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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1055/2019, ko Lejasaustrijas federālās zemes 
Lauksaimniecības palātas vārdā iesniedza Austrijas valstspiederīgais 
Johannes Schmuckenschläger un kam pievienoti 58 473 paraksti, par 
Direktīvas 92/43/EEK 16. panta pārskatīšanu attiecībā uz vilku populācijām

Lūgumraksts Nr. 0074/2020, ko Tiroles Lauksaimniecības kameras vārdā 
iesniedza Austrijas valstspiederīgais Josef Hechenberger, par vilku 
aizsardzības statusu

Lūgumraksts Nr. 0827/2020, ko iesniedza Austrijas valstspiederīgais Eduard 
Köck un kam pievienoti 5 paraksti, par vilku populācijas regulēšanu Eiropas 
Savienībā

Lūgumraksts Nr. 1102/2020, ko Tiroles federālās zemes vārdā iesniedza 
Austrijas valstspiederīgais J. G., par risku, ko vilku populācija rada kalnu 
lauksaimniecībai

1. Lūgumraksta Nr. 1055/2019 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka atsevišķi vilki arvien biežāk ieklīst apdzīvotās teritorijās 
un apdraud cilvēkus un ka tas rada negatīvu ietekmi uz lauksaimniecību, jo vilki nogalina 
lauksaimniecības dzīvniekus. Tādēļ viņš aicina atzīt atsevišķu vilku, kas rada apdraudējumu, 
medības par likumīgām, grozot Dzīvotņu direktīvas 16. pantu. Lūgumraksta iesniedzējs arī 
norāda, ka iedzīvotājiem, kuri cietuši zaudējumus, būtu jāpiešķir kompensācija.

Lūgumraksta Nr. 0074/2020 kopsavilkums

Pēc lūgumraksta iesniedzēja domām, Eiropas tiesību aktos paredzētās stingrās vilku 
aizsardzības dēļ nedrīkstētu ciest sabiedrības drošība un cilvēku aizsardzība kultūrainavas 
apdzīvotajās vietās. Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka ļoti blīvi apdzīvotajā Tiroles Alpu 
teritorijā, ko izmanto tūrismam, lauksaimniecībai, mežsaimniecībai un medībām un kur 



PE653.732v03-00 2/10 CM\1246521LV.docx

LV

tradicionālajai Alpu lauksaimniecībai ir īpaši svarīga nozīme, neesot vietas vilkam, kas ir 
plēsējs. Konkrētāk, lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka tiek nopietni apdraudētas Alpu ganības, 
kas ir vērtīgs un būtisks reģiona kultūras mantojuma elements. Lūgumraksta iesniedzējs aicina 
atkārtoti novērtēt un zinātniski definēt vilku populāciju, grozīt attiecīgos Dzīvotņu direktīvas 
noteikumus un nodrošināt pietiekamu finansiālu kompensāciju par noplēstajiem dzīvniekiem 
un papildu pūlēm, kas jāpieliek, lai aizsargātu lauksaimniecības dzīvniekus. Lūgumraksta 
iesniedzējs vēlas uzzināt, kādus stratēģiskus rīcības plānus Eiropas Komisija ir izstrādājusi 
gadījumam, ja vilku populācija palielinātos.

Lūgumraksta Nr. 0827/2020 kopsavilkums

Saskaņā ar lūgumraksta iesniedzēju sniegto informāciju vilku populācijas palielināšanās 
apdraud maza mēroga lauksaimniecību. Līdz ar to daudzi lauksaimnieki apsver iespēju 
atteikties no plaši izplatītās ganīšanas prakses. Turklāt daudzi lauksaimnieki vairs neved savus 
dzīvniekus uz Alpu ganībām, jo viņiem nav iespējas novērst vilku uzbrukumus dzīvniekiem. 
Lūgumraksta iesniedzēji turklāt norāda, ka bez Alpu lauksaimniecības Alpu ganības un 
pārgājienu takas aizaugtu, kas nopietni ietekmētu tūrisma nozari Austrijā un galu galā Eiropas 
Savienībā. Turklāt lūgumraksta iesniedzēji aicina aizsargāt mazo, tradicionālo aitu un kazu 
audzēšanu, vietējo lauksaimnieku ganību praksi, kā arī kalnu apvidus. Noslēgumā viņi prasa, 
lai cilvēku un lauksaimniecības dzīvnieku aizsardzībai Alpu apgabalos, kā arī Austrijas un 
Eiropas unikālās Alpu ainavas saglabāšanai būtu prioritāte pār vilkiem. Šajā nolūkā tie lūdz 
atļaut atbrīvoties no vilkiem un atkārtoti izvērtēt vilku aizsardzības statusu Dzīvotņu direktīvā.

Lūgumraksta Nr. 1102/2020 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka lielo plēsēju atgriešanās apdraud tradicionālo 
lauksaimniecības praksi Alpu kalnos. Viņš apgalvo, ka saplosīto aitu DNS analīzes apstiprina, 
ka ir iesaistīti vilki. Viņš norāda, ka lielo plēsēju pārvaldība ietilpst ES tiesību aktu darbības 
jomā, un tādēļ aicina ievērojami paplašināt rīcību attiecībā uz vilku pārvaldību, kā arī aicina 
izvērtēt to aizsardzības statusu ES līmenī.

