
 1

 
 
 
 

Metodiski norādījumi par Biotopu direktīvas (92/43/EEK) 
6. panta 4. punktu  

 
 

SKAIDROJUMS JĒDZIENIEM ALTERNATĪVI RISINĀJUMI, SEVIŠĶI SVARĪGAS 
SABIEDRĪBAS INTERESES, KOMPENSĀCIJAS PASĀKUMI,  

KOPĒJĀ VIENOTĪBA, KOMISIJAS ATZINUMS 

 
 

2007. gada janvāris 
 

 
Šie norādījumi jālasa saistībā ar Eiropas Komisijas 2000. gadā publicēto brošūru, kuras 
nosaukums ir „Natura 2000 teritoriju apsaimniekošana. Biotopu (dzīvotņu) direktīvas 
92/43/EEK 6. panta noteikumi”. Šī dokumenta mērķis ir turpmāk sīkāk izskaidrot un 
aizstāt iepriekš publicētās brošūras iedaļu par 6. panta 4. punktu. Dokuments tikai 
atspoguļo Komisijas dienestu viedokli, un tas nav saistošs. 



 2

Satura rādītājs 
 
 
1.1. Teksts 
1.2. Piemērošanas joma 

1.2.1. Piemērošana pēc būtības 
1.2.2. Piemērošana laika izteiksmē 

1.3. Sākotnējie apsvērumi 
1.3.1. Alternatīvu risinājumu izskatīšana 
1.3.2. Sevišķi svarīgu sabiedrības interešu izskatīšana 

1.4. Kompensācijas pasākumu pieņemšana 
1.4.1. Ko nozīmē „kompensācijas pasākumi” un kad ir jāapsver to nepieciešamība 
1.4.2. Natura 2000 tīkla „kopējā vienotība”  
1.4.3. Kompensācijas pasākumu mērķis un saturs kopumā 
1.4.4. Kas jāiekļauj kompensācijas pasākumu programmā 

1.5. Kompensācijas pasākumu izstrādes kritēriji  
1.5.1. Mērķorientēta kompensēšana 
1.5.2. Kompensēšanas faktiskums 
1.5.3. Tehniskā realizējamība 
1.5.4. Kompensēšanas apmēri 
1.5.5. Kompensācijas pasākumu īstenošanas vieta 
1.5.6. Kompensēšanas laika plānošana 
1.5.7. Īstenošana ilgtermiņā 

1.6. Kurš sedz kompensācijas pasākumu izmaksas 
1.7. Komisijas informēšana par kompensācijas pasākumiem 
1.8. Kā jārīkojas teritorijās, kurās sastopami prioritāri biotopi un/vai sugas 

1.8.1. Attiecīgās teritorijas 
1.8.2. Jēdzieni „veselības aizsardzība”, „sabiedrības drošība” un „videi primāri 

svarīgas labvēlīgas pārveides” 
1.8.3. Komisijas atzinuma pieņemšana un tā sekas 

 



 3

 
1.1. Biotopu (dzīvotņu) direktīvas 6. panta 4. punkta teksts 

"Ja, neņemot vērā negatīvu vērtējumu saistībā ar ietekmi uz teritoriju, alternatīvu risinājumu 
trūkuma dēļ plāns vai projekts tomēr ir jāīsteno sevišķi svarīgu sabiedrības interešu labā, kas 
ietver arī sociāla un ekonomiska rakstura intereses, tad dalībvalsts veic visus vajadzīgos 
kompensācijas pasākumus, lai nodrošinātu Natura 2000 tīkla kopējās vienotības aizsardzību. 
Dalībvalsts informē Komisiju par pieņemtajiem kompensācijas pasākumiem.  
 
Ja attiecīgajā teritorijā sastopams prioritārs dabiskās dzīvotnes veids un/vai prioritāra suga, 
tad vienīgie pieņemamie argumenti ir tie, kas saistīti ar veselības aizsardzību vai sabiedrības 
drošību, videi primāri svarīgām labvēlīgām pārveidēm vai, pēc Komisijas atzinuma, citām 
sevišķi svarīgām sabiedrības interesēm."  

1.2. Piemērošanas joma 

1.2.1. Piemērošana pēc būtības 

Šis noteikums ir daļa no novērtējuma un atļaujas piešķiršanas procedūras, ko valstu 
kompetentās iestādes veic attiecībā uz plāniem un projektiem, kas var ietekmēt īpaši 
aizsargājamu dabas teritoriju (ĪAT), īpaši aizsargājamu zonu (ĪAZ) vai Kopienā nozīmīgu 
teritoriju (KNT)1. Galvenie apsvērumi ir divi:  
 
• no vienas puses, tajā apskatīti izņēmumi no 6. panta 3. punkta vispārīgiem noteikumiem, 

saskaņā ar kuriem atļauju var piešķirt tikai tiem plāniem un projektiem, kas neizjauc 
attiecīgās(o) teritorijas(u) viengabalainību,  

• no otras puses, tas konkrēti jāpiemēro, ievērojot direktīvā paredzētos dažādos posmus un 
secību2.  

Plāna vai projekta ietekmes uz teritoriju iepriekšējais novērtējums, kas paredzēts 6. panta 
3. punktā, ļauj valstu kompetentajām iestādēm izdarīt secinājumus par sekām, ko plānotā 
iniciatīva rada attiecīgai teritorijas viengabalainībai. Ja šie secinājumi ir pozitīvi, proti, no 
zinātniskā viedokļa nav nekādu pamatotu šaubu par to, ka teritorija netiks ietekmēta, 
kompetentās iestādes var dot savu piekrišanu plānam vai projektam. Šaubu vai negatīvu 
secinājumu gadījumā ir jāievēro piesardzības un preventīvais princips un procedūras atbilstīgi 
6. panta 4. punktam. Turklāt, ņemot vērā piesardzības principu un izmantojot preventīvu 
pieeju, rezultātā var pieņemt arī lēmumu neturpināt plānu vai projektu.  
 
Šajā sakarā Tiesa Lietā C-127/02 (Waddenvereniging un Vogelbeschermingsvereniging)3 jau 
ir izteikusi un Lietā C-6/04 (Komisija pret Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti)4 
                                                 
1 Direktīvas 6. panta 2., 3. un 4. punkts attiecas tikai uz teritorijām, kas ir iekļautas Kopienā nozīmīgu teritoriju 
(KNT) sarakstā. Tādēļ šie noteikumi neattiecas uz teritorijām, kuras minētas Komisijai iesniegtajos valstu 
sarakstos (piedāvātās KNT) un kuras varētu noteikt par Kopienā nozīmīgām teritorijām. Iesniegto pKNT 
aizsardzības režīms ir definēts Lietā C-117/03 (2005. gada 13. janvāra Tiesas spriedums, Dragaggi) un Lietā C-
244/05 (2006. gada 14. septembra Tiesas spriedums, Bund Naturschutz). 

2 Ģenerāladvokāts atzinumā par Lietu C-239/04 (44.-46. punkts), šķiet, uzskata, ka alternatīvu risinājumu 
izskatīšanai un sevišķi svarīgu sabiedrības interešu izskatīšanai nav obligāti jānotiek šādā secībā. 

3 57. un 61. punkts Tiesas 2004. gada 7. septembra spriedumā Lietā C-127/02. 
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apstiprinājusi, ka Biotopu direktīvas 6. panta 3. punktā atbilstīgu ietekmes novērtējumu 
plānam vai projektam ir prasīts veikt tad, ja tas rada iespējamību vai risku, ka attiecīgā 
teritorija tiks būtiski ietekmēta. Jo īpaši ņemot vērā piesardzības principu, tiek uzskatīts, ka 
šāds risks pastāv, ja, pamatojoties uz objektīvu informāciju, nevar izslēgt iespēju, ka plāns vai 
projekts būtiski ietekmēs attiecīgo teritoriju.  
 
