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

1. Lūgumraksta 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 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 pa 
lielceļiem un automaģistrālēm.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2020. gada 27. martā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 227. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, 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 
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Natura 2000 teritorijās, kas noteiktas, lai aizsargātu Dzīvotņu direktīvas1 I un II pielikumā 
uzskaitītos dzīvotņu veidus un sugas. 2020. gada februārī Komisija sāka pārkāpuma 
procedūru pret Rumāniju par Dzīvotņu direktīvas un Stratēģiskā vides novērtējuma2 
direktīvas, kā arī Kokmateriālu regulas3 pārkāpumiem.

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

Secinājumi

Komisija atsaucas uz secinājumiem, kas sniegti tās atbildē uz lūgumrakstu Nr. 1188/2019.

1 Padomes 1992. gada 21. maija Direktīva 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu un savvaļas floras un faunas 
aizsardzību, OV L 206, 22.7.1992., 7.–50. lpp.
2 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.
3 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.