2. Pieņemamība

Lūgumraksts Nr. 1055/2019 atzīts par pieņemamu 2020. gada 20. februārī.
Lūgumraksts Nr. 0074/2020 atzīts par pieņemamu 2020. gada 30. aprīlī.
Lūgumraksts Nr. 0827/2020 atzīts par pieņemamu 2020. gada 13. novembrī.
Lūgumraksts Nr. 1102/2020 atzīts par pieņemamu 2021. gada 21. janvārī.
Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar Reglamenta 227. panta 6. punktu.

3.1 Komisijas atbilde, kas saņemta 2020. gada 8. jūnijā.

Lūgumraksts Nr. 1055/2019

Vilki ir lielu plēsēju suga, kas ir Kopienas nozīmes suga un kas aizsargājama saskaņā ar 
Dzīvotņu direktīvu. Dalībvalstis ir apņēmušās atjaunot un saglabāt šīs sugas populācijām 
labvēlīgu aizsardzības statusu. Vilki vienmēr ir bijuši daļa no Eiropas savvaļas faunas, un to 
izplatības areāls reiz aptvēra lielu daļu kontinentālās Eiropas, līdz viņi pēdējos gadsimtos 
daudzās teritorijās tika pilnībā iznīcināti. Kā augstāko plēsēju suga vilki dabā pilda svarīgu 
ekoloģisko funkciju, veicinot ekosistēmu veselīgu stāvokli un darbību. Jo īpaši šī suga palīdz 
atjaunot un saglabāt ekosistēmas līdzsvaru un barošanās ķēdes, regulējot sava medījuma sugu 
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populācijas un selektīvas medīšanas rezultātā nodrošinot attiecīgo sugu veselības uzlabošanos. 
Tas jo sevišķi attiecas uz tādu plēsēju medījumu kā savvaļas nagaiņi (brieži un mežacūkas), kas 
bieži vien savairojas pārāk lielā skaitā. 

ES politika, kas īstenojama attiecībā uz lielajiem plēsējiem, pamatojas uz koncepciju, kura 
paredz lielo plēsēju un cilvēku līdzāspastāvēšanu vienā daudzfunkcionālā dabas vidē. Komisija 
apzinās, ka veiksmīga lielo plēsēju populāciju atjaunošana dažos gadījumos var radīt konfliktus 
ar noteiktām lauksaimniecības darbībām, proti, lopkopību. Tas jo īpaši attiecas uz teritorijām, 
kurās ir atmesta tradicionālā lauksaimniecības dzīvnieku apsaimniekošanas un aizsardzības 
prakse, piemēram, ganu un ganu suņu izmantošana. Šī iemesla dēļ Komisija ir aktīvi atbalstījusi 
dalībvalstis un ieinteresētās personas, lai izstrādātu un īstenotu piemērotus risinājumus šo sugu 
aizsardzības saskaņošanai ar cilvēku interesēm un vajadzībām. Veiksmīgi piemēri vairākās 
dalībvalstīs1,2, liecina, ka lielo plēsēju un lauksaimniecības dzīvnieku līdzāspastāvēšana 
patiešām ir iespējama, ja vien efektīvi tiek īstenoti atbilstoši un konkrētai situācijai pielāgoti 
lauksaimniecības dzīvnieku aizsardzības pasākumi. Ja efektīvi tiek izmantoti piemēroti 
pasākumi, piemēram, elektrisko žogu vai ganu suņu izmantošana, vilku radītais kaitējums ir 
ievērojami retāks. 

Saskaņā ar Eiropas Savienības vadlīnijām par valsts atbalstu lauksaimniecības un 
mežsaimniecības nozarē un lauku apvidos 2014.–2020. gadā, kas grozītas 8.11.2018.3, 
dalībvalstis var sniegt valsts atbalstu, lai segtu līdz 100 % no tādu investīciju izmaksām, kuras 
vajadzīgas, lai novērstu kaitējumu, ko nodarījuši aizsargājamie dzīvnieki, piemēram, vilki. 
Maksimālais palīdzības apjoms aizsargājamo dzīvnieku nodarīta (gan tieša, gan netieša) 
kaitējuma atlīdzināšanai arī ir palielināts līdz 100 %.

Ja dalībvalstis vēlas, tās no lauku attīstības programmām, kas īstenojamas saskaņā ar ES kopējo 
lauksaimniecības politiku, var atbalstīt efektīvus preventīvos pasākumus4, kuri palīdz novērst 
vai mazināt lielo plēsēju nodarītā kaitējuma risku. Šie pasākumi var ietvert finansiālu atbalstu 
elektrisko nožogojumu uzstādīšanai, mācības ganiem par labāko praksi savvaļas dzīvnieku 
apdzīvotā vidē, ganu suņu iegādi, mitekļu būvniecību ganiem, kas paliek sava ganāmpulka 
tuvumā, kā arī pētījumus, kuros tiek analizētas dzīvnieku ekstensīvas audzēšanas metodes 
plēsēju izplatības areālā. Turklāt atbalstu var novirzīt aizsargnožogojuma un/vai ganu suņu 
uzturēšanai, ja šāda uzturēšana ir regulāra un saistīta ar regulāru izmaksu veidošanos, un to var 
arī izmantot, lai atlīdzinātu ganu darba izmaksas. 