Iepriekšminētā pieeja ir atspoguļota arī Tiesas 2006. gada 26.  oktobra spriedumā 
Lietā C-239/045 par autoceļa celtniecību Portugālē, kur ir minēts, ka, pirms piešķirt projektam 
atļauju, ir jākliedē jebkādas pamatotas šaubas no zinātnes viedokļa par kaitējuma neesamību. 
 
Lēmumam turpināt plāna vai projekta ieviešanu jāatbilst 6. panta 4. punkta prasībām. Jo īpaši 
jābūt dokumentētiem šādiem aspektiem. 

           1. Apstiprinājumam izvirzītā alternatīva nodara vismazāko kaitējumu biotopam, sugai        
un Natura 2000 teritorijas viengabalainībai neatkarīgi no ekonomiskajiem apsvērumiem, un 
nepastāv neviena cita realizējama alternatīva, kas neietekmētu teritorijas viengabalainību. 

 
          2. Pastāv sevišķi svarīgas sabiedrības intereses, kas ietver „arī sociāla un ekonomiska 
rakstura intereses”.  

 
Tā kā šis noteikums ir izņēmums no 6. panta 3. punkta noteikumiem, to var piemērot tikai 
tādos apstākļos, kad ir pilnībā izpildīti visi pārējie direktīvā prasītie nosacījumi. Šai sakarībā 
ikvienam, kas vēlas izmantot šo izņēmumu, kā priekšnosacījums ir jāpierāda, ka 
iepriekšminētie nosacījumi katrā atsevišķajā gadījumā patiešām pastāv.  

 
         3. Kad ir pilnībā konstatēts un dokumentēts piemērotu alternatīvu trūkums un piekrišana 
sevišķi svarīgu sabiedrības interešu esamībai, ir jāveic visi kompensācijas pasākumi, kas 
vajadzīgi, lai nodrošinātu Natura 2000 tīkla aizsardzību un kopējo vienotību. Tādēļ 
kompensācijas pasākumi jāapsver tikai tad, ja nepietiek ar cita veida nodrošinājumu 
īstenošanu, piemēram, ar zaudējumu mazināšanas pasākumiem. Par pieņemtajiem 
kompensācijas pasākumiem vienmēr jāpaziņo Komisijai. 

 
Direktīvas 6. panta 4. punkta noteikumus piemēro gadījumos, ja saskaņā ar 6. panta 
3. punktu veiktā iepriekšējā novērtējuma rezultāti ir negatīvi vai neskaidri, proti, ja;  
1) plāns vai projekts nelabvēlīgi ietekmēs teritorijas viengabalainību,  
2) pastāv šaubas par to, ka uz teritorijas viengabalainību nebūs nelabvēlīgas ietekmes, 
kas saistīta ar attiecīgo plānu vai projektu. 
„Jāievēro tā posmu secība.”  

 
1.2.2. Piemērošana laika izteiksmē 

Tiesas spriedumā Lietā C-209/04 ir formulēti principi saistībā ar Biotopu direktīvas 6. panta 
3. punkta un, tā rezultātā, 6. panta 4. punktu piemērojamību laika izteiksmē. Lai noteiktu, vai 
projektiem ir jāveic vides novērtējums saskaņā ar 6. panta 3. punktu, Tiesa izmanto formālu 
kritēriju: projekta atļaujas pieprasījuma iesniegšanas dienu. Tādējādi, ja atļaujas pieteikums ir 

                                                                                                                                                         
4 Tiesas 2005. gada 20. oktobra spriedums Lietā C-6/04, 54. punkts.  

5 Tiesas 2006. gada 26. oktobra spriedums Komisijas lietā pret Portugāli (Lieta C-239/04, 24. punkts). 
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oficiāli iesniegts pirms Direktīvas transponēšanas termiņa beigām vai pirms iestāšanās ES, uz 
projektu neattiecas 6. panta 3. un 4. punktā noteiktās prasības. Taču, ja atļaujas pieteikums ir 
oficiāli iesniegts pēc Direktīvas transponēšanas termiņa beigām vai pēc iestāšanās ES, uz 
projektu attiecas 6. panta 3. un 4. punktā noteiktās prasības. 
 
 

1.3. Sākotnējie apsvērumi 

Atbilstīga novērtējuma kvalitātes nodrošināšana saskaņā ar 6. panta 3. punktu  

Plāna vai projekta ietekmes uz attiecīgo teritoriju atbilstīgs novērtējums ir jāveic pirms tā 
apstiprināšanas, ņemot vērā kopējo ietekmi, kādu attiecīgais plāns vai projekts rada kopā ar 
citiem plāniem vai projektiem, ievērojot teritorijas aizsardzības mērķus. Tas norāda, ka, 
ņemot vērā labākās zinātnes atziņas, jāizvērtē visi plāna un projekta aspekti, kas paši par sevi 
vai kopā ar citiem plāniem vai projektiem var nelabvēlīgi ietekmēt teritorijas saglabāšanas 
mērķus. 

To plānu vai projektu novērtējuma procedūrām, kas var ietekmēt Natura 2000 teritorijas, ir 
jāgarantē tas, lai pamata nosacījumu definēšanā un arī tajos novērtējuma posmos, kuru 
rezultātā tiek apzināta iespējamā ietekme, šīs ietekmes mazināšanas pasākumi un atlikusī 
ietekme, pilnībā tiktu apsvērti visi elementi, kas veido teritorijas viengabalainību un tīkla 
kopējo vienotību. Šie elementi nosaka, kas jākompensē gan kvalitatīvi, gan kvantitatīvi. 

Neatkarīgi no tā, vai 6. panta 3. punkta noteikumus realizē, ievērojot esošas vides 
novērtējuma procedūras vai citas īpašas metodes, ir jānodrošina, ka: 

− saskaņā ar 6. panta 3. punktu veicamā novērtējuma rezultāti nodrošina iespēju pilnībā 
izsekot pēc tam pieņemtajiem lēmumiem, tostarp alternatīvu izvēli un sevišķi svarīgas 
sabiedrības intereses; 

− novērtējumā jāietver visi elementi, kas veido teritorijas viengabalainību un tīkla kopējo 
vienotību, kā definēts teritorijas aizsardzības mērķos un datu standarta veidlapā, un tas 
jāpamato ar labākajām pieejamajām zinātnes atziņām attiecīgajā jomā. Nepieciešamā 
informācija ir jāatjaunina, un var minēt šādus jautājumus: 

 
 teritorijas ekoloģisko resursu struktūra, funkcija un nozīme,  
 prioritāro biotopu un to biotopu, kas nav prioritāri, platību pārstāvētība 

un saglabāšanas statuss teritorijā,  
 teritorijā sastopamās Biotopu direktīvas II pielikumā vai Putnu 

direktīvas I pielikumā minētās sugas populācijas lielums, nošķirtības 
pakāpe, ekotips, genofonds, vecuma grupu struktūra un saglabāšanas 
statuss,  

 teritorijas loma bioģeogrāfiskajā reģionā un Natura 2000 tīkla 
vienotībā, 

 citi teritorijā konstatētie ekoloģiskie resursi un funkcijas. 
 

− Tajā jāiekļauj pēc iespējas visi plāna vai projekta iespējamās ietekmes veidi, kas var 
būt nozīmīgi teritorijai, ņemot vērā kopējo ietekmi un cita veida ietekmi, kas var 
rasties novērtējamā plāna vai projekta īstenošanas rezultātā kopā ar citiem plāniem vai 
projektiem. 

− Novērtējumā, kas veicams saskaņā ar 6. panta 3. punktu, izmantoti labākie pieejamie 
paņēmieni un metodes, lai  noteiktu, kā plāns vai projekts ietekmēs tās(o) 
teritorijas(u), kam var tikt nodarīts kaitējums, bioloģisko viengabalainību. 
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− Novērtējumā paredzēts attiecīgajā plānā vai projektā iekļaut visiedarbīgākos ietekmes 
mazināšanas pasākumus, lai izvairītos no teritorijai radītajām negatīvajām sekām, 
mazinātu vai pat novērstu tās. 

− Bioloģiskās viengabalainības un ietekmes novērtējuma raksturojumu jāpamato ar 
labākajiem iespējamajiem rādītājiem, kas raksturīgi Natura 2000 resursiem, un tiem 
jābūt noderīgiem arī plāna vai projekta īstenošanas pārraudzībā.  

 
Lai izpildītu prasības, kas paredzētas 6. panta 3. punktā, šķiet, ka  vislietderīgāk būtu   Natura 
2000 iestādēm sagatavot konkrētās oficiālās prasības attiecībā uz informācijas veidu un 
kritērijiem, kas jāievēro, veicot atbilstīgo novērtējumu. Ļoti ieteicams tos izplatīt attiecīgajām 
pusēm (piemēram, cita pārvaldes līmeņa iestādēm, konsultantiem un plānu vai projektu 
izstrādātājiem) un šīs puses apmācīt. 
 

1.3.1. Alternatīvu risinājumu izskatīšana 

Ievērojot vajadzību novērst nevēlamu kaitējumu Natura 2000 tīklam, ierosinātā plāna vai 
projekta pilnīga pārskatīšana un/vai atsaukšana jāapsver tādos gadījumos, ja ir konstatēta 
nozīmīga negatīva ietekme uz teritorijas viengabalainību. Tas jo īpaši jāievēro tādos 
gadījumos, ja tiek ietekmēta prioritārs biotops un/vai suga, kas ir aizsargāta saskaņā ar 
Biotopu direktīvu, vai visā pasaulē apdraudēta putnu suga, kas minēta Putnu direktīvas 
I pielikumā. Kompetentajām iestādēm vispirms jāanalizē un jāpierāda vajadzība pēc attiecīgā 
plāna vai projekta. Tādējādi šajā posmā jāapsver „nulles variants”.  
 
Pēc tam kompetentajām iestādēm jāizskata iespēja izmantot alternatīvus risinājumus, kuros 
vairāk ņemta vērā attiecīgās teritorijas viengabalainība6. Ir jāanalizē visas realizējamās 
alternatīvas, jo īpaši to rezultāti attiecībā uz Natura 2000 teritorijas saglabāšanas mērķiem, 
teritorijas viengabalainību un tās devumu Natura 2000 tīkla kopējā vienotībā. Šādiem 
risinājumiem parasti jābūt identificētiem jau sākotnējā novērtējumā, kas paredzēts saskaņā ar 
6. panta 3. punktu. Tajos var paredzēt alternatīvas vietas vai maršrutus, citādu mērogu vai 
izstrādes projektu vai alternatīvus procesus.  
 
Atbilstīgi subsidiaritātes principam šādu alternatīvu risinājumu relatīvā ietekme uz attiecīgo 
teritoriju jāvērtē valstu kompetentajām iestādēm. Jāuzsver, ka šādā salīdzinājumā aplūko 
aspektus attiecībā uz teritorijas un tās ekoloģisko funkciju saglabāšanu un uzturēšanu. Tādēļ 
šajā posmā citus vērtēšanas kritērijus, piemēram, ekonomiskus kritērijus, nevar uzskatīt par 
svarīgākiem nekā ekoloģiskus kritērijus.  
 
Alternatīvie risinājumi jāvērtē valstu kompetentajām iestādēm. Šis novērtējums jāveic, 
par pamatu ņemot teritorijas saglabāšanas mērķus.  

 
 
 

                                                 
6 Ģenerāladvokāts atzinumā par Lietu C-239/04 (44. punkts) uzskata, ka starp atlasītajām alternatīvām „izvēlei 
nav jānosaka, kurai alternatīvai ir vismazākā kaitējošā ietekme uz attiecīgo teritoriju. Tai jārod līdzsvars ar 
kaitējošo ietekmi uz ĪAZ viengabalainību un ar to saistītajām sevišķi svarīgām sabiedriskām interesēm". 
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1.3.2. Sevišķi svarīgu  sabiedrības interešu izskatīšana 

Ja nav alternatīvu risinājumu vai ja ir risinājumi, kas radītu vēl lielāku negatīvu ietekmi uz 
attiecīgās teritorijas vidi, attiecībā uz iepriekš minētajiem Direktīvā paredzētajiem 
saglabāšanas mērķiem kompetentajām iestādēm jāizskata, vai pastāv sevišķi svarīgas 
sabiedrības intereses, tostarp sociāla vai ekonomiska rakstura intereses, kuru dēļ attiecīgais 
plāns vai projekts būtu ieviešams.  
 
Direktīvā nav definēts jēdziens „sevišķi svarīgas sabiedrības intereses”. Tomēr 6. panta 
4. punkta otrajā daļā sabiedrības veselība, sabiedrības drošība un videi primāri svarīgas 
labvēlīgas pārveides ir minēti kā šādu sevišķi svarīgu sabiedrības interešu piemēri. Attiecībā 
uz „citām sevišķi svarīgām sabiedrības interesēm”, kam ir sociāls vai ekonomisks raksturs, 
no formulējuma ir skaidrs, ka tikai sabiedrības intereses neatkarīgi no tā, vai tās sekmē valsts 
vai privātas institūcijas, var izvērtēt salīdzinājumā ar Direktīvā paredzētajiem saglabāšanas 
mērķiem. Tādējādi privātu institūciju izstrādātus projektus var apsvērt tikai tad, ja tie kalpo 
sabiedrības interesēm un ja to var pierādīt. 
 
Līdz šim Eiropas Kopienu Tiesa nav devusi skaidras norādes par šī konkrētā jēdziena 
interpretāciju. Tādēļ ir lietderīgi atsaukties uz citām Kopienas tiesību jomām, kur sastopami 
līdzīgi jēdzieni.  
 
Jēdzienu „obligāta prasība” izstrādāja Tiesa kā izņēmumu no brīvas preču aprites principa. 
Par sevišķi svarīgiem iemesliem, kas var attaisnot valstu pasākumus pārvietošanās brīvības 
ierobežošanai, Tiesa cita starpā atzina sabiedrības veselību un vides aizsardzību, kā arī 
ekonomiskās un sociālās politikas likumīgo mērķu īstenošanu.  
 
Turklāt Kopienas tiesībās ir atzīts arī jēdziens „pakalpojumi ar vispārēju ekonomisku nozīmi”, 
kas minēts Līguma 86. panta 2. punktā (iepriekš 90. panta 2. punkts), konkurences noteikumu 
izņēmumu sistēmā, kas paredzēti uzņēmumiem, kuri atbildīgi par šādu pakalpojumu 
pārvaldību. Paziņojumā par pakalpojumiem ar vispārēju ekonomisko nozīmi Eiropā7 
Komisija, ņemot vērā precedenta tiesības šajā jomā, pakalpojumus ar vispārēju ekonomisku 
nozīmi definē šādi: „Tie apraksta komerciālu pakalpojumu sniegšanas darbību, kas pilda 
vispārējas nozīmes uzdevumus, un līdz ar to uz tiem attiecas īpašas sabiedrisko pakalpojumu 
sniegšanas saistības pret dalībvalstīm8. Tādi jo īpaši ir transporta, enerģētikas un sakaru 
pakalpojumi.” 
 
