tas paredzēts šajā 
pašā pantā.