Dzīvotņu direktīvas 16. pantā5 dalībvalstīm ir paredzēta iespēja veikt papildu pasākumus, 
tostarp, ja nepieciešams, atsevišķu vilku nonāvēšanu, ja tie uzrāda anomālu un potenciāli 
bīstamu uzvedību, ar noteikumu, ka nav apmierinošas alternatīvas un ka atkāpe nekaitē sugas 
labvēlīga aizsardzības statusa saglabāšanai vai sasniegšanai dabiskās izplatības areālā. Iemeslu 
saraksts, kas iekļauts 16. pantā, šādu atkāpju piemērošanai ietver vajadzību nodrošināt 
sabiedrības drošību vai citas sevišķi svarīgas sabiedrības intereses, kā arī tieši novērst nopietnu 

1 http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/case_studies.htm
2 https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/596844/IPOL_STU(2018)596844_EN.pdf 
3 https://ec.europa.eu/info/news/amendments-state-aid-guidelines-agriculture-sector-better-address-damages-
caused-wolves-and-other-protected-animals-2018-nov-08_lv 
4 https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/case_studies_sub_rural_development_
programmes.htm 
5 Padomes Direktīva 92/43/EEK (1992. gada 21. maijs) par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras 
aizsardzību, OV L 206, 22.7.1992., 7–50. lpp.

http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/case_studies.htm
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/596844/IPOL_STU(2018)596844_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/news/amendments-state-aid-guidelines-agriculture-sector-better-address-damages-caused-wolves-and-other-protected-animals-2018-nov-08_lv
https://ec.europa.eu/info/news/amendments-state-aid-guidelines-agriculture-sector-better-address-damages-caused-wolves-and-other-protected-animals-2018-nov-08_lv
https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/case_studies_sub_rural_development_programmes.htm
https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/case_studies_sub_rural_development_programmes.htm
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kaitējumu mājlopiem.

Tāpēc attiecībā uz visiem lūgumraksta iesniedzēja minētajiem jautājumiem ir pieejami 
atbilstoši pasākumi saskaņā ar pašreizējo ES politiku un tiesību aktiem. Komisija plāno arī 
turpmāk palīdzēt valstu iestādēm un attiecīgajām ieinteresētajām personām ar finansiālu 
atbalstu, ieteikumiem un informācijas un labas prakses apmaiņu, taču par to, kādi konkrētā 
reģiona un valsts kontekstā ir vispiemērotākie pasākumi vai pieeja, ir jālemj valstu 
kompetentajām iestādēm. Šajā sakarā, lai gan dalībvalstis tiek mudinātas izmantot Dzīvotņu 
direktīvā paredzēto elastību, visiem dalībvalstu iestāžu pieņemtajiem pasākumiem ir jābūt 
zinātniski pamatotiem un saskaņotiem ar ES tiesību aktiem.

Lielākā daļa Eiropas iedzīvotāju uzskata, ka nesenā lielo plēsēju atgriešanās ir veiksmes stāsts 
saglabāšanas jomā. Turklāt pozitīvi piemēri no citām dalībvalstīm ar līdzīgiem dabas 
apstākļiem liecina, ka vilku populācijas atlabšanai vajadzētu būt iespējamai arī Austrijā bez 
nepieciešamības pielāgot pašreizējo tiesisko regulējumu un ka to var panākt tādā veidā, kas 
pilnībā atbilst lauku kopienu vajadzībām un centieniem. 

ES politika, kas aizsargā vilkus un citus vietējos lielos plēsējus, joprojām ir svarīga, lai 
nodrošinātu to atjaunošanu, tostarp Austrijā, kur sugas saglabāšanas statuss ir nelabvēlīgs, 
tostarp salīdzinājumā ar kaimiņos esošajām dalībvalstīm. Šis saglabāšanas statusa novērtējums 
ir balstīts uz objektīvu informāciju, kas saistīta ar areālu, populācijas lielumu un populācijas 
dzīvotspēju, tāpēc to nemaina apsvērumi par Eiropas vilku nošķiršanu vairākās populācijās vai 
par sugas izzušanas risku ES līmenī, kas šobrīd acīmredzami ir ļoti zems.

Secinājums

Komisija uzskata, ka pašreizējais tiesiskais regulējums saskaņā ar Dzīvotņu direktīvu, kurā vilki 
ir uzskaitīti kā stingri aizsargājama suga, bet valsts iestādēm ir dota iespēja konkrētās situācijās 
piešķirt atkāpes, joprojām atbilst paredzētajam mērķim. Attiecībā uz lopkopību pašreizējie 
valsts atbalsta noteikumi paredz iespēju dalībvalstīm pilnībā segt izmaksas par investīcijām 
profilaksē vai radīto zaudējumu kompensēšanā. ES lauku attīstības programmas var atbalstīt arī 
lopkopības aizsardzības pasākumus.

Tādējādi saskaņā ar pašreizējo ES politiku ir pieejami atbilstoši pasākumi attiecībā uz visiem 
lūgumraksta iesniedzēja minētajiem jautājumiem, un dalībvalstīm tie būtu jāpiemēro proaktīvi.

3.2. Komisijas atbilde, kas saņemta 2020. gada 28. septembrī

Lūgumraksts Nr. 0074/2020

Vilki ir lielu plēsēju suga, kas ir Kopienas nozīmes suga un kas aizsargājama saskaņā ar 
Dzīvotņu direktīvu6. Dalībvalstis ir apņēmušās atjaunot un saglabāt šīs sugas populācijām 
labvēlīgu aizsardzības statusu. Vilki vienmēr ir bijuši daļa no Eiropas savvaļas faunas, un to 
izplatības areāls reiz aptvēra lielu daļu kontinentālās Eiropas, līdz viņi pēdējos gadsimtos 
daudzās teritorijās tika pilnībā iznīcināti. Kā augstāko plēsēju suga vilki dabā pilda svarīgu 
ekoloģisko funkciju, veicinot ekosistēmu veselīgu stāvokli un darbību. Jo īpaši šī suga palīdz 
atjaunot un saglabāt ekosistēmas līdzsvaru un barošanās ķēdes, regulējot sava medījuma sugu 

6 Padomes Direktīva 92/43/EEK (1992. gada 21. maijs) par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras 
aizsardzību, OV L 206, 22.7.1992., 7–50. lpp.
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populācijas un selektīvas medīšanas rezultātā nodrošinot attiecīgo sugu veselības uzlabošanos. 
Tas jo sevišķi attiecas uz tādu plēsēju medījumu kā savvaļas nagaiņi (brieži un mežacūkas), kas 
bieži vien savairojas pārāk lielā skaitā. 

ES politika, kas īstenojama attiecībā uz lielajiem plēsējiem, pamatojas uz koncepciju, kura 
paredz lielo plēsēju un cilvēku līdzāspastāvēšanu vienā daudzfunkcionālā dabas vidē. Komisija 
apzinās, ka veiksmīga lielo plēsēju skaita atgūšana dažos gadījumos var radīt konfliktus ar 
tādām darbībām kā lauksaimniecība un lopkopība, jo īpaši kalnu apgabalos tajos reģionos, kur 
tradicionālās zināšanas par to, kā apsaimniekot dzīvniekus lielo plēsēju klātbūtnē, ir zudušas 
kopš to vēsturiskās iznīcināšanas. Šā iemesla dēļ Komisija ir aktīvi atbalstījusi dalībvalstis un 
ieinteresētās personas, lai izstrādātu un īstenotu piemērotus risinājumus, kā saskaņot šo sugu 
saglabāšanu ar skarto ekonomikas nozaru likumīgajām interesēm. Veiksmīgi piemēri vairākās 
dalībvalstīs7,8, liecina, ka lielo plēsēju un lauksaimniecības dzīvnieku līdzāspastāvēšana 
patiešām ir iespējama, ja vien efektīvi tiek īstenoti atbilstoši un konkrētai situācijai pielāgoti 
lauksaimniecības dzīvnieku aizsardzības pasākumi. Ja efektīvi tiek izmantoti piemēroti 
pasākumi, piemēram, elektriskie žogi vai ganu suņi, vilku radītais kaitējums ir ievērojami 
retāks. 

Saskaņā ar Eiropas Savienības vadlīnijām par valsts atbalstu lauksaimniecības un 
mežsaimniecības nozarē un lauku apvidos 2014.–2020. gadā, kas grozītas 8.11.2018.9, 
dalībvalstis var sniegt valsts atbalstu, lai segtu līdz 100 % no tādu investīciju izmaksām, kuras 
vajadzīgas, lai novērstu kaitējumu, ko nodarījuši aizsargājamie dzīvnieki, piemēram, vilki. 
Maksimālais palīdzības apjoms aizsargājamo dzīvnieku nodarīta (gan tieša, gan netieša) 
kaitējuma atlīdzināšanai arī ir palielināts līdz 100 %.

Saskaņā ar ES kopējo lauksaimniecības politiku lauku attīstības programmas var atbalstīt 
efektīvu preventīvo pasākumu izmaksas, ja dalībvalsts tā vēlas10. Šie pasākumi var ietvert 
finansiālu atbalstu, piemēram, elektrisko nožogojumu uzstādīšanai, mācībām ganiem par 
labāko praksi vietējo savvaļas dzīvnieku apdzīvotās vidēs, ganu suņu iegādei, mitekļu 
būvniecībai ganiem, kas paliek sava ganāmpulka tuvumā, kā arī pētījumiem, kuros tiek 
analizētas un uzlabotas dzīvnieku ekstensīvas audzēšanas metodes plēsēju izplatības areālā. 
Turklāt atbalstu var novirzīt aizsargnožogojuma un/vai ganu suņu uzturēšanai, ja šāda 
uzturēšana ir regulāra un saistīta ar regulāru izmaksu veidošanos, un to var arī izmantot, lai 
kompensētu uzraudzības darba izmaksas.

Lai gan attālā pagātnē ir ziņots par nāvējošiem vilku uzbrukumiem cilvēkiem (bieži saistīti ar 
indivīdiem, kas slimi ar trakumsērgu), daudzus gadu desmitus Eiropā nav reģistrēts neviens 
vilku uzbrukums, neraugoties uz ievērojamu un pieaugošu vilku populāciju daudzās valstīs. 
Jebkurā gadījumā Dzīvotņu direktīvas 16. pants paredz iespēju dalībvalstīm veikt visus 
nepieciešamos pasākumus, tostarp vajadzības gadījumā potenciāli bīstamā vilka aversīvo 
kodēšanu, sagūstīšanu vai nonāvēšanu (piemēram, pie cilvēkiem un ēdiena pieradinātu īpatņu 
gadījumā), ar noteikumu, ka nav apmierinošas alternatīvas un ka atkāpe nekaitē sugas labvēlīga 
aizsardzības statusa saglabāšanai vai sasniegšanai dabiskās izplatības areālā. 16. pantā 

7 http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/case_studies.htm
8 https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/596844/IPOL_STU(2018)596844_EN.pdf 
9 https://ec.europa.eu/info/news/amendments-state-aid-guidelines-agriculture-sector-better-address-damages-
caused-wolves-and-other-protected-animals-2018-nov-08_lv 
10 https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/case_studies_sub_rural_development
_programmes.htm 

http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/case_studies.htm
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/596844/IPOL_STU(2018)596844_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/news/amendments-state-aid-guidelines-agriculture-sector-better-address-damages-caused-wolves-and-other-protected-animals-2018-nov-08_lv
https://ec.europa.eu/info/news/amendments-state-aid-guidelines-agriculture-sector-better-address-damages-caused-wolves-and-other-protected-animals-2018-nov-08_lv
https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/case_studies_sub_rural_development_programmes.htm
https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/case_studies_sub_rural_development_programmes.htm
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iekļautais iemeslu saraksts šādu atkāpju piemērošanai neaprobežojas ar vajadzību nodrošināt 
sabiedrības drošību vai ar citiem sevišķi svarīgiem iemesliem saistībā ar sabiedrības interesēm, 
bet arī iekļauj nopietna kaitējuma mājlopiem novēršanu.

Tāpēc saistībā ar lūgumraksta iesniedzēja minētajiem jautājumiem attiecīgajām dalībvalstīm ir 
pieejami atbilstoši pasākumi saskaņā ar pašreizējo ES politiku un tiesību aktiem. Komisija 
labprāt arī turpmāk palīdzēs valstu iestādēm un attiecīgajām ieinteresētajām personām ar 
finansiālu atbalstu, ieteikumiem, informācijas un labas prakses apmaiņu, tomēr tas ir 
kompetento valsts iestāžu ziņā lemt par konkrētiem pasākumiem vai pieeju, kas ir 
vispiemērotākie katrā reģionā un valstī, tostarp attiecībā uz sugas pašreizējo populācijas līmeni. 
Šajā sakarā, lai gan dalībvalstis tiek mudinātas izmantot Dzīvotņu direktīvā paredzēto elastību, 
visiem dalībvalstu iestāžu pieņemtajiem pasākumiem ir jābūt zinātniski pamatotiem un 
saskaņotiem ar ES tiesību aktiem.

Vairākums Eiropas iedzīvotāju uzskata, ka nesenā lielo plēsēju atgriešanās ir veiksmes stāsts 
saglabāšanas jomā. Turklāt pozitīvi piemēri no citām dalībvalstīm ar līdzīgiem dabas 
apstākļiem liecina, ka vilku populācijas atjaunošanai vajadzētu būt iespējamai arī Austrijas 
kalnu apgabalos tā, lai tā atbilstu lauku kopienu vajadzībām un vēlmēm. 

ES politika, kas aizsargā vilkus un citus vietējos lielos plēsējus, joprojām ir svarīga, lai 
nodrošinātu to atjaunošanos, jo īpaši Austrijas Alpu reģionos, kur sugas aizsardzības statuss 
joprojām ir nelabvēlīgs, pat salīdzinot ar kaimiņos esošajām dalībvalstīm ar līdzīgām 
lauksaimniecības tradīcijām. Šis slēdziens par nelabvēlīgo saglabāšanas statusu ir balstīts 
informācijā, kas saistīta ar areālu, populācijas lielumu un populācijas dzīvotspēju, tāpēc to 
nemaina apsvērumi par Eiropas vilku nošķiršanu vairākās atsevišķās populācijās vai par sugas 
izzušanas risku ES līmenī, kas šobrīd ir ļoti zems.

Ja vilku populācijas turpinās palielināties, dalībvalstu ziņā būs izlemt, vai un kā pielāgot savas 
sugu pārvaldības stratēģijas saskaņā ar ES tiesiskajām prasībām, ņemot vērā vides, kultūras un 
sociālekonomiskās prasības. 

Secinājums

Komisija uzskata, ka pašreizējais tiesiskais regulējums saskaņā ar Dzīvotņu direktīvu, kurā vilki 
ir uzskaitīti kā stingri aizsargājama suga, bet valsts iestādēm ir dota iespēja konkrētās situācijās 
piešķirt atkāpes, joprojām atbilst paredzētajam mērķim. Attiecībā uz lopkopību pašreizējie 
valsts atbalsta noteikumi paredz iespēju dalībvalstīm pilnībā segt izmaksas par investīcijām 
profilaksē vai radīto zaudējumu kompensēšanā. ES lauku attīstības programmas var atbalstīt arī 
dažādus profilaktiskus pasākumus, kas veicina mājlopu aizsardzību.

Tāpēc attiecībā uz visiem lūgumraksta iesniedzēja minētajiem jautājumiem ir pieejami 
atbilstoši pasākumi saskaņā ar pašreizējo ES politiku.

3.3 Komisijas atbilde, kas saņemta 2021. gada 10. februārī

Lūgumraksti Nr. 0827/2020 un Nr. 1102/2020

Vilki ir lielu plēsēju suga, kas ir Kopienas nozīmes suga un kas aizsargājama saskaņā ar 
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Dzīvotņu direktīvu11. ES dalībvalstis ir apņēmušās atjaunot un saglabāt šīs sugas populācijām 
labvēlīgu aizsardzības statusu. 

Komisija apzinās, ka veiksmīga lielo plēsēju skaita atgūšana dažos gadījumos var radīt 
konfliktus ar tādām darbībām kā lauksaimniecība un lopkopība, jo īpaši tajos apgabalos, 
piemēram, Austrijas Alpos, kur tradicionālās zināšanas par to, kā apsaimniekot dzīvniekus lielo 
plēsēju klātbūtnē, ir zudušas kopš to vēsturiskās iznīcināšanas.

ES politika, kas īstenojama attiecībā uz lielajiem plēsējiem, pamatojas uz koncepciju, kura 
paredz lielo plēsēju un cilvēku līdzāspastāvēšanu vienā daudzfunkcionālā dabas vidē. Komisija 
aktīvi palīdz dalībvalstīm un ieinteresētajām personām izstrādāt un ieviest piemērotus 
risinājumus, kas minēto sugu aizsardzību ļauj savienot ar cilvēku interesēm un vajadzībām. 
Veiksmīgi piemēri vairākās dalībvalstīs12,13liecina, ka lielo plēsēju un Alpu ganību 
lauksaimniecības dzīvnieku līdzāspastāvēšana patiešām ir iespējama, ja vien efektīvi tiek 
īstenoti atbilstoši un konkrētai situācijai pielāgoti lauksaimniecības dzīvnieku aizsardzības 
pasākumi. Ja efektīvi tiek izmantoti piemēroti pasākumi, piemēram, elektriskie žogi vai ganu 
suņi, vilku radītais kaitējums ir ievērojami retāks. 

Saskaņā ar 2014. gada Eiropas Savienības vadlīnijām par valsts atbalstu lauksaimniecības un 
mežsaimniecības nozarē un lauku apvidos, kas tostarp grozītas 2018. gada 8. novembrī14 un 
piemērojamas līdz 2022. gada 31. decembrim15, dalībvalstis var sniegt valsts atbalstu, lai segtu 
līdz 100 % no tādu investīciju izmaksām, kuras vajadzīgas, lai novērstu kaitējumu, ko 
nodarījuši aizsargājamie dzīvnieki, piemēram, vilki. Maksimālais palīdzības apjoms 
aizsargājamo dzīvnieku nodarīta (gan tieša, gan netieša) kaitējuma atlīdzināšanai arī ir 
palielināts līdz 100 %.

Saskaņā ar ES kopējo lauksaimniecības politiku pēc dalībvalstu izvēles no lauku attīstības 
programmām var atbalstīt efektīvu preventīvo pasākumu izmaksas, kuri palīdz novērst vai 
mazināt lielo plēsēju nodarītā kaitējuma risku16. Šie pasākumi var ietvert finansiālu atbalstu 
elektrisko nožogojumu uzstādīšanai, mācības ganiem par labāko praksi savvaļas dzīvnieku 
apdzīvotā vidē, ganu suņu iegādi, mitekļu būvniecību ganiem, kas paliek sava ganāmpulka 
tuvumā, kā arī pētījumus, kuros tiek analizētas dzīvnieku ekstensīvas audzēšanas metodes 
plēsēju izplatības areālā. Turklāt atbalstu var novirzīt aizsargnožogojuma un/vai ganu suņu 
uzturēšanai, ja šāda uzturēšana ir regulāra un saistīta ar regulāru izmaksu veidošanos, un to var 
arī izmantot, lai kompensētu uzraudzības darba izmaksas.

Dzīvotņu direktīvas 16. pantā dalībvalstīm ir paredzēta iespēja veikt papildu pasākumus, 
tostarp, ja nepieciešams, atsevišķu vilku nonāvēšanu, ja tie uzrāda anomālu un potenciāli 
bīstamu uzvedību, ar noteikumu, ka nav apmierinošas alternatīvas un ka atkāpe nekaitē sugas 
labvēlīga aizsardzības statusa saglabāšanai vai sasniegšanai dabiskās izplatības areālā. Iemeslu 
saraksts, kas iekļauts 16. pantā, šādu atkāpju piemērošanai ietver vajadzību nodrošināt 

11 Padomes Direktīva 92/43/EEK (1992. gada 21. maijs) par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras 
aizsardzību, OV L 206, 22.7.1992., 7–50. lpp.
12 http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/case_studies.htm
13 https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/596844/IPOL_STU(2018)596844_EN.pdf
14 https://ec.europa.eu/info/news/amendments-state-aid-guidelines-agriculture-sector-better-address-damages-
caused-wolves-and-other-protected-animals-2018-nov-08_lv
15 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC1208(03)&from=LV
16 https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/case_studies_sub_rural_development
_programmes.htm

http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/case_studies.htm
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/596844/IPOL_STU(2018)596844_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/news/amendments-state-aid-guidelines-agriculture-sector-better-address-damages-caused-wolves-and-other-protected-animals-2018-nov-08_lv
https://ec.europa.eu/info/news/amendments-state-aid-guidelines-agriculture-sector-better-address-damages-caused-wolves-and-other-protected-animals-2018-nov-08_lv
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC1208(03)&from=LV
https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/case_studies_sub_rural_development_programmes.htm
https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/case_studies_sub_rural_development_programmes.htm
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sabiedrības drošību vai citas sevišķi svarīgas sabiedrības intereses, kā arī tieši novērst nopietnu 
kaitējumu mājlopiem.

Tāpēc attiecībā uz visiem lūgumraksta iesniedzēja minētajiem jautājumiem ir pieejami 
atbilstoši pasākumi saskaņā ar pašreizējo ES politiku un tiesību aktiem. Komisija plāno arī 
turpmāk palīdzēt valstu iestādēm un attiecīgajām ieinteresētajām personām ar finansiālu 
atbalstu, ieteikumiem un informācijas un labas prakses apmaiņu, taču par to, kādi konkrētā 
reģiona un valsts kontekstā ir vispiemērotākie pasākumi vai pieeja, ir jālemj valstu 
kompetentajām iestādēm. Šajā sakarā, lai gan dalībvalstis var izmantot Dzīvotņu direktīvā 
paredzēto elastību, visiem dalībvalstu iestāžu pieņemtajiem pasākumiem ir jābūt zinātniski 
pamatotiem un saskaņotiem ar ES tiesību aktiem.

Lielākā daļa Eiropas iedzīvotāju uzskata, ka nesenā lielo plēsēju atgriešanās ir veiksmes stāsts 
saglabāšanas jomā. Turklāt pozitīvi piemēri no citām dalībvalstīm ar līdzīgiem dabas 
apstākļiem liecina, ka vilku populācijas atlabšanai vajadzētu būt iespējamai arī Austrijā bez 
nepieciešamības pielāgot pašreizējo tiesisko regulējumu un ka to var panākt tādā veidā, kas 
pilnībā atbilst lauku kopienu vajadzībām un centieniem. Šajā saistībā tiek arī atgādināts, ka 
vilki, cik zināms, nerada objektīvu apdraudējumu cilvēku drošībai.

ES politika, kas aizsargā vilkus un citus vietējos lielos plēsējus, joprojām ir svarīga, lai 
nodrošinātu to atjaunošanu, tostarp Austrijā, kur sugas saglabāšanas statuss vēl joprojām ir ļoti 
nelabvēlīgs, tostarp salīdzinājumā ar kaimiņos esošajām dalībvalstīm.

Secinājums

Komisija uzskata, ka pašreizējais tiesiskais regulējums saskaņā ar Dzīvotņu direktīvu, kurā vilki 
ir uzskaitīti kā stingri aizsargājama suga, bet valsts iestādēm ir dota iespēja konkrētās situācijās 
piešķirt atkāpes, joprojām atbilst paredzētajam mērķim. Attiecībā uz lopkopību pašreizējie 
valsts atbalsta noteikumi paredz iespēju dalībvalstīm pilnībā segt izmaksas par profilaksi vai 
radīto zaudējumu kompensēšanu. ES lauku attīstības programmas var atbalstīt arī profilaktiskos 
un lopkopības aizsardzības pasākumus.

Tādējādi saskaņā ar pašreizējo ES politiku ir pieejami atbilstoši pasākumi attiecībā uz visiem 
lūgumraksta iesniedzēja minētajiem jautājumiem, un dalībvalstīm tie būtu jāpiemēro proaktīvi.

4. Komisijas atbilde, kas saņemta 2021. gada 25. oktobrī

Komisija norāda, ka pretēji lūgumraksta iesniedzēja apgalvojumam nav zināms, ka vilku 
klātbūtne apdraud cilvēku drošību. 

Lai rastu pareizo līdzsvaru starp vilku aizsardzību un Alpu lopkopības interesēm, vispirms ir 
jāievieš piemēroti preventīvie pasākumi, lai izvairītos no nevajadzīgiem lauksaimniecības 
dzīvnieku zudumiem plēsīgo zvēru dēļ. Prakse atstāt lauksaimniecības dzīvniekus 
neaizsargātus augstkalnu ganībās nav savienojama ar vilku radīto zaudējumu novēršanu un 
minimizēšanu, ņemot vērā dzīvnieku dabisko uzvedību. 

Gadījumos, kad zaudējumi vilku plēsonības dēļ nav radušies tādēļ, ka nav ieviesti piemēroti 
lauksaimniecības dzīvnieku aizsardzības pasākumi, Komisija piekrīt, ka īpašniekiem būtu 
jāsaņem kompensācija par zaudējumiem. Šajā kontekstā Komisija atgādina, ka pilna apmēra 
kompensācija par kaitējumu, ko radījuši aizsargājamie savvaļas dzīvnieki, ir saderīga ar ES 
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valsts atbalsta noteikumiem.

Dalībvalstīm ir pieejams ES finansējums preventīvu pasākumu īstenošanai, lai nodrošinātu 
lauksaimniecības un lielo plēsēju līdzāspastāvēšanu, mazinot kaitējuma risku, proti, tas ir 
pieejams no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)17. Tas cita starpā var 
ietvert investīcijas aizsargžogu iegādē vai sargsuņu iegādē kā neienesīgas investīcijas, kuras var 
finansēt līdz pat 100 % apmērā.

Pašreizējais tiesiskais regulējums saskaņā ar Dzīvotņu direktīvu18 jau ļauj valsts iestādēm 
piešķirt atkāpes attiecībā uz atsevišķu vilku nogalināšanu, ja ir pilnībā izpildīti konkrēti 
nosacījumi, kas izklāstīti direktīvas 16. pantā. Tā kā elastīgumu var piemērot pamatotos 
gadījumos, nav nepieciešams lūgumraksta iesniedzēju izklāstīto iemeslu dēļ ierosināt izmaiņas 
direktīvas 16. pantā.

Reizi sešos gados dalībvalstis iesniedz Komisijai ziņojumu ar atjauninātu informāciju par 
saskaņā ar Dzīvotņu direktīvu aizsargāto dzīvotņu un sugu stāvokli un tendencēm. Kopā ar citu 
informāciju, piemēram, Vīnes BOKU universitātes zinātniskajiem datiem, ko minējis viens no 
lūgumraksta iesniedzējiem, pieejamā informācija liecina, ka vilku populācija Austrijas Alpos 
pašlaik ir ievērojami zemāka par kapacitāti un nav pierādījumu, ka notiek reproducēšana.

Secinājums

Komisija secina, ka tā jau pašlaik veicina piemērotus risinājumus, lai panāktu pareizo līdzsvaru 
starp lielo plēsēju aizsardzību un Alpu ganību lopkopību, un ka attiecībā uz vilkiem ES 
pieejamo datu apjoms un kvalitāte nerada pamatu papildu monitoringam attiecībā uz šo sugu.

5. Komisijas atbilde (REV II), kas saņemta 2021. gada 15. decembrī

Lūgumraksti Nr. 1055/2019, Nr. 0074/2020, Nr. 827/2020 un Nr. 1102/2020

Lūgumraksts

Saskaņā ar lūgumraksta iesniedzēju sniegto informāciju vilku populācijas palielināšanās 
apdraud maza mēroga lauksaimniecību. Līdz ar to daudzi lauksaimnieki apsver iespēju 
atteikties no plaši izplatītās ganīšanas prakses. Turklāt daudzi lauksaimnieki vairs neved savus 
dzīvniekus uz Alpu ganībām, jo viņiem nav iespējas novērst vilku uzbrukumus dzīvniekiem. 
Lūgumraksta iesniedzēji turklāt norāda, ka bez Alpu lauksaimniecības Alpu ganības un 
pārgājienu takas aizaugtu, kas nopietni ietekmētu tūrisma nozari Austrijā un galu galā Eiropas 
Savienībā. Turklāt lūgumraksta iesniedzēji aicina aizsargāt mazo, tradicionālo aitu un kazu 
audzēšanu, vietējo lauksaimnieku ganību praksi, kā arī kalnu apvidus. Noslēgumā viņi prasa, 
lai cilvēku un lauksaimniecības dzīvnieku aizsardzībai Alpu apgabalos, kā arī Austrijas un 
Eiropas unikālās Alpu ainavas saglabāšanai būtu prioritāte pār vilkiem. Šajā nolūkā tie lūdz 
atļaut atbrīvoties no vilkiem un atkārtoti izvērtēt vilku aizsardzības statusu Dzīvotņu direktīvā.

17 https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/case_studies_sub_rural_development
_programmes.htm 
18 Padomes 1992. gada 21. maija Direktīva 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras 
aizsardzību, OV L 206, 22.7.1992., 7.–50. lpp. https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/LV/TXT/?uri=CELEX:01992L0043-20130701

https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/case_studies_sub_rural_development_programmes.htm
https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/case_studies_sub_rural_development_programmes.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:01992L0043-20130701
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:01992L0043-20130701
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Komisijas novērojumi

Papildus informācijai, kas sniegta iepriekšējās atbildēs uz šiem lūgumrakstiem, Komisija tagad 
var informēt lūgumraksta iesniedzējus, ka tā nesen ir pieņēmusi atjauninātu versiju 
norādījumiem par ES nozīmes dzīvnieku sugu stingru aizsardzību saskaņā ar Dzīvotņu 
direktīvu19. Atjauninātie norādījumi atspoguļo Eiropas Savienības Tiesas (EST) jaunākās 
juridiskās interpretācijas, kas aizstāj sākotnējo 2007. gada redakciju. Papildus juridiskajai 
interpretācijai un skaidrojumiem norādījumos ir iekļauta informācija, ieteikumi un laba prakse 
par to, kā risināt konfliktus starp stingri aizsargājamām sugām un cilvēku darbībām, tostarp 
saistībā ar iespējamu atkāpju izmantošanu un letālu kontroli, saskaņā ar direktīvā paredzētajiem 
stingrajiem sugu aizsardzības noteikumiem. Šajos norādījumos īpaša uzmanība ir pievērsta 
problēmām, ko rada pašreizējā vilku populāciju atveseļošanās, un pašreizējām Komisijas 
iniciatīvām un finansēšanas iespējām, lai atbalstītu līdzāspastāvēšanu ar vilkiem pašreizējās 
tiesiskās, politiskās un finansiālās sistēmas ietvaros.

Secinājums

Komisija turpinās atbalstīt visaptverošas un efektīvas līdzāspastāvēšanas sistēmas izveidi, kas 
būtu piemērota Eiropas daudzfunkcionālajām ainavām. Tas nozīmē, ka vilku populāciju 
atjaunošana un saglabāšana līdz labvēlīgam saglabāšanās statusam tiek papildināta ar 
mērķtiecīgām iniciatīvām, kuru mērķis ir risināt problēmas saistībā ar sugas atjaunošanās 
ietekmi uz ekonomiskajām un sociālajām darbībām. Tam nepieciešamas investīcijas vairākos 
līmeņos, lai atbalstītu informāciju, izglītību, mājlopu zaudēšanas prevenciju un kompensēšanu, 
tehnisko palīdzību, dialogu un iesaisti ar attiecīgajām ieinteresētajām personām un starp tām.

19 https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/index_en.htm
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