Ņemot vērā noteikuma struktūru, konkrētos gadījumos valstu kompetentajām iestādēm 
jāapstiprina attiecīgie plāni un projekti ar nosacījumu, ka tās teritorijas, ko ietekmēs attiecīgās 
iniciatīvas, saglabāšanas mērķu interešu un iepriekš minēto sevišķi svarīgo interešu 
līdzsvarošana notiek par labu pēdējam. Tas jānosaka saskaņā ar šādiem apsvērumiem: 
 
a) sabiedrības interesēm jābūt svarīgām. Ar to ir skaidrs, ka nepietiek ar jebkura veida 

sabiedrības interesēm ar sociālu vai ekonomisku raksturu, jo īpaši, skatot Direktīvas 

                                                 
7 COM (96) 443, 11.9.1996. 
8 Sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistības savukārt raksturo dažu darbības pamatprincipu ievērošana, 
piemēram, nepārtrauktība, vienlīdzīgas izmantošanas iespējas, universālums un pārredzamība, taču tie dažādās 
dalībvalstīs atšķiras atkarībā no dažādām situācijām, piemēram, ģeogrāfiskiem vai tehniskiem ierobežojumiem, 
politiskās un administratīvās kārtības, vēstures un tradīcijām. 
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aizstāvēto interešu nozīmi (sk., piemēram, tās 4. apsvērumu, kurā nosaukts „Kopienas 
dabas mantojums”) (sk. I pielikuma 10. punktu); 

b) šajā kontekstā šķiet pamatoti pieņemt, ka sabiedrības intereses ir svarīgas tikai tad, ja tās ir 
ilgtermiņa intereses. Īstermiņa ekonomiskās intereses vai citas intereses, kas sabiedrībai 
sniegtu labumu tikai īstermiņā, nebūtu tik svarīgas, lai atsvērtu ar Direktīvu aizsargātās 
ilgtermiņa saglabāšanas intereses. 

Ir pamatoti uzskatīt, ka „sevišķi svarīgas sabiedrības intereses, kas ietver arī sociāla un 
ekonomiska rakstura intereses” attiecas uz situācijām, kad paredzētie plāni vai projekti 
ir obligāti nepieciešami, 
- īstenojot tādu rīcību vai politiku, kuras mērķis ir aizsargāt iedzīvotāju dzīves 
pamatvērtības (veselību, drošību, vidi); 
- īstenojot politiku valstij un sabiedrībai svarīgākajās jomās; 
- veicot ekonomiska vai sociāla rakstura darbības, pildot īpašas sabiedrisko 
pakalpojumu sniegšanas saistības. 
 

 

Lai lasītājiem precīzāk norādītu, ko var pamatoti uzskatīt par iespējamām sevišķi svarīgām 
sabiedrības interesēm, no Komisijas sniegtajiem atzinumiem saistībā ar 6. panta 4. punktu ir 
izrakstīti daži piemēri, saistot tos ar dalībvalstu argumentāciju. 

Plānotais A20 autoceļš (Vācijā), kas šķērso Pēnes ieleju (Vācija) 
A 20 autoceļš ir Eiropas ceļu tīkla daļa. Meklenburgā-Rietumpomerānijā jāuzbūvē ceļa posms 
virzienā no rietumiem uz austrumiem, lai saistītu tīklu ar Kopienas centrālajiem rajoniem. 
Meklenburgā-Rietumpomerānijā ir ārkārtīgi liels bezdarbs. Vairākus gadus bezdarba līmenis ir 
gandrīz divreiz lielāks nekā „vecajās” federālajās zemēs. Meklenburgas-Rietumpomerānijas bruto 
nacionālais kopprodukts salīdzinājumā ar iedzīvotāju skaita procentuālo attiecību ir būtiski zemāks 
nekā nacionālais bruto kopprodukts vidēji valstī. 
 
„Project Mainport Rotterdam” attīstības plāns (Nīderlande) 
Ostas darbība un rūpnieciskas darbības Roterdamas apgabalā ir viens no galvenajiem Nīderlandes 
ekonomikas balstiem. Roterdamas osta ir būtisks TEN-T tīkla vairākveidu transporta krustpunkts un 
tādēļ tai ir Kopienas mēroga nozīme. Paredzētās izaugsmes rezultātā konteinerkravu apstrādē un 
ķīmiskās rūpniecības darbības rezultātā celsies pieprasījums pēc vietas, un tas būs jāapmierina, ja 
mērķis ir saglabāt Roterdamas ostas konkurētspēju Hamburgas un Havras lieluma ostu vidū. 
Roterdamas ostas attīstība liek pievērst uzmanību arī jautājumam par transporta veida maiņu jo īpaši 
attiecībā uz kravas transportu. Ir skaidrs, ka, izmantojot ūdens kravu transportu sauszemes transporta 
vietā, tiks panākts būtisks ieguvums, proti, siltumnīcefektu izraisošo gāzu emisijas samazināšanās, 
atmosfēras piesārņojuma un satiksmes sastrēgumu samazināšanās. Novērtējot sabiedrības intereses, 
šie ieguvumi ir jāņem vērā. 
 
„Daimler Chrysler Aerospace Airbus Gmbh” teritorijas paplašināšana Hamburgā-Finkenverderā 
(Vācija) 
Projekts ir ārkārtīgi nozīmīgs Hamburgas reģionam, Ziemeļvācijai un Eiropas aviācijas nozarei. 
Projekts veicinās tehnoloģisko progresu un sekmēs sadarbību Eiropas aviācijas nozarē. Pozitīvi 
ietekmēs robežu reģionu un Eiropas aviācijas nozares konkurētspēju. Nozīmīgs daudzums jaunu, 
augsti kvalificētus darbiniekus prasošu darbavietu, kas vajadzīgas, lai līdzsvarotu lielo darbavietu 
skaita samazināšanos reģiona rūpniecībā. 
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Ātrgaitas dzelzceļa līnija (TGV East) (Francija) 
Trūkst izvēles iespēju esošo līniju savienošanai. Eiropas „TGV East” projekts izpelnījās pozitīvu 
novērtējumu 1990. gada Eiropas Kopienas Ministru padomē un 1994. gadā Eiropadome izraudzīja to 
kā prioritāru projektu  no Savienības lēmumiem attiecībā uz prioritāriem īstenojamiem infrastruktūras 
projektiem. 
 
„Prosper Haniel” ogļraktuvju darbības ģenerālplāns (“Rahmenbetriebsplan”) (Vācija) 
Ģeoloģisko un infrastruktūras īpašību dēļ „Prosper Haniel” ogļraktuves un to izmantošanas 
turpināšana palīdz sasniegt Vācijas ilgtermiņa enerģētikas politikas mērķus valsts un reģionālā līmenī 
un jo īpaši attiecībā uz piegāžu drošību un vēlmi saglabāt vadošo vietu Eiropas kalnrūpniecības un 
akmeņogļu enerģētikas tehnoloģijā. „Prosper Haniel” raktuvju slēgšanai būtu nepieņemamas tiešas 
un netiešas ekonomiskas un sociālas sekas vietējās līmenī, tieša darbavietu skaita samazināšanās ogļu 
ieguves nozarē, augšupējās un lejupējās nozarēs.  
 
Projekts „La Breña II Reservoir” (Spānija) 
Nodrošināt cilvēka patēriņam, rūpniecības un lauksaimniecības vajadzībām pietiekamu daudzumu 
ūdens, kas Gvadalkiviras upes baseinā pašlaik nav pieejams. 
 
Papildu piemēri un informācija par Komisijas sniegtajiem atzinumiem atrodama  
http://ec.europa.eu/environment/nature/nature_conservation/eu_nature_legislation/specific_art
icles/art6/index_en.htm  
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1.4. Kompensācijas pasākumu pieņemšana  

1.4.1. Ko nozīmē „kompensācijas pasākumi” un kad ir jāapsver to 
izmantošana 

Biotopu direktīvas 6. panta kontekstā skaidri jāšķir ietekmes mazināšanas pasākumi no citiem 
kompensācijas pasākumiem. 

