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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1188/2019, ko iesniedzis Ungārijas valstspiederīgais Csaba 
Borboly un kam pievienoti 4 paraksti, par brūno lāču pārvaldību Rumānijā

Lūgumraksts Nr. 1214/2019, ko iesniedza Rumānijas valstspiederīgais F. I., 
par brūno lāču aizsardzību Rumānijā

Lūgumraksts Nr. 0685/2020, ko iesniedza Rumānijas valstspiederīgā Gabriela 
Fletan, par savvaļas lāču populācijas pārvaldību Žiu ielejā (Rumānija)

Lūgumraksts Nr. 0534/2021, ko Dzīvnieku un vides aizsardzības federācijas 
vārdā iesniedza Rumānijas valstspiederīgais Mircea Serbanoiu, par lāču un to 
dabiskās dzīvotnes aizsardzību Rumānijā

Lūgumraksts Nr. 0410/2022, ko iesniedza Rumānijas valstspiederīgā Carla 
Stan, par Rumānijas Likumu par lāču nogalināšanu

1. Lūgumraksta Nr. 1188/2019 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēji sūdzas par brūno lāču pārvaldību Rumānijā, apgalvojot, ka Rumānijas 
valdība maz aizsargā attiecīgajās dzīvotnēs dzīvojošo iedzīvotāju drošību un īpašumu. Viņi 
apgalvo, ka pieaug brūno lāču uzbrukumi cilvēkiem un mājlopiem, tāpat kā kaitējums 
privātajam īpašumam un lauksaimnieciskajai ražošanai.

Lūgumraksta Nr. 1214/2019 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs nosoda vietējo iestāžu rīcību četros apgabalos ar lielām brūno lāču 
populācijām, kas tieši ietekmē lāču dzīvotni un liek tiem pamest savas teritorijas, tādējādi 
palielinot cilvēku un lāču mijiedarbības biežumu. Saskaņā ar lūgumraksta iesniedzēja sniegto 
informāciju vietējās iestādes ignorē masveida nelikumīgu mežizstrādi un apstiprina dzīvojamo 
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māju celtniecību attālos reģionos, tostarp nacionālajos parkos, kur celtniecība aizliegta ar 
likumu.  Turklāt lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka Rumānija ir viena no nedaudzajām 
Eiropas valstīm, kas atļauj transportlīdzekļu piekļuvi meža ceļiem, tai nav tiesību aktu vai 
naudas soda personām, kuras ietekmē savvaļas dzīvnieku uzvedību, un tai nav nekādu savvaļas 
dzīvniekiem paredzētu tiltu (pāreju), kas tiem ļautu droši pārvietoties pāri lielceļiem un 
automaģistrālēm.

Lūgumraksta Nr. 0685/2020 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja sūdzas par lāču uzbrukumu viņas ģimenes liellopiem un apgalvo, ka 
Žiu ielejas reģions savvaļas lāču klātbūtnes dēļ ir kļuvis nedrošs. Viņa ir neapmierināta ar ES 
tiesību aktiem, kas aizsargā lāčus, un aicina vietējās pašvaldības pieņemt pasākumus, lai 
apturētu turpmākus lāču uzbrukumus reģionā.

Lūgumraksta Nr. 0534/2021 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs lūdz grozīt un papildināt Padomes Direktīvu 92/43/EEK (1992. gada 
21. maijs) par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību. Ierosinātās izmaiņas 
attiecībā uz šajā tiesību aktā aizsargājamām sugām aizliegtu juridiskām un fiziskām personām 
medīt, tirgoties ar trofejām, tirgoties ar gaļu un citām medībās iegūtām precēm un noteiktu 
obligātu prasību identificēt visus aizsargājamo sugu dzīvniekus.

Viņš apgalvo, ka to uzņēmumu interesēs, kas nodarbojas ar nelikumīgu mežu izciršanu, brūnie 
lāči Rumānijā tiek izstumti no savām dzīvotnēm un medīti, dažos gadījumos nelikumīgi. 
Lūgumraksta iesniedzējs arī norāda uz viņa vadītās organizācijas iesniegto tiesas lietu, kurā 
Vides ministrijas piešķirtā atkāpe no lāču medību aizlieguma tika atzīta par nelikumīgu un pēc 
tam atcelta. Viņš apgalvo, ka mērķis, tostarp Vides ministrijas mērķis, ir iznīcināt lāčus, 
aizbildinoties ar briesmām, ko tie it kā rada cilvēkiem, kuri ar viņiem sastopas. Lūgumraksta 
iesniedzējs arī norāda uz nelikumīgu un plaši izplatītu barbarisku medību praksi un lāča gaļas 
un dzīvu mazuļu tirdzniecību. Nobeigumā viņš aicina visus atbildīgos personīgi pārliecināties 
par lāču situāciju Rumānijā.

Lūgumraksta Nr. 0410/2022 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja aicina palīdzēt mainīt Rumānijas tiesību aktu, kas ļauj vietējām 
iestādēm lemt par lāču nogalināšanu. Lūgumraksta iesniedzēja norāda, ka kopš šā tiesību akta 
pieņemšanas ir nogalināti 11 lāči, tostarp viens, kuram bija mazuļi, kas vēlāk tika atstāti vieni.

2. Pieņemamība

Lūgumraksts Nr. 1188/2019 atzīts par pieņemamu 2020. gada 26. martā. 

Lūgumraksts Nr. 1214/2019 atzīts par pieņemamu 2020. gada 27. martā.

Lūgumraksts Nr. 0685/2020 atzīts par pieņemamu 2020. gada 30. septembrī.

Lūgumraksts Nr. 0534/2021 atzīts par pieņemamu 2021. gada 11. oktobrī.

Lūgumraksts Nr. 0410/2022 atzīts par pieņemamu 2022. gada 18. jūlijā.
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Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar Reglamenta 227. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde par Lūgumrakstiem Nr. 1188/2019 un Nr. 0685/2020, kas 
saņemta 2020. gada 8. jūnijā

Brūnais lācis ir ļoti aizsargājama lielo plēsēju suga, kas minēta Dzīvotņu direktīvas II un IV 
pielikumā1. Saskaņā ar jaunāko ziņojumu, ko Rumānija iesniegusi saskaņā ar Dzīvotņu 
direktīvu par laikposmu no 2013. līdz 2018. gadam2, tai ir labvēlīgs aizsardzības nodrošināšanas 
statuss gan Alpu, gan kontinentālajos bioģeogrāfiskajos reģionos. Valsts lāču sugas 
aizsardzības rīcības plānā3, ko Rumānija izstrādāja 2018. gadā, norādīts, ka 2016. gadā to 
populācijas diapazons bija no 6050 līdz 6640. Tomēr šīs aplēses nav pilnībā uzticamas, jo to 
pamatā ir medību vienību paziņotie dati, kurus pēc tam apstrādā, lai likvidētu dubulti vai 
trīskārši saskaitīto. Tādējādi ar šo informāciju reālais populācijā esošo dzīvnieku skaits var būt 
pārvērtēts. Uzraudzība, izmantojot ģenētiskos paraugus, kas sniegtu labākus datus, ir viena no 
rīcības plāna darbībām, bet tai vēl ir jānotiek.

Dzīvotņu direktīvas 12. pants aizliedz IV pielikuma a) puhnktā uzskaitīto sugu īpatņu apzinātu 
sagūstīšanu vai nonāvēšanu. Tomēr dalībvalstis var atkāpties no šā panta noteikumiem, ja ir 
izpildīti 16. panta nosacījumi. Viens no iemesliem, kāpēc šāda atkāpe ir iespējama, ir 
sabiedrības veselības un sabiedrības drošības intereses, kā arī nopietna kaitējuma novēršana 
kultūrām un mājlopiem vai cita veida īpašumam. 

Rumānijas iestāžu kompetencē ir lemt par šādu atkāpju noteikšanu. Tomēr Dzīvotņu direktīvas 
16. panta 2. punktā tām ir noteikts pienākums reizi divos gados iesniegt Komisijai ziņojumu 
par piemērotajām atkāpēm. Saskaņā ar jaunāko Rumānijas iesniegto ziņojumu 2016. gadā 552 
lāči tika sagūstīti vai nonāvēti saskaņā ar minēto atkāpi.

ES politika, kas īstenojama attiecībā uz lielajiem plēsējiem, ir koncepcija par lielo plēsēju un 
cilvēku līdzāspastāvēšanu vienā daudzfunkcionālā dabas vidē. Komisija ir aktīvi palīdzējusi 
dalībvalstīm un ieinteresētajām personām izstrādāt un ieviest piemērotus risinājumus, kas 
minēto sugu aizsardzību ļauj savienot ar cilvēku interesēm un vajadzībām. Labs piemērs tam ir 
ES platforma cilvēku un lielo plēsēju līdzāspastāvēšanai4, kas ar Komisijas atbalstu apvieno 
dažādas interešu grupas ES līmenī, lai veicinātu veidus un līdzekļus, kā līdz minimumam 
samazināt un, kad vien iespējams, rast risinājumus konfliktiem starp cilvēku interesēm un lielo 
plēsēju klātbūtni. 

Iedvesmojoties no šīs iniciatīvas, ir izveidotas arī reģionālas platformas, kurās tiekas vietējās 
ieinteresētās personas, lai apspriestu problēmas un meklētu iespējamus konfliktu risinājumus. 
Viena no pirmajām trim reģionālajām platformām tika izveidota Hargitas Žudecā saistībā ar 
līdzāspastāvēšanu ar brūno lāču eksemplāriem5. Kopš platformas izveides 2018. gadā tās 

1 Padomes Direktīva 92/43/EEK (1992. gada 21. maijs) par dabisko dzīvotņu un savvaļas 
floras un faunas aizsardzību, OV L 206, 22.7.1992., 7.–50. lpp.
2 https://www.eea.europa.eu/themes/biodiversity/state-of-nature-in-the-eu/article-17-national-summary-
dashboards/conservation-status-and-trends
3 http://www.mmediu.ro/app/webroot/uploads/files/2018-04-
17_Anexa%20Plan%20de%20ac%C8%9Biune%20urs%20martie%202018_MINISTERUL%20MEDIULUI.pdf
4 https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/coexistence_platform.htm
5 
https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/regional_platforms_Romania.htm?etran
s=lv

https://www.eea.europa.eu/themes/biodiversity/state-of-nature-in-the-eu/article-17-national-summary-dashboards/conservation-status-and-trends
https://www.eea.europa.eu/themes/biodiversity/state-of-nature-in-the-eu/article-17-national-summary-dashboards/conservation-status-and-trends
http://www.mmediu.ro/app/webroot/uploads/files/2018-04-17_Anexa%20Plan%20de%20ac%C8%9Biune%20urs%20martie%202018_MINISTERUL%20MEDIULUI.pdf
http://www.mmediu.ro/app/webroot/uploads/files/2018-04-17_Anexa%20Plan%20de%20ac%C8%9Biune%20urs%20martie%202018_MINISTERUL%20MEDIULUI.pdf
https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/coexistence_platform.htm
https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/regional_platforms_Romania.htm?etrans=lv
https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/regional_platforms_Romania.htm?etrans=lv
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dalībniekiem ir izdevies vienoties par virkni kopīgu darbību. Tās ietver pasākumus, kas saistīti 
ar lāču populācijas izpēti, komunikāciju un postījumu pārvaldību. Nesenajā Hargitas Žudeca 
reģionālās platformas un ES platformas kopīgajā seminārā 2019. gada novembrī tika 
apstiprināts paziņojums6, kurā Rumānijas Vides un lauksaimniecības ministrijas tika aicinātas:

- īstenot lēmumu pieņemšanu par iejaukšanos attiecībā uz kaitējumu izraisošiem lāčiem; 

- piešķirt lielāku autonomiju pašvaldībām, lai pieņemtu ātrus un efektīvus lēmumus; 

- ļaut galvenajām ieinteresētajām personām piedalīties lēmumu pieņemšanā un valsts lāču 
sugas aizsardzības rīcības plāna īstenošanā; kā arī 

- atbalstīt mežsargu aktīvu iesaistīšanos lielo plēsēju sugu un konfliktu pārvaldībā un 
pārskatīt medību kā pārvaldības instrumenta nozīmi Rumānijā.

Komisija ir arī izstrādājusi dokumentu par lāču sugas īpatņu problemātiskās uzvedības 
definēšanu, novēršanu un reaģēšanu uz to7, kas ir daudzu lūgumrakstu iesniedzēju minēto 
konfliktu pamatā. Šajā dokumentā ir uzsvērts — lai gan nonāvēšana īstermiņā var būt efektīvs 
risinājums attiecībā uz konkrētiem eksemplāriem, tā ir jāapvieno ar citiem pasākumiem, lai 
novērstu jaunu problēmu rašanos. 

Ja dalībvalstis savās lauku attīstības programmās (LAP) izvēlas to darīt, ES kopējā 
lauksaimniecības politika ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) 
starpniecību var atbalstīt efektīvus aizsardzības pasākumus, kas palīdz novērst vai samazināt 
lielu plēsēju radītā kaitējuma risku. Tie cita starpā var būt šādi aizsardzības pasākumi: elektrisko 
nožogojumu uzstādīšana, mācības ganiem par labāko praksi savvaļas dzīvnieku apdzīvotā 
dabas vidē, ganu suņu iegāde, mitekļu būvniecība ganiem, kas paliek sava ganāmpulka tuvumā, 
kā arī pētījumi, 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.

Līdz šim Rumānija nav iekļāvusi valsts LAP nevienu no šiem pasākumiem, lai novērstu lielo 
plēsēju postījumus, bet vadošajai iestādei, kas atbild par LAP īstenošanu, ir iespēja to grozīt, 
lai ieviestu šādus pasākumus, ja to uzskata par lietderīgu un atbilstīgu. Vēl viens piemērs, kas 
apliecina Komisijas centienus panākt veiksmīgāku līdzāspastāvēšanu, ir nesen pārskatītās 
„Eiropas Savienības pamatnostādnes par valsts atbalstu lauksaimniecības un mežsaimniecības 
nozarē un lauku apvidos 2014.–2020. gadam”8, kuras tika pieņemtas 2018. gada novembrī. 
Pārskatīšanas rezultātā maksimālais palīdzības apjoms ieguldījumiem preventīvos pasākumos 
ir palielinājies līdz pat 100 %, ja attiecīgo ieguldījumu mērķis ir nepieļaut kaitējumu, ko var 
nodarīt aizsargājamie dzīvnieki, piemēram, brūnie lāči. Kompensāciju par tiešo un netiešo 

6 
https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/pdf/191119Harghita_workshopstatemen
t.pdf
7 
https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/pdf/pa_bear_problem%20bear%20pilot
%20action%202015.pdf
8 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:02014XC0701(01)-
20181109&qid=1612969245622&from=LV 

https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/pdf/191119Harghita_workshopstatement.pdf
https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/pdf/191119Harghita_workshopstatement.pdf
https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/pdf/pa_bear_problem%20bear%20pilot%20action%202015.pdf
https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/pdf/pa_bear_problem%20bear%20pilot%20action%202015.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:02014XC0701(01)-20181109&qid=1612969245622&from=LV
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:02014XC0701(01)-20181109&qid=1612969245622&from=LV
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kaitējumu, ko nodarījuši aizsargājamie dzīvnieki, var piešķirt pat līdz 100 % apmēram.

Secinājums 

Komisija uzskata, ka ir spēkā atbilstoši pasākumi saskaņā ar ES tiesību aktiem un politiku, lai 
risinātu lūgumrakstu iesniedzēju izvirzītos jautājumus. Tomēr dalībvalstu iestāžu ziņā ir lemt 
par konkrētām darbībām, kas ir vispiemērotākās attiecīgās valsts apstākļos. Turklāt, kā 
aprakstīts iepriekš, Komisija jau dažādos veidos atbalsta dalībvalstis konfliktu ar lielajiem 
plēsējiem un to nodarīto postījumu risināšanā.

4. Komisijas atbilde uz lūgumrakstu Nr. 1214/2019, kas saņemta 2020. gada 8. jūnijā

Tā kā šis lūgumraksts ir atbildes reakcija uz lūgumrakstu Nr. 1188/2019, Komisija atsaucas uz 
savu atbildi uz to. 

Tā arī pievieno turpmāk tekstā izklāstītos konstatējumus, kas attiecas konkrēti uz šo 
lūgumrakstu.

Pēdējos gados Komisija ir saņēmusi informāciju par atmežošanu Rumānijā, tostarp 
Natura 2000 teritorijās, kas noteiktas, lai aizsargātu Dzīvotņu direktīvas9 I un II pielikumā 
uzskaitītos dzīvotņu veidus un sugas. 2020. gada februārī Komisija sāka pārkāpuma procedūru 
pret Rumāniju par Dzīvotņu direktīvas un Stratēģiskā vides novērtējuma10 direktīvas, kā arī 
Kokmateriālu regulas11 pārkāpumiem.  

Komisija neplāno ierosināt brūnā lāča kā stingri aizsargājamas sugas svītrošanu no Dzīvotņu 
direktīvas IV pielikuma.

Secinājums 

Komisija atsaucas uz secinājumu, kas tika sniegts, atbildot uz lūgumrakstu Nr. 1188/2019.

5. Komisijas papildu atbilde (REV I) uz lūgumrakstiem 1188/2019, 1214/2019, 
0685/2020, 0534/2021 un 0410/2022, kas saņemta 2022. gada 29. novembrī.

Lūgumraksti 

Lūgumraksti par brūno lāču saglabāšanu un populācijas pārvaldību Rumānijā tika apspriesti 
Eiropas Parlamenta Lūgumrakstu komitejā 2021. gada 24. februārī. Komitejas priekšsēdētājs 
nolēma vēl neizbeigt to izskatīšanu un lūdza Komisiju uzraudzīt, kā Rumānija īsteno savu 
stratēģiju attiecībā uz brūno lāču populāciju, un sniegt informāciju par finansējuma 
palielināšanu gan cilvēku, gan lāču aizsardzības pasākumiem. 

9 Padomes Direktīva 92/43/EEK (1992. gada 21. maijs) par dabisko dzīvotņu un savvaļas floras 
un faunas aizsardzību, OV L 206, 22.7.1992., 7.–50. lpp.
10 Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 27. jūnija Direktīva 2001/42/EK par noteiktu 
plānu un programmu ietekmes uz vidi novērtējumu, OV L 197, 21.7.2001.
11 Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 20. oktobra Regula (ES) Nr. 995/2010, ar ko 
nosaka pienākumus tirgus dalībniekiem, kas laiž tirgū kokmateriālus un koka izstrādājumus 
(Dokuments attiecas uz EEZ), OV L 295, 12.11.2010.
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Komisijas komentāri

Komisijas dienesti 2021. gada decembrī rīkoja diskusiju ar Rumānijas iestādēm par dabas 
aizsardzības jautājumiem, tostarp par lielo plēsēju līdzāspastāvēšanu. Rumānijas iestādes 
paskaidroja, ka ir īstenoti vairāki 2018. gada rīcības plāna pasākumi attiecībā uz brūno lāču 
populāciju, tostarp dialogi ar vietējām iestādēm apgabalos ar lāčiem, zaļo koridoru izveide un 
komunikācijas pastiprināšana par lāču un cilvēku līdzāspastāvēšanu. 

Viņi arī nāca klajā ar ārkārtas rīkojumu 81/2021 par tūlītējas iejaukšanās metodēm brūno lāču 
uzbrukumu novēršanai un risināšanai apdzīvotās vietās, kas tika pieņemts 2021. gada jūlijā. 
Rīkojums attiecas uz iejaukšanos kritiskās situācijās. Šīs iejaukšanās tiek veiktas saskaņā ar 
noteiktu procedūru, un tajās piedalās vietējais mērs vai viņa vietnieks, žandarmērija, medījumu 
pārvaldības vienības tehniskais personāls un veterinārārsts. Atkarībā no dzīvnieka radītā riska 
apmēra pieņemtais lēmums var būt plašs — no trokšņa radīšanas lāča aizbaidīšanai līdz 
pārvietošanai vai nogalināšanai. Visas iejaukšanās tiek reģistrētas publiskā reģistrā. Līdz 2021. 
gada decembrim bija veiktas 108 darbības, un sešās no tām bija atļauta nogalināšana. 

2022. gada jūlijā pēc balsojuma Rumānijas parlamentā ārkārtas rīkojums kļuva par Likumu 
197/2022, un tā piemērošanas joma tika paplašināta, attiecinot to arī uz brūno lāču 
uzbrukumiem ārpus apdzīvotām vietām. 

Kā norādīts Komisijas komentāros iepriekš, Rumānija savā 2014.–2020. gada lauku attīstības 
programmā (pagarināta līdz 2022. gadam) nav iekļāvusi nekādus pasākumus, lai novērstu lielo 
plēsēju nodarīto kaitējumu. Rumānija 2022. gada februārī iesniedza savu 2023.–2027. gada 
KLP stratēģiskā plāna projektu, kurā arī nav iekļauts finansējums šādiem pasākumiem.   

Secinājums 

Komisija cieši seko līdzi brūnā lāča populācijas situācijai Rumānijā, tostarp iejaukšanās 
darbībām, kas veiktas saskaņā ar Likumu 197/2022.


