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1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka dalībvalstis nav pietiekami sagatavojušās mežu 
ugunsgrēkiem. Pastāv iespēja, ka globālās sasilšanas dēļ postošu ugunsgrēku skaits 
palielināsies. Lūgumraksta iesniedzējs izsaka konkrētus priekšlikumus izveidot ātrās 
reaģēšanas struktūru, nodrošināt to ar tehnisko aprīkojumu un apmācīt profesionālus glābējus, 
kuri varētu iesaistīties arī citu Eiropas Savienību skārušu dabas katastrofu gadījumā.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2019. gada 5. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 227. panta 6. punktu.

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

Komisijas apsvērumi 

Eiropā pieaugot plašu meža ugunsgrēku skaitam, kam ir smagas ekonomiskas, ekoloģiskas un 
sociālas sekas, Komisija 2017. gada novembrī iesniedza priekšlikumu, ar ko groza Lēmumu 
Nr. 1313/2013/ES1 par Savienības civilās aizsardzības mehānismu (“Savienības mehānisms”). 
Priekšlikums attiecīgi stājās spēkā 2019. gada martā kā Lēmums (ES) 2019/4202.

Grozītā lēmuma mērķis ir stiprināt Savienības mehānismu, attīstot civilās aizsardzības resursu 

1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Lēmums Nr. 1313/2013/ES par Savienības civilās 
aizsardzības mehānismu (Dokuments attiecas uz EEZ) OV L 347, 20.12.2013., 924.–947. lpp.
2 Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 13. marta Lēmums (ES) 2019/420, ar ko groza Lēmumu 
Nr. 1313/2013/ES par Savienības civilās aizsardzības mehānismu OV L 77I, 20.3.2019., 1.–15. lpp.
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rezervi (rescEU). rescEU ir veidots kā drošības tīkls, ko izmantot gadījumos, kad valstu spējas 
ir pārslogotas. Sākotnēji uzsvars likts uz spējām dzēst ugunsgrēkus no gaisa. Tāpēc, strādājot 
pie jaunu rescEU meža ugunsgrēku dzēšanas spēju attīstīšanas, kuras sasniegtu 90 % apmēru, 
Komisija ir noteikusi pārejas posmu, lai nodrošinātu strauju rescEU īstenošanu. Valstu 
ugunsdzēšanas lidmašīnas un helikopteri, kas vasaras sezonā, iespējams, paliks neizmantoti, 
tiek nodoti ES rīcībā apmaiņā pret finansiālu ieguldījumu šo spēju dīkstāves izmaksu segšanai. 
Pirmajā rescEU flotē 2019. gadā bija 15 gaisa kuģi3, kas 2019. gada 13. augustā ļāva sekmīgi 
reaģēt uz Grieķijas lūgumu sniegt palīdzību.

Secinājums

Komisija nekavējoties reaģēja uz nesenajām meža ugunsgrēku izraisītajām traģēdijām 
Portugālē un Grieķijā, iesniedzot priekšlikumu, ar ko tika nostiprināts Savienības mehānisms. 
Ņemot vērā steidzamību, tiesību akti tika pieņemti ātri.

Grozītie tiesību akti būtiski stiprina ES reaģēšanas spējas katastrofu gadījumos, tostarp saistībā 
ar meža ugunsgrēkiem. Faktiski šis pēdējais jautājums bija galvenais, lai nekavējoties īstenotu 
grozītos tiesību aktus. Attiecīgi pirmais rezultāts bija sekmīga reaģēšana uz meža ugunsgrēkiem 
Grieķijā 2019. gada vasarā. 

Tomēr jāatzīmē, ka civilā aizsardzība joprojām lielākoties ir dalībvalstu kompetencē. Līguma 
par Eiropas Savienības darbību (LESD) 196. pantā noteikts, ka Savienībai ir atbalstoša 
kompetence civilās aizsardzības jomā. 

Turklāt kriminālatbildību par noziegumiem pret vidi ES līmenī reglamentē Direktīva par 
noziegumiem pret vidi4, kas ir transponēta valstu tiesību aktos kā minimālais standarts. 
Direktīva pašlaik neattiecas uz cilvēka izraisītiem meža ugunsgrēkiem. 

Līdz ar to Savienības, kuru pārstāv Komisija, kompetencē nav konkrētu pasākumu pieņemšana 
saistībā ar meža ugunsgrēku izraisītājiem.  Tomēr Direktīva par noziegumiem pret vidi tiek 
izvērtēta un – atkarībā no novērtējuma iznākuma – to varētu pārskatīt tuvākajā laikā.

3 Viena Dash lidmašīna (Francija), astoņas Canadair lidmašīnas (divas no Itālijas, divas no Spānijas, divas no 
Grieķijas un divas no Horvātijas) un seši helikopteri (Zviedrija).
4 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2008/99/EK par vides krimināltiesisko 
aizsardzību.