Termins „kompensācijas pasākumi” Biotopu direktīvā nav definēts. Balstoties uz pieredzi, 
terminu nozīme jāšķir šādi:  

• ietekmes mazināšanas pasākumi plašākā nozīmē ir tie pasākumi, kuru mērķis ir samazināt 
vai pat novērst to negatīvo ietekmi uz teritoriju, kas var rasties plāna vai projekta 
īstenošanas rezultātā. Šie pasākumi ir plāna vai projekta neatņemama daļa (sk. bukleta 
„Natura 2000 teritoriju apsaimniekošana. Dabisko biotopu (dzīvotņu) Direktīvas 
92/43/EEK 6. panta noteikumi” 4.5. iedaļu); 

• kompensācijas pasākumi striktā nozīmē ir neatkarīgi no projekta (tostarp no jebkuriem ar 
to saistītiem ietekmes mazināšanas pasākumiem). Tie ir paredzēti, lai izlīdzinātu plāna vai 
projekta negatīvās sekas, šādi saglabājot Natura 2000 tīkla kopējo ekoloģisko vienotību. 

Piemēram, paplašinot ogļraktuves akmeņogļu ieguves darbību pazemes platībās, kuras līdz 
šim nav izmantotas, plašā teritorijā tiks izraisīta zemes iegrimšana, kas kopā ar applūšanu un 
gruntsūdeņu līmeņa paaugstināšanos jūtami ietekmēs visas teritorijā esošās ekosistēmas. Lai 
kompensētu projekta negatīvās sekas, pēc ekoloģiskiem kritērijiem tiks izvēlēta zeme tiem 
biotopu tipiem, kas nav prioritāri (dižskābaržu un ozolu mežiem), apmežojot jaunas teritorijas 
vai pārveidojot/uzlabojot esošos mežus. Tāpat tiek uzskatīts, ka aluviālo mežu stādīšana un 
kultivēšana un upju gultnes atjaunošana vai uzlabošana kompensē prioritāra tipa biotopa 
zudumu (aluviālie atlieku meži – Alnion glutinoso-incanae) un biotopa tipu, kas nav prioritārs 
(zemieņu-kalnāju līmeņu ūdenstilpes ar peldošu veģetāciju). Pasākums palīdzēs arī kompensēt 
projekta negatīvo ietekmi uz sugu Lampetra planeri. 

Kompensācijas pasākumi jāveic papildus tām darbībām, kas saskaņā ar Biotopu un Putnu 
direktīvām ir parasta prakse vai kas ir EK tiesību aktos noteiktas saistības. Piemēram, 
pārvaldības plāna īstenošana vai tādas jaunas teritorijas piedāvāšana/atvēlēšana, kas jau atzīta 
par Kopienas nozīmes teritoriju, ir „parasti” pasākumi, kas jāveic dalībvalstīm. Tādējādi 
kompensācijas pasākumos jāparedz kas vairāk, nekā parastajos/standarta pasākumos, kas ir 
pieprasīti Natura 2000 teritoriju aizsardzībai un apsaimniekošanai. 
 
Vēl vienu kompensācijas piemēru var sniegt ostas paplašināšanas gadījumā, kuras rezultātā 
tiks iznīcināta putnu atpūtas vieta un samazināsies seklu plūdmaiņu piekrastu un niedrāju 
platība. Projekta negatīvo ietekmi kompensētu paisumā applūstošu atpūtas vietu un seklu 
pludmaļu izveide, kā arī niedrāju un mitraiņu biotopu atjaunošana, izmantojot hidrauliskus 
mehānismus, vides pasākumus niedrāju un pļavu izmantošanai lauksaimniecībā un medību 
intensitātes pārvaldību. 
 
Līdz ar to kompensācijas pasākumi nav līdzeklis, ar ko panākt plānu vai projektu īstenošanu, 
vienlaikus izvairoties no 6. pantā noteiktajām saistībām. Tie jāapsver tikai pēc negatīvas 
ietekmes uz Natura 2000 teritoriju konstatēšanas. Konkrēti novērtējuma procesa loģika 
pieprasa, lai gadījumos, kad tiek paredzēta negatīva ietekme, tiktu veikta alternatīvo iespēju 
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izvērtēšana, kā arī plāna/projekta priekšrocību salīdzinājums ar teritorijas dabas vērtību. Pēc 
lēmuma pieņemšanas par projekta/plāna turpināšanu var pāriet uz kompensācijas pasākumu 
izskatīšanu. Šī pieeja ir apstiprināta arī ģenerāladvokāta atzinumā Lietā C239-/04 
(35. punkts). 
 
Kompensācijas pasākumi ir pasākumi, kas ir īpaši saistīti ar kādu projektu vai plānu 
papildus parastajai praksei „dabas” direktīvu īstenošanā. To mērķis ir izlīdzināt 
projekta negatīvo ietekmi un paredzēt kompensācijas tieši attiecīgajai sugai vai 
biotopam radītajām negatīvajām sekām. Kompensācijas pasākumi ir „ārkārtas situācijā 
veicami pasākumi”. Tos izmanto tikai tad, kad pārējie Direktīvā paredzētie 
nodrošinājumi ir nesekmīgi, bet tomēr ir pieņemts lēmums izskatīt projektu/plānu, kas 
rada negatīvas sekas Natura 2000 teritorijai. 

1.4.2. Natura 2000 tīkla „kopējā vienotība” 

Izteikums „kopējā vienotība” ir minēts 6. panta 4. punktā, kontekstā, kur plānu vai projektu 
atļauj realizēt sevišķi svarīgu sabiedrības interešu labā un kur dalībvalstij ir jāveic pasākumi, 
lai kompensētu nodarītos zaudējumus.  

Tas ir minēts arī 3. panta 1. punktā, kurā noteikts, ka Natura 2000 ir „saskaņots Eiropas 
ekoloģiskais tīkls, kurā apvienotas īpaši aizsargājamas dabas teritorijas, lai minētos dabisko 
dzīvotņu (biotopu) veidus un sugu dzīvotnes (biotopus) saglabātu vai attiecīgā gadījumā 
atjaunotu to labvēlīgo aizsardzības statusu dabiskās izplatības areālā”. Līdz ar to apskata 
divus atšķirīgus kritērijus: no vienas puses,  sugas un biotopus, attiecībā uz kuriem ir 
paredzēti pasākumi, daudzuma un kvalitātes izteiksmē, un, no otras puses,  teritorijas nozīmi 
adekvātas ģeogrāfiskās izplatības nodrošināšanā attiecībā pret areālu.  

Direktīvas 3. panta 3. punkts nosaka: „Ja dalībvalstis uzskata par vajadzīgu, tās cenšas 
uzlabot Natura 2000 tīkla ekoloģisko vienotību, saglabājot un attiecīgā gadījumā veidojot 
ainavas iezīmes, kas ir būtiski svarīgas savvaļas faunai un florai, kā minēts 10. pantā.” 

Direktīvas 10. pants, kurā vispārīgi apskatīta zemes izmantošanas plānošanas un attīstības 
politika, nosaka: 

„Ja dalībvalstis uzskata par vajadzīgu, tad zemes izmantošanas plānošanas un 
attīstības politikā, un jo īpaši, lai uzlabotu  Natura 2000 tīkla ekoloģisku vienotību,  tās 
cenšas sekmēt to ainavas iezīmju apsaimniekošanu, kas ir būtiski svarīgas savvaļas 
faunai un florai. 

Šādās iezīmes ir tās, kuras saskaņā ar savu lineāro un nepārtraukto struktūru 
(piemēram, upes, to krasti vai, pamatojoties uz faktu, ka tās kalpo kā līdzeklis mērķa 
sasniegšanai, piemēram, dīķi vai nelielas mežu audzes), ir svarīgas savvaļas sugu 
migrācijā, izplatībā un vairošanās procesā.” 

Vārds „ekoloģisks” ir lietots gan 3., gan 10. pantā, lai skaidrotu vienotības raksturu. Ir skaidrs, 
ka izteikums „kopējā vienotība” 6. panta 4. punktā ir lietots ar tādu pašu nozīmi. 

No iepriekš minētā izriet, ka teritorijas svarīgums tīkla vienotībā ir funkcija, ko veido 
teritorijas saglabāšanas mērķi, teritorijā sastopamo biotopu un sugu skaits un statuss, kā arī 
teritorijas nozīme atbilstīgas ģeogrāfiskās izplatības nodrošināšanā attiecībā pret attiecīgo 
sugu un sugu biotopu areālu.  
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Direktīvas 6. panta 4. punktā ir prasīts „aizsargāt” Natura 2000 kopējo vienotību. Tādējādi 
Direktīvā tiek pieņemts, ka „sākotnējais” tīkls ir bijis vienots. Ja tiek izmantots izņēmuma 
režīms, situācija ir jālabo tā, lai vienotība būtu pilnībā atjaunota.  

Attiecībā uz plānu vai projektu kompensācijas pasākumi, kas ir definēti, lai aizsargātu Natura 
2000 tīkla kopējo vienotību, būs jāattiecina uz iepriekš minētajiem kritērijiem. Tas nozīmē, ka 
kompensācijai jāattiecas uz teritorijas saglabāšanas mērķiem un uz biotopiem un sugām, uz 
kurām ir paredzama skaitliskā un statusa ziņā samērīga negatīva ietekme,. Vienlaikus 
attiecīgās teritorijas nozīme bioģeogrāfiskajā izplatībā ir adekvāti jāaizstāj.  

Šajā posmā būtu lietderīgi atgādināt, ka saskaņā ar Biotopu direktīvu teritorijas izvēle Natura 
2000 tīklam ir atkarīga no šādiem faktoriem:  

• datu standartveidlapā aprakstīto biotopu un sugu novērtēšana proporcionāli (piemēram, 
platībai, populācijām);  

• teritorijas iekļaušana bioģeogrāfiskajā reģionā, kurā tā atrodas;  

• atlases kritēriji, kurus noteikusi Biotopu Komiteja un kurus izmanto Eiropas 
Bioloģiskās daudzveidības tematiskais centrs, iesakot Komisijai paturēt teritoriju 
Kopienas nozīmes teritoriju sarakstā.  

Kompetentajām iestādēm, izstrādājot projekta kompensācijas pasākumus, jāievēro šie kritēriji 
un jānodrošina, lai tiktu nodrošinātas pazīmes un funkcijas, kas ir salīdzināmas ar tām 
pazīmēm vai funkcijām, ar kurām pamatota sākotnējās teritorijas izvēle.  
 
Putnu direktīvā nav paredzēti bioģeogrāfiskie reģioni vai teritoriju izvēle Kopienas mērogā. 
Tomēr pēc analoģijas jāuzskata, ka tīkla kopējā vienotība ir nodrošināta, ja:  

• kompensācija sasniedz tos pašus mērķus, kas ir motivējuši teritorijas noteikšanu 
saskaņā ar Putnu direktīvas 4. panta 1. punktu un 4. panta 2. punktu; 

• kompensācija pilda tās pašas funkcijas tajā pašā migrācijas ceļā; 

• kompensācijas teritorijas noteikti ir pieejamas putniem, kas parasti ir sastopami 
projekta ietekmētajā teritorijā.  

 

 

 

Piemēram, ja ĪAZ, kurai ir īpaša migrējošo putnu atpūtas vietas funkcija to ceļā uz ziemeļiem, 
negatīvi ietekmē kāds projekts, piedāvātajos kompensācijas pasākumos uzmanība jāpievērš 
teritorijas īpašajai funkcijai. Tādēļ tādi kompensācijas pasākumi, kuros apstākļus, kas 
nepieciešami tās pašas sugas pārstāvju atpūtai, var nodrošināt ārpus migrācijas ceļa vai 
migrācijas ceļā, taču lielā attālumā no sākotnējās vietas, nebūtu pietiekami, lai nodrošinātu 
tīkla kopējo vienotību. Šajā gadījumā kompensācijā jāparedz konkrētajai sugai piemērotas 
atpūtas vietas, kas atrodas izdevīgā vietā migrācijas ceļā, kur tās būtu reāli pieejamas tiem 
putniem, kas izmantotu sākotnējo, projekta ietekmēto teritoriju.  
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Lai nodrošinātu Natura 2000 kopējo vienotību, projektam paredzētajiem kompensācijas 
pasākumiem tādēļ: a) samērīgā proporcijā jābūt paredzētiem negatīvi ietekmētajiem 
biotopiem un sugām; b) jānodrošina funkcijas, kas ir salīdzināmas ar tām funkcijām, ar 
kurām tika izpildīti sākotnējās teritorijas izvēles kritēriji, jo īpaši attiecībā uz adekvātu 
ģeogrāfisko izplatību. Tādējādi nepietiek ar to, ka kompensācijas pasākumi attiecas uz 
to pašu bioģeogrāfisko reģionu tajā pašā dalībvalstī.  

Attālums starp sākotnējo teritoriju un kompensācijas pasākumu vietu nav šķērslis, 
kamēr tas neietekmē teritorijas funkcijas, tās nozīmi ģeogrāfiskajā izplatībā un 
pamatojumu tās sākotnējai izvēlei.  

 
1.4.3. Kompensācijas pasākumu mērķis un saturs kopumā 

Kompensācijas pasākumiem strikta nozīmē ir jānodrošina, lai teritorija turpinātu palīdzēt 
saglabāt dabisko biotopu tipus un sugu biotopus labvēlīgā statusā „minētajā bioģeogrāfiskajā 
reģionā”. Īsumā, jānodrošina Natura 2000 tīkla kopējās vienotības saglabāšana. No tā izriet, 
ka:  

• pēc vispārēja principa projekts nedrīkst neatgriezeniski ietekmēt teritoriju, pirms reāli ir 
nodrošināta kompensācija. Tomēr var rasties situācijas, kad šo nosacījumu nevarēs izpildīt. 
Piemēram, meža biotopa atkārtotai izveidei būtu vajadzīgi daudzi gadi, lai nodrošinātu tās 
pašas funkcijas, kādas veica sākotnējais biotops, kuru negatīvi ietekmējis projekts. Tādēļ 
pēc iespējas jācenšas nodrošināt kompensāciju iepriekš, un, ja to nevar pilnībā panākt, 
kompetentajām iestādēm jāapsver papildu kompensācija par pagaidu zaudējumiem, kas 
rastos tajā pašā laikā; 

• kompensācijai jābūt papildu pasākumam attiecībā uz Natura 2000 tīklu, kurā dalībvalstis 
jau ir devušas ieguldījumu atbilstīgi direktīvām.  

Dalībvalstīm īpaša uzmanība jāpievērš gadījumiem, kad plāna vai projekta negatīvās sekas 
rodas reti sastopamos dabiskos biotopos vai dabiskos biotopos, kam nepieciešams ilgs 
laikposms, lai nodrošinātu tādas pašas ekoloģiskās funkcijas. Šādos apstākļos nopietni 
jāapsver „nulles variants”. 

Kaut gan jaunu Natura 2000 teritoriju noteikšana var būt kompensējošo pasākumu paketes 
daļa saskaņā ar 6. panta 4. punktu, ar teritoriju noteikšanu vien nepietiek, un ir jāparedz 
papildu pasākumi.  

 Attiecībā uz Putnu direktīvu kompensācija var ietvert darbu tādas teritorijas bioloģiskās 
vērtības uzlabošanā, kas ir noteikta vai tiks noteikta, lai tās potenciālā ietilpība vai spēja 
nodrošināt ar barību tiktu palielināta par daudzumu, kas atbilst zaudējumiem, kuri nodarīti 
teritorijai, ko ietekmē projekts. Vēl jo vairāk ir pieņemama tāda biotopa izveide, kas ir 
labvēlīgs attiecīgajai putnu sugai, ja izveidotā teritorija ir pieejama laikā, kad ietekmētā 
teritorija zaudē savu dabas vērtību.  
 
Attiecībā uz Biotopu direktīvu kompensācija var būt līdzvērtīga biotopa izveide vai zemāka 
līmeņa biotopa bioloģiska uzlabošana esošā noteiktā teritorijā, vai tādas jaunas teritorijas 
pievienošana Natura 2000 tīklam, kuras kvalitāte ir salīdzināma ar sākotnējo teritoriju. Pēdējā 
gadījumā var argumentēt, ka kopumā projekta rezultātā dalībvalsts mērogā var tikt zaudēts 
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šāds biotopa tips. Tomēr Kopienas mērogā jaunai teritorijai piemēros aizsardzību, kas 
paredzēta 6. punktā, tādējādi sekmējot direktīvas mērķu sasniegšanu.  
 
Kompensācijas pasākumus, kas piemēroti vai vajadzīgi Natura 2000 teritorijai radīto 
nelabvēlīgo seku novēršanai, var veidot: 

− atjaunošanas vai uzlabošanas pasākumi esošās teritorijās: biotopa atjaunošana, lai 
nodrošinātu, ka tiek paturēta tā saglabāšanas vērtība un atbilstība saglabāšanas 
mērķiem, vai atlikušā biotopa uzlabošana proporcionāli zaudējumiem, ko plāns vai 
projekts radīs Natura 2000 teritorijai, 

− biotopa atkārtota izveide: biotopa izveide jaunā vietā vai paplašinot esošu biotopu, kas 
jāiekļauj Natura 2000 tīklā,  

− jaunas teritorijas piedāvāšana saskaņā ar Biotopu un Putnu direktīvām, kā aprakstīts 
iepriekš, un saistībā ar citiem darbiem. 

 
Kompensācijas pasākumu kopumā, kas pašlaik tiek īstenoti ES saskaņā ar Biotopu direktīvu, 
ietilpst arī: 
 

• sugu reintrodukcija, 
• sugu atjaunošana un populāciju papildināšana, tostarp plēsīgo sugu populāciju 

papildināšana, 
• zemes iegāde, 
• tiesību iegāde, 
• rezervātu izveide (tostarp stingri zemes izmantošanas ierobežojumi), 
• stimuli zināmām saimnieciskām darbībām, kas stiprina galvenās ekoloģiskās 

funkcijas, 
• cita, visbiežāk, sugām radušās apdraudējuma samazināšana, iedarbojoties uz vienu 

apdraudējuma avotu vai koordinējot darbību pret visiem apdraudējuma faktoriem 
(piemēram, pret pārapdzīvotības ietekmi). 

 

Principā kompensācijas pasākumu rezultātam jābūt jūtamam jau tad, kad 
attiecīgajai teritorijai faktiski ir nodarīts kaitējums. Zināmos apstākļos, kur to nevar 
pilnībā realizēt, par starpposmā nodarītajiem kaitējumiem jāparedz papildu 
kompensācija. 

 

Biotopu banku izveidei kā kompensācijas pasākumam saskaņā ar 6. panta 4. punktu ir ļoti 
ierobežota vērtība ļoti stingro kritēriju dēļ, kas minēti saistībā ar kompensācijas vajadzību, 
lai nodrošinātu tīkla vienotības aizsardzību (1.4.2. iedaļa).  

Tomēr biotopu banku izveidi, iespējams, var izmantot ierobežotā režīmā, kas saistīts ar 
6. panta 1. punktu. Piemēram, ja ir paredzēta attīstība, ir lietderīgi izskatīt un attiecīgajai 
teritorijai paredzētajā apsaimniekošanas plānā īstenot vai citos attīstības plānos iekļaut 
kompensācijas pasākumus, kas būtu nepieciešami šādas attīstības kontekstā, līdz ar to 
veicot šos pasākumus, pirms kompetentās iestādes pieņem lēmumus. 
 

1.4.4. Kas jāiekļauj kompensācijas pasākumu programmā 

Kompensācijas pasākumiem saskaņā ar 6. panta 4. punktu jārisina visi — tehniskie un/vai 
juridiskie vai finansiālie — jautājumi, lai sasniegtu mērķi, proti, izlīdzinātu plāna vai projekta 
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negatīvo ietekmi un saglabātu Natura 2000 tīkla kopējo vienotību. Turpmāk sniegts pārskats 
par jautājumiem, kas jāiekļauj kompensācijas pasākumu programmā: 
 

− cieša koordinācija un sadarbība starp Natura 2000 iestādēm, novērtēšanas iestādēm un 
kompensācijas programmas iesniedzējiem (t.i., plāna vai projekta iesniedzējiem un 
iesaistītajiem neatkarīgajiem konsultantiem), 

− skaidri uzdevumi un mērķa vērtības saskaņā ar teritorijas saglabāšanas mērķiem, 
− pasākumu tehnisko īstenošanas iespēju analīze saistībā ar saglabāšanas mērķiem, 
− pasākumu juridiskās un finansiālās īstenošanas iespējas atbilstīgi pieprasītajam 

termiņam, 
− tā termiņa skaidrojums, kurā ir paredzams sasniegt saglabāšanas mērķus, 
− īstenošanas grafiks un koordinācija ar plāna vai projekta īstenošanas grafiku, 
− sabiedrības informēšanas un/vai sabiedriskās apspriešanas posmi, 
− īpaši pārraudzības un ziņošanas grafiki, pamatojoties uz sasniegumu rādītājiem 

atbilstīgi saglabāšanas mērķiem, 
− attiecīgajam laikposmam apstiprinātā atbilstīgā budžeta programma pasākumu 

sekmīgas realizācijas garantēšanai. 
 
 

1.5. Kompensācijas pasākumu izstrādes kritēriji  

1.5.1. Mērķorientēta kompensācija 

Kompensācijas pasākumiem saskaņā ar Biotopu direktīvu jāatbilst atsauces nosacījumiem, 
kas ir noteikti pēc tās teritorijas bioloģiskās viengabalainības raksturošanas, kas var tikt 
zaudēta vai pasliktināties, un saskaņā ar iespējamo būtisko negatīvo ietekmi, kas saglabātos 
pēc ietekmes mazināšanas pasākumiem. Bioloģisko viengabalainību var definēt kā visus tos 
faktorus, kas veicina ekosistēmas uzturēšanu, tostarp strukturālos un funkcionālos resursus. 
Biotopu direktīvā teritorijas bioloģiskā viengabalainība ir saistīta ar saglabāšanas mērķiem, 
kuru dēļ teritorija ir noteikta kā Natura 2000 tīkla daļa.  
 
Lai kompensācija būtu mērķorientēta, ir pareizi jāveic novērtējums saskaņā ar 6. panta 
3. punktu, ievērojot iepriekšējā nodaļā minētos noteikumus. 
 
Pēc tam, kad noteikta bioloģiskā viengabalainība, kam tiks nodarīts kaitējums, un faktiskais 
kaitējuma apjoms, kompensācijas programmas pasākumiem jāparedz risinājumi tieši šai 
ietekmei, lai viengabalainības elementi, kas sekmē Natura 2000 tīkla kopējo vienotību, 
ilgtermiņā tiktu saglabāti. Tādējādi šiem pasākumiem jābūt vispiemērotākajiem paredzamās 
ietekmes tipam, un ar šiem pasākumiem jākoncentrē uzmanība uz uzdevumiem un mērķiem, 
kas attiecas uz tieši ietekmētajiem Natura 2000 elementiem. Šim nolūkam vajadzīgi 
pasākumi, kas skaidri attiecas uz teritorijas viengabalainības strukturālajiem un 
funkcionālajiem aspektiem un attiecīgajiem biotopu un sugu populāciju tipiem, kas tiek 
ietekmēti. 
 
Šim nolūkam vajadzīgs, lai kompensācijas programmā būtu ekoloģiski pasākumi, piemēram, 
biotopa atjaunošanai vai uzlabošanai, populācijas papildināšanai un/vai jebkurām citām 
darbībām, kas ir piemērotas šim nolūkam. Tādēļ maksājumi dalībniekiem vai īpašiem 
fondiem neatkarīgi no tā, vai šie maksājumi rezultātā tiek novirzīti dabas saglabāšanas 
projektiem, nav piemēroti saskaņā ar Biotopu direktīvu. Turklāt jebkādiem mazāk svarīgiem 
vai netiešiem pasākumiem, kas varētu tikt piedāvāti, lai uzlabotu galveno pasākumu darbību 
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vai kompensācijas programmas rezultātus, jābūt tieši saistītiem ar kompensāciju programmas 
uzdevumiem un mērķiem. 
 
Paredzot kompensāciju, jānosaka skaidri uzdevumi, piemēram: 
 

• jānosaka kopējais ietekmēto sugu skaits, 
• jānosaka galvenās ietekmētās sugas un aptuvena šīs sugas pārstāvju proporcija 

kopējā populācijā,  
• jānosaka biotopa galvenā(s) funkcija(s), kas tiks nelabvēlīgi ietekmētas un no 

kurām sugas ir atkarīgas, piemēram, barošanās, atpūtas periodi, utt., 
• jānosaka iespējamās sugu populācijas un biotopu funkcijas, kam ir labvēlīgs 

saglabāšanas statuss,  
• jānosaka pasākumi, kas vajadzīgi, lai izlīdzinātu kaitējumu ietekmētajām biotopu 

funkcijām un sugām, lai tās tiktu atjaunotas stāvoklī, kas atspoguļo ietekmētās 
teritorijas labvēlīgu saglabāšanas statusu. 

 
Ja ir neskaidrības par nelabvēlīgās ietekmes konkrēto raksturu un/vai apjomu, tās ir rūpīgi 
jāpārbauda. Attiecīgos gadījumos jārīkojas piesardzīgi, un nelabvēlīgās ietekmes novērtējums 
jāpamato ar sliktāko iespējamo notikumu attīstību. 
 

1.5.2. Kompensēšanas faktiskums 

Kompensācijas pasākumu realizējamība un faktiskums ir būtiski svarīgi Biotopu direktīvas 
6. panta 4. punkta izpildē saskaņā ar piesardzības principu un paraugpraksi. Nodrošinot 
faktiskumu, tehniskā realizējamība jāpanāk kopā ar kompensācijas pasākumu atbilstīgu 
apjomu, laika plānojumu un īstenošanas vietu.  
 
Kompensācijas pasākumiem jābūt realizējamiem un jādarbojas, atjaunojot ekoloģiskos 
nosacījumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu Natura 2000 tīkla kopējo vienotību (t.i., bojāto 
ekoloģisko struktūru un funkcijas un ietekmētos biotopus un sugas). Paredzētajam grafikam 
un visām uzturēšanas darbībām, kas vajadzīgas, lai uzlabotu darbību, jābūt zināmām un/vai 
paredzētām no pasākumu īstenošanas sākuma. Tam jābūt pamatotam ar labākajām 
pieejamajām zinātnes atziņām, kuras papildina ar īpašu izmeklēšanu attiecīgajai vietai, kur 
jāīsteno kompensācijas pasākumi. Pasākumi, kuriem nav pamatotu garantiju par izdošanos, 
saskaņā ar 6. panta 4. punktu nav jāizskata, un kompensācijas pasākumu programmas 
iespējamā izdošanās jāņem vērā, apstiprinot plāna vai projekta galīgo versiju atbilstīgi 
prevencijas principam.  
 
Turklāt, izvēloties no dažādām kompensēšanas iespējām, jāizvēlas visreālākā iespēja, kurai ir 
vislielākā sekmīgas realizēšanas iespējamība. 
 
Kompensācijas pasākumu programmā jāiekļauj detalizēta pārraudzība īstenošanas laikā, lai 
nodrošinātu ilgtermiņa efektivitāti. Natura 2000 tīklā šādu pārraudzību jākoordinē un pēc tam 
jāintegrē pārraudzībā, kas paredzēta saskaņā ar Biotopu direktīvas 11. pantu. 
 
Pasākumi, kuru praktiskais efektivitātes līmenis mērķu īstenošanā būs zems, ir attiecīgi 
jāmaina. 
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1.5.3. Tehniskā realizējamība  

Saskaņā ar pašreizējo informāciju ir ļoti maza iespēja, ka ekoloģisko struktūru un funkcijas, 
kā arī saistītos biotopus un sugu populācijas var atjaunot tādā stāvoklī, kādā tie bijuši pirms 
plāna vai projekta nodarītā kaitējuma. Lai pārvarētu iekšējās grūtības, kas aizkavē sekmīgu 
ekoloģisko apstākļu atjaunošanu, kompensācijas pasākumi jāizstrādā: 
 

− ievērojot zinātniskus kritērijus un novērtējumu saskaņā ar labākajām zinātniskajām 
atziņām un 

 
− ņemot vērā konkrētas atjaunojamo ekoloģisko īpašību prasības (piemēram, augsne, 

mitrums, iedarbība, genofonds, pastāvošais apdraudējums un citi nosacījumi, kas ir 
būtiski svarīgi atjaunošanai). 

 
Tehniskajai realizējamībai būtiskie aspekti nosaka kompensācijas pasākumu vietas 
piemērotību (realizējamību atkarībā no vietas), attiecīgo laika plānojumu un vajadzīgo 
apjomu.  
 
Turklāt izvēloties un izstrādājot konkrētus pasākumus, jāievēro katrai konkrētai praksei, 
biotopa izveidei, biotopa atjaunošanai, populācijas papildināšanai, sugu reintrodukcijai vai 
citam kompensācijas pasākumu programmā paredzētajam pasākumam noteiktās vadlīnijas.  
 

1.5.4. Kompensēšanas apmēri 

Kompensācijas pasākumu apmēriem, lai pasākumi būtu efektīvi, ir tieša saikne ar ietekmēto 
viengabalainības elementu kvantitatīvajiem un kvalitatīvajiem aspektiem (t.i., tostarp ar 
struktūru un funkcionalitāti, un to nozīmi Natura 2000 tīkla kopējā vienotībā) un pasākumu 
paredzamo efektivitāti.  
 
Līdz ar to kompensācijas koeficientus vislabāk noteikt individuāli, un tie sākotnēji jānosaka, 
ņemot vērā informāciju, kas izmantota 6. panta 3. punktā paredzētajā novērtējumā, lai 
nodrošinātu ekoloģiskās funkcionalitātes obligāto prasību izpildi. Koeficientus pēc tam var 
definēt atkārtoti saskaņā ar efektivitātes pārraudzībā novērotajiem rezultātiem, un galīgajam 
lēmumam par kompensācijas proporciju jābūt pamatotam.  
 
Ir vispāratzīts, ka koeficientiem jābūt ievērojami lielