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Eiropas Parlamenta Vides komiteja kā atbildīgā likumdošanas komiteja šobrīd gatavo 
ziņojumu par ES tiesību aktu īstenošanu, kuru pieņemšanas vispārējais mērķis ir bioloģiskās 
daudzveidības saglabāšanas nodrošināšana, un šajā ziņojumā ir minētas vairākas Eiropas 
būtiskākās direktīvas. Vides komiteja un Eiropas Komisija uzskata, ka nav sasniegts ES 
rīcības plāna mērķis, kam bija jārisina problēma saistībā ar bioloģiskās daudzveidības 
izzušanas apturēšanu līdz 2010. gadam. Līdz šim brīdim nav izteikti ierosinājumi šīs 
neveiksmes novēršanai.

Lūgumrakstu komiteja, kas ir aicināta risināt jautājumu par būtisko un pieaugošo to 
lūgumrakstu skaitu, kas saistīti ar bioloģisko daudzveidību un kas tiek saņemti no visām 
dalībvalstīm, nav kompetenta, lai formulētu vispārēju spriedumu par šo jautājumu, tomēr ir 
ļoti atbilstošā situācijā, lai atspoguļotu to iedzīvotāju uzskatus, kuri Parlamentam ir iesnieguši 
lūgumrakstus saistībā ar bioloģisko daudzveidību, un, ņemot vērā faktu, ka Lūgumrakstu 
komiteja ir strādājusi ar šādiem lūgumrakstiem, tā ir pietiekami kompetenta norādīt konkrētas 
jomas, kurās ES tiesību akti nav pietiekami efektīvi, bieži vien — ir ļoti neefektīvi, neatbilstot 
Eiropas iedzīvotāju un vietējo kopienu vajadzībām.

Komiteja ar interesi ir iepazinusies ar secinājumiem, kas pausti Eiropas Vides aģentūras 
2009. gadā publicētajā ziņojumā „Virzība uz Eiropas 2010. gada bioloģiskās daudzveidības 
mērķa sasniegšanu”, un pilnībā ievēro sniegtos viedokļus, kuros minēts, ka mums 
„nevajadzētu veltīt visu uzmanību tikai bioloģiskās daudzveidības salu saglabāšanai, zaudējot 
dabu citviet”. Tādējādi šajā ziņojumā sniegta globāla pieeja problēmai, kas raksturo situāciju, 
par ko Parlamentam ziņo daudzi ES iedzīvotāji, ja ņemam vērā vairāku simtu attiecīgo 
lūgumrakstu būtību.

Aģentūra arī atzīmē, ka „ir panākts progress dzīvotņu aizsardzībā, līdz pat 17 % ES 
sauszemes teritorijas iekļaujot Natura 2000 tīklā”, piebilstot, ka tomēr, neraugoties uz 
iepriekšminēto, 40–85 % Eiropas nozīmes dzīvotņu un 40–70 % sugu atrodas nelabvēlīgā 
saglabātības stāvoklī. No vienas puses, šķietamā ES vides jomas direktīvu ievērošana ES 
dalībvalstīs Eiropas Vides aģentūrai (EEA) rada pozitīvu priekšstatu par pastāvošo situāciju, 
bet, no otras puses, EEA apšauba šāda priekšstata patiesumu, konstatējot, ka „ar ES Dzīvotņu 
direktīvu aizsargāto sugu un dzīvotņu saglabātības stāvoklis rada bažas”. Lūgumrakstu 
komiteja piekrīt pēdējam atzinumam, bet nevar apstiprināt pirmo no tiem.

Daudzie saņemtie lūgumraksti norāda uz to, ka daudzas dalībvalstis, jo īpaši to vietējās varas 
iestādes un reģionālās pārvaldes, ignorē triju minēto galveno direktīvu būtiskākos mērķus un 
daudzus konkrētus noteikumus, un šāda noteikumu ignorēšana var izraisīt bioloģiskās 
daudzveidības izzušanu. Tas savukārt mazina ticamību ES tiesību aktiem vides jomā, ar 
kuriem ES pilsoņi saista lielas cerības, un iedzīvotājos rada aizvien lielāku neapmierinātību, 
kā rezultātā viņi sāk apšaubīt ES faktisko ar vidi saistīto rīcības plānu.

Patiesi, daudzi lūgumraksti atklāj faktu, ka lēmuma pieņemšanas brīdī, neraugoties uz 
piesardzības un proporcionalitātes principiem, varas iestādes vienmēr kā vides apsvērumiem 
pāri stāvošas izvirzīs savas bieži vien šaurās ekonomiskās prioritātes, jo īpaši gadījumos, 
kuros ir iesaistīti spēcīgi finanšu lobiji vai intereses, kā tas parasti ir ar lieliem infrastruktūras 
vai urbanizācijas projektiem saistītās situācijās.

Komiteja bieži ir paudusi bažas par Komisijas entuziasma trūkumu, kas vērojams tās 
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specializēto dienestu darbā, attiecībā uz, kā uzskata komiteja, problēmas risināšanu saistībā ar 
nepietiekamu ES dabas aizsardzības direktīvu ievērošanu, un tā arī nereti ir paudusi nožēlu, 
ka, piemēram, Komisija pārlieku bieži uzticas valsts varas iestāžu sniegtajām atbildēm uz 
informācijas pieprasījumiem attiecībā uz lūgumrakstiem.

Tā nav tikai dienestu vaina vai kritika ierēdņu personīgajam ieguldījumam to pienākumu 
izpildē, tomēr vienlaikus tas, ka Komisija ārkārtīgi reti faktiski izmeklē problēmas vietās, kur 
tās radušās, neapšaubāmi kavē ierēdņu iespēju izveidot pilnīgu un objektīvu ieskatu par to 
lūgumrakstu būtību, ko komiteja tiem nodod sākotnējai izmeklēšanai.

Taču Lūgumrakstu komiteja organizē faktu noskaidrošanas apmeklējumus, un bieži šīs 
komitejas dalībnieku rīcībā ir nepastarpināta informācija par attiecīgajiem jautājumiem un 
jomām, tomēr ne vienmēr viņu viedokļus izvērtē proporcionāli tai uzmanībai, ko velta vides 
ministriju vai pastāvīgo pārstāvniecību Briselē sniegtajām oficiālajām atbildēm. Šis faktors 
bieži mazina centienus sasniegt veiksmīgu iznākumu tiesiski pamatotiem lūgumrakstiem, kas 
vērš uzmanību uz pārkāpumiem saistībā ar Natura 2000 teritoriju vai Putnu direktīvu.

Kas attiecas uz IVN direktīvu, tā pēc būtības regulē procedūras, un tās faktiskā ietekme 
saistībā ar teritorijām ar trauslu ekosistēmu ir ļoti neliela, turklāt tā ir ļoti nepiemērota to 
uzdevumu izpildei, kuriem vajadzētu būt tās galvenajam mērķim, proti, nodrošināt dabiskās 
vides, kā arī vēsturiskā vai arhitektūras mantojuma pienācīgu aizsardzību.

 Pastāv neskaidrības saistībā ar jautājumu, kad Komisija drīkst iejaukties, lai novērstu 
kaitējumu videi.

 Pastāv absurdas situācijas, kad pašu projekta attīstītāju, kuram saistībā ar projektu ir 
konkrētas finanšu vai politiskās intereses, nosaka par atbildīgo personu ietekmes uz 
vidi novērtējuma veikšanai. Šo direktīvu varētu uzlabot, piemēram, ieviešot 
akreditācijas sistēmu, kas ietekmes uz vidi novērtējumus ļautu veikt neatkarīgiem 
ekspertiem.

Direktīva ir jāuzlabo, un ir sniegts ieteikums, ka vajadzētu paredzēt Vides komitejas 
likumdošanas iniciatīvas ziņojumu.

Īstenošanas procesā pastāv neapšaubāmi būtiskas problēmas, kuras jārisina:

 termiņi saistībā ar tīkla izveidi dažkārt tiek ievērojami kavēti;
 salīdzinoši neliels skaits Natura 2000 teritoriju tiek labi pārvaldītas, un ieguldījumi 

teritoriju pārvaldībā kopumā ir nepietiekami; līdz ar to nepieciešams tālāk attīstīt 
pārvaldības plānus;

 ietekmes uz vidi novērtējums un stratēģiskais vides novērtējums attiecībā uz 
bioloģisko daudzveidību reti ir pieņemamā kvalitātē.

Ārējais pētījums:

Saskaroties ar lūgumrakstu pieaugošo skaitu saistībā ar Dzīvotņu direktīvu, Lūgumrakstu 
komiteja uzsāka ārēju pētījumu, kura ietvaros detalizēti izmeklēja nepilnības direktīvas 
piemērošanā vairākās dalībvalstīs, jo īpaši saistībā ar 6. pantu, kas, iespējams, ir 
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visstrīdīgākais.1

Secinājumos un ieteikumos, kas balstīti pētījumos, ņemti vērā teorētiskie apsvērumi, 
atbilstošie tiesību akti un direktīvas, kā arī Eiropas Savienības un dalībvalstu precedenta 
tiesības. Šajā darba dokumentā ir jo īpaši vērts atzīmēt daudzus no šiem secinājumiem, tostarp 
šādus:

 saistībā ar īpašas nozīmes teritoriju bioloģiskās daudzveidības jomā aizkavētu 
noteikšanu un no tā izrietošu vajadzību pēc īpašas uzmanības — noteiktie aizsardzības 
pasākumi ir nepietiekami un situācija bioloģiskās daudzveidības jomā ir krasi 
pasliktinājusies;

 6. pantā ir noteikta atbilstošā ietekmes novērtējuma veikšana gadījumos, ja projektam 
varētu būt būtiska ietekme uz Natura 2000 teritoriju, tomēr ļoti daudzos gadījumos šie 
novērtējumi tiek veikti pārlieku vēlu vai netiek veikti nemaz, tādējādi neizvērtējot 
alternatīvas un daudzu projektu kopējās sekas;

 gadījumos, kad tiek veikti atbilstošie ietekmes novērtējumi, tiem bieži trūkst 
zinātniskas objektivitātes, jo tos ir veikuši paši projekta attīstītāji, nevis speciālisti 
dabas saglabāšanas jautājumos, lai gan būtu jānodrošina atbilstošo ietekmes
novērtējumu neatkarība;

 kompensācijas pasākumi kopumā ir nepietiekami, un valsts varas iestādes neveic to 
sistemātisku pārbaudi, turklāt šos pasākumus ļoti reti īsteno pirms būvdarbu veikšanas, 
kā tam vajadzētu būt, — īstenot pasākumus pēc darbu veikšanas bieži vien ir par vēlu;

 dalībvalstu varas iestādes pienācīgi nesalīdzina vai nenovērtē iesaistītās intereses 
(ekonomiskās/vides/ tās vietējās kopienas intereses, kas saskarsies ar sekām) un tām 
nav saistību atklāt loģisko pamatojumu, uz kā tās balsta savu lēmumu gadījumos, kad 
un ja tās vēlas panākt atkāpi no 6. panta;

 pastāv virkne piemēru, kad valsts varas iestādes nav centušās saņemt Eiropas 
Komisijas atzinumu pat gadījumos, kad tas ir paredzēts direktīvā.

Jāņem vērā, ka pētījums attiecās tikai uz vienu Dzīvotņu direktīvas aspektu, tomēr tā 
secinājumi apstiprina Lūgumrakstu komitejā formulēto viedokli iepriekšējo tiesību aktu spēkā 
esības laikā un nodrošina papildu objektīvu analīzi, kas, jācer, būs noderīga kolēģiem Vides 
komitejā. Tas, protams, nekavē turpmāku izmeklēšanu, un Lūgumrakstu komiteja savos 
apsvērumos to jau ir ņēmusi vērā.

Saņemtie lūgumraksti

Lūgumrakstu iesniedzēji, vismaz pēdējos 3 gados, galveno uzmanību pievērš videi, tās 
saglabāšanai un aizsardzībai. 2008. gadā tādi bija 309 lūgumraksti, proti, 12,7 % no visiem 
pieņemamiem lūgumrakstiem.

Tomēr gandrīz katrā komitejas dalībnieku sapulcē tiek izskatīti lūgumraksti, kuros pastāvīgi 

                                               
1 Padomes 1997. gada 21. maija Direktīvas 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras 
aizsardzību, jo īpaši tās 6. panta, īstenošana dalībvalstīs. Pētījumu veica Milieu Ltd/Nicolas de Sadeleer et al. 
Politikas departamentam C — Iekšpolitikas ģenerāldirektorāts. Iesniegts un apspriests Lūgumrakstu komitejā 
2009. gada oktobrī. Tas ietver projektu valsts novērtējumus Beļģijā, Francijā, Vācijā, Polijā, Spānijā, Zviedrijā, 
Rumānijā un Apvienotajā Karalistē.



DT\806215LV.doc 5/8 PE438.284v02-00

                              Ārējais tulkojums LV

skarti ar vides problēmām saistīti jautājumi, kas rada bažas Eiropas iedzīvotājos. Turpmāk 
sniegtie piemēri ir ilustratīvi.

Komiteja pirmo reizi organizēja publisko uzklausīšanu saistībā ar nopietnām bažām par vidi 
Baltijas reģionā, pēc tam sagatavojot detalizētu ziņojumu par ierosinātā Baltijas jūras gāzes 
vada Nordstream ietekmi, balstoties uz jo īpaši no Polijas un Lietuvas saņemtajiem 
lūgumrakstiem. Publiskajā uzklausīšanā, kas notika 2008. gada janvārī, piedalījās gan 
komisārs Andris Piebalgs, gan komisārs Stavros Dimas, lai informētu komitejas dalībniekus 
par Komisijas bažām, un vēlāk ar lielu balsu vairākumu pieņemtajā ziņojumā, kas ietvēra 
Ārlietu komitejas un Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas sniegtos atzinumus, 
par prioritāti atzina nepieciešamību aizsargāt ļoti trauslo seklās Baltijas jūras vidi, kas jau tā ir 
nopietni apdraudēta gadu desmitiem ilgas nolaidības un piesārņošanas rezultātā.

Komitejas diskusijās īpaši bieži ir minēta arī Īrija, ievērojamu uzmanību debatēs veltot bažām 
par ierosināto atkritumu izgāztuvju izveidi virs būtiskiem gruntsūdeņiem, un jo īpaši Nevitt 
Lusk Action Group iesniegtais lūgumraksts, kurā bija apšaubīti Ūdens pamatdirektīvas 
noteikumi. Komiteja arī pauda bažas par Īrijas Valsts ceļu aģentūras izvēlēto ceļa maršrutu 
M3 automaģistrālei, kas skar ne tikai vides jautājumus, bet arī būtiska vēsturiskā mantojuma 
objekta saglabāšanu Tarā.

Lūgumrakstu iesniedzēji vairāku gadu garumā ir asi apstrīdējuši Conseil Général du Loiret
Francijā ierosinājumus par vairāku papildu tiltu būvniecību pār Luāru kā augšpus, tā lejpus 
Orleānai.1 Tilta būvniecības ierosinājums Mardié ir vispretrunīgākais teritorijas unikālo 
iezīmju dēļ, ko UNESCO ir atzinusi par pasaules mantojuma teritoriju un ES — par 
Natura 2000 teritoriju. Šis reģions ir mājvieta vairākām apdraudētām putnu sugām, ieskaitot 
zivju ērgli, kā arī dažādām retām augu valsts sugām. Upes krastos bieži sastopami arī bebri, 
un upes piekrasti, kas ir upes applūstošā un mitrzemes teritorija, apdzīvo vairākas ūdensputnu 
sugas. Līdz šim brīdim Francijas valdība, neraugoties uz Grenelle of the Environment
sniegtajiem solījumiem, nav sniegusi nekādus komentārus. Tomēr ietekmes uz vidi 
novērtējums pašlaik tiek veikts.

Polijas pēdējo pirmatnējo mežu — dažu pēdējo Eiropas bizonu mājvietu Eiropā, kas atrodas 
netālu no Bialystoc un Augustow, izglāba tikai pēdējā brīdī, pateicoties Lūgumrakstu 
komitejas, kas organizēja faktu noskaidrošanas apmeklējumu, un jo īpaši Komisijas kopīgai 
rīcībai, kas veiksmīgi ieguva Eiropas Kopienu Tiesas izpildrakstu, lai novērstu Eiropas 
transporta tīkla projekta īstenošanas turpināšanu automaģistrālei via Baltica.2 Tādējādi pēc šī 
veiksmīgā lūgumraksta saņemšanas tika saglabāta Rospuda ielejas vienotība. Tā rezultātā tika 
panākta vienošanās par alternatīvu ceļa maršrutu, jo Polijas varas iestādēm nācās mainīt savus 
sākotnējos plānus.

Viena trešdaļa ar vides jautājumiem saistīto lūgumrakstu 2007. gadā tika saņemti no Spānijas. 
Papildus Vidusjūras piekrastes reģioniem, kuros bioloģiskajai daudzveidībai bieži vien tiek 

                                               
1 Jo īpaši skatīt lūgumrakstu Nr. 0037-05, Nr. 1282-07, Nr. 883-05, Nr. 914-07 un citus, ko komiteja ir 
izskatījusi 2007. gadā un vēlāk; jo īpaši skatīt Marcin Libicki, Luciana Sbarbati un Margrete Auken sagatavoto 
ziņojumu par 2007. gada oktobrī notikušo faktu noskaidrošanas apmeklējumu reģionā.
2 Skatīt ziņojumu par faktu noskaidrošanas apmeklējumu Polijā, 11.–14. jūnijā, ko vadīja Thijs Berman, 
piedaloties David Hammerstein un Martin Callanan. (PE376.717.)
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atvēlēta otrā vieta, salīdzinot ar lielajiem urbanizācijas projektiem, par kuriem Eiropas 
Parlaments ir sniedzis savu atzinumu M. Auken ziņojumā, ir saņemti arī citi lūgumraksti, 
kuros norādīts uz nepietiekamu dabas aizsardzības direktīvu ievērošanu. Piemēram, šķiet, ka 
Tenerifē varas iestādes nav ievērojušas Dzīvotņu direktīvu, pieņemot lēmumu izveidot jaunu 
infrastruktūru, kas šķērsotu vairākas Kopienas nozīmes teritorijas. Šķiet, ka ir ignorēta 
projekta kopējā ietekme. Virszemes raktuves Villablina, Leonā, arī ir radījušas lielu kaitējumu 
trauslajai ekosistēmai, ko būtu bijis jāaizsargā saskaņā ar ES dabas aizsardzības direktīvām.

Vēl viens jautājums, kas rada bažas Ungārijā, Austrijā un, protams, Rumānijā dzīvojošo 
lūgumrakstu iesniedzēju vidū, ir Donavas upes baseins un delta.1 Ungārijā ir izpostīts Sajolad
mežu apgabals, lai gan tas bija lielākais Aggtelek Nacionālā parka cietkoksnes piekrastes mežs 
ar bagātīgu augu valsti. Šo postījumu rezultātā ir izzudušas arī daudzas dzīvnieku sugas. 
Donavas baseina pārveidošana, lai pielāgotu to Eiropas ūdensceļu tīkla vajadzībām, arī ir 
saņēmusi spēcīgu kritiku no lūgumrakstu iesniedzējiem, kas dzīvo teritorijā no Vīnes līdz 
Bratislavai, jo plānotie darbi ietekmēs gruntsūdeņus, dzeramā ūdens krājumus un palielina 
plūdu risku, ko rada krastmalas mežu un mitrāju teritoriju iznīcināšana. Šī piemēra gadījumā 
Komisija faktiski neatklāja kļūdas Ietekmes uz vidi novērtējuma direktīvas piemērošanā, jo 
visas procedūras bija acīmredzami izpildītas, tomēr projektam tik un tā bija izteikti negatīva 
ietekme uz bioloģisko daudzveidību, kas uzskatāmi izšķir šo jautājumu.

Eco Pontica Foundation no Rumānijas Lūgumrakstu komiteju informēja par bažām saistībā ar 
infrastruktūras projektu Dobrogea reģionā, īpaši saistībā ar jauniem karjeriem un vēja 
elektrostacijām.

Lūgumrakstu iesniedzēji no Rumānijas un Bulgārijas arī ir sazinājušies ar komiteju saistībā ar 
situāciju, ko viņi uzskata par savas valsts varas iestāžu ES tiesību aktu mērķu nepietiekamu 
ievērošanu attiecībā uz sugu un bioloģiskās daudzveidības aizsardzību Melnās jūras piekrastes 
teritorijās un dažos Rila un Rhodope kalnu reģionos.2 Visi minētie lūgumrakstu iesniedzēji 
iebilst pret to, ko viņi uzskata par valsts un reģionālo varas iestāžu nevēlēšanos atzīt Dzīvotņu 
direktīvas 92/43/EK nozīmi.

Patiesi, tiek uzskatīts, ka Bulgārijā pastāv virkne konkrētu problēmu, tostarp nepilnības
Kaliakra piekrastes teritorijas aizsardzībā un atļauja īstenot būtiskus infrastruktūras un 
tūrisma attīstības projektus bez jebkāda ietekmes uz vidi novērtējuma, kā arī nespēja aizsargāt 
Melnās jūras Emine-Irakli un Strandzha teritoriju; un netipiskā kārtā Komisija ir 
apstiprinājusi lūgumrakstu iesniedzēju viedokli, ka, atļaujot ar urbanizāciju, tūrismu un vēja 
elektrostaciju būvniecību saistītu plānu un projektu īstenošanu, pastāv problēmas nodrošināt
atbilstošu aizsardzību īpaši aizsargājamām teritorijām.

White Horse Alliance no Apvienotās Karalistes konstatē līdzīgas kļūdas saistībā ar lielu 
infrastruktūras projektu, savukārt Betws Mountain Preservation group no Velsas iebilst pret 
varas iestāžu vispārēju nevēlēšanos viņu teritorijā piemērot Dzīvotņu direktīvu.3

                                               
1 Lūgumrakstā Nr. 1328-07 no Ungārijas, lūgumrakstā Nr. 0111-08 no Rumānijas un lūgumrakstā Nr. 0419-08 
no Austrijas minēti dažādi aspekti, kas saistīti ar šī reģiona bioloģiskās daudzveidības aizsargāšanu. 
2 Jo īpaši skatīt lūgumrakstu Nr. 0997-07, Nr. 1062-08, Nr. 1534-08, kas aizvien ir izskatīšanas kārtībā, gaidot 
papildu informāciju no varas iestādēm. Komisija uzsāka pārkāpumu procedūras, pamatojoties uz 
lūgumrakstu Nr. 1299-07 un Nr. 1494-07.
3 Attiecīgi skatīt lūgumrakstu Nr. 0777-09 un Nr. 0933-08.
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Komentārs

Būtisks bioloģiskās daudzveidības aizsardzības aspekts Eiropā ir ne tikai pareiza ES tiesību 
aktu īstenošana valsts līmenī, bet arī efektīvākas pārrobežu sadarbības vajadzību valstu vidū.
Tādām teritorijām kā Donavas vai Baltijas jūras reģions ir nepieciešams izstrādāt daudz 
skaidrākas stratēģijas, kas ietvertu visas iesaistītās valstis, jo koordinēta stratēģija ir būtiska 
bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai.

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 šos 
Eiropas instrumentus piemērot arī attiecībā uz kaimiņvalstīm un ES partneriem.

Tāpēc lūgumrakstu iesniedzēji norāda simtiem piemēru — situāciju, kurās noris bioloģiskās 
daudzveidības zudums un kuru kontekstā lūgumrakstu iesniedzējiem ir radies iespaids, ka 
varas iestādes neīsteno saglabāšanas un aizsardzības pienākumus. Pastāvošajā situācijā 
pierādījumu sniegšanas nasta bieži vien ir lūgumrakstu iesniedzēju ziņā, kuri ne vienmēr ir 
juristi vides jautājumos vai bioloģijas zinātņu speciālisti. Visbiežāk šie lūgumrakstu 
iesniedzēji ir vietējo kopienu pārstāvji, kuri ir konstatējuši savu lauku reģionu apdraudējumu 
un vēlas rīkoties, lai to novērstu, pirms ir par vēlu. Bieži vien viņi ir neapmierināti, konstatējot
nepietiekamu vides aizsardzības līmeni, jo netiek īstenotas ES direktīvas. Šī aizsardzība bieži 
vien ļoti neatbilst tam līmenim, kāds saistībā ar ES nodrošināto vides aizsardzību ir radīts 
iedzīvotāju priekšstatos.

Lūgumrakstu iesniedzēji negūst nekādu mierinājumu, saņemot atbildi, ka ES direktīvas, 
protams, ir kompromisa rezultāts starp ES iestādēm un dalībvalstīm, un, pirms direktīvas 
transponētas valsts tiesību aktos, tajās iespējams iekļaut papildu elementus, lai mazinātu 
Kopienas tiesību aktu stingras piemērošanas risku. Dalībvalstis arī ir informētas par to, cik 
sarežģīti Komisijai ir gūt labvēlīgu risinājumu, piemērojot Lisabonas līguma 257. pantā 
atrunāto pārkāpuma procedūru.
(Agrāk — 226. pants.)

Lūgumrakstu komiteja ir informēta, cik bieži Komisija nelabprāt sniedz kritiskus paziņojumus 
par dalībvalstu (vai valsts varas iestāžu aizsargāta privātā attīstītāja) nolūkiem negatīvi 
ietekmēt aizsargājamo teritoriju, pirms varas iestādes ir pieņēmušas galīgo lēmumu, un, kad 
tas ir pieņemts, bieži vien jau ir par vēlu. Vairumā gadījumu piesardzības princips, šķiet, 
netiek piemērots.

Tādēļ mums ir aktīvi jārīkojas, lai novērstu Kopienas tiesību aktu pārkāpumus, palielinot ar 
piesardzības principu saistīto nozīmi, jo, aptaujājot Komisijas ierēdņus, tie bieži neatzīst šī 
principa nozīmi attiecībā uz ES iedzīvotājiem, kuri brīdina institūcijas par šī principa 
neievērošanas vai ļaunprātīgas izmantošanas risku no dalībvalstu vai Komisijas puses, īpaši 
lielu infrastruktūras projektu gadījumā.

Dalībvalstis bieži vien ir labāk sagatavotas sniegt atbildi vai drīzāk novilcināt atbildi, lai rastu 
atbilstoša veida attaisnojumu savai aizstāvībai. Dažkārt to pieļauj tiesību aktu neskaidrais 
saturs. Tikai ļoti retos gadījumos dalībvalstis atzīst neatbilstību, parasti cenšoties attaisnot 
savu rīcību un finansiālo ieinteresētību jaunā infrastruktūrā, jo nozares un speciālistu sniegtās 
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konsultācijas atbalsta dalībvalstu nostāju. Daudzas varas iestādes cenšas lietu paildzināt, kā 
rezultātā ir par vēlu novērst bioloģiskās daudzveidības postījumus, un visai bieži lūgumraksti 
izskatīšanas kārtībā atrodas vairākus gadus, gaidot neesošu secinājumu, dalībvalstīm bieži 
sniedzot daļējas atbildes uz informācijas pieprasījumiem.

Būtu skaidri jānosaka termiņi, kādos Eiropas Komisijai un dalībvalstīm ir jāsniedz atbildes.

Īsumā, atgriežoties pie šī dokumenta ievadā paustā, Eiropas Vides aģentūras pretrunīgie 
secinājumi nav pārsteigums. Vides aizsardzība, neraugoties uz oficiālajiem paziņojumiem kas 
liecina par pretēju situāciju, un valdību un vadošo politiķu solījumu virkni, neatrodas politisko 
prioritāšu vidū, kur tai būtu jābūt, ja ir novēršama situācijas pasliktināšanās tendence. Lai 
nodrošinātu Eiropas dabas resursu un tās savvaļas dzīvotņu rezervātu saglabāšanu nākotnē, ir 
nepieciešama daudz lielāka iniciatīva nekā politiskie paziņojumi un spēkā esošās ES 
direktīvas, neraugoties uz to, cik labi tās bijušas iecerētas. Politiskā līmenī ir kategoriski 
nepieciešams ņemt vērā ciešo saikni starp bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un cīņu pret 
klimata pārmaiņām (kā tas uzsvērts G8 Carta de Siracusa un 2009. gada aprīļa Atēnu 
konferencē) un saistīt politiskos centienus ar faktisku rīcību, lai apturētu bioloģiskās 
daudzveidības izzušanu.

Īstermiņā nepieciešams veikt daudz nopietnāku spēkā esošo tiesību aktu vides jomā ietekmes 
novērtējumu, sākot ar IVN, Dzīvotņu direktīvu un Putnu direktīvu, un būtu jāierosina jauni, 
stingrāki termiņi, lai nodrošinātu šo direktīvu pareizu īstenošanu, balstoties uz paša 
Parlamenta kompetentās komitejas sniegtajiem ieteikumiem, ar kuru Lūgumrakstu komiteja 
labprāt sadarbosies, lai nodrošinātu iedzīvotāju bažu labāku atspoguļojumu turpmākajos 
pasākumos vides jomā.

Spēkā esošo Eiropas Savienības tiesību aktu pilnīga un efektīva īstenošana ir prioritāte! Lai 
gan, kā redzams, daži uzlabojumi ir neapšaubāmi nepieciešami, ir būtiski koncentrēt 
uzmanību uz īstenošanu un efektīvāku pārraudzību. Komisijai ir jāreaģē straujāk un 
apņēmīgāk un tai ir jānosaka skaidri termiņi gadījumiem, kad dalībvalsts neīsteno ES tiesību 
aktus un pieļauj vides postījumus un bioloģiskās daudzveidības izzušanu. Parlaments to 
pārraudzīs īpaši vērīgi. Mums ir jānosaka tālejošs mērķis un īstenojamas saistības.

ES un tās dalībvalstis nav īstenojušas pirmo Bioloģiskās daudzveidības rīcības plānu —
neveiksme otra plāna īstenošanā nav pieļaujama.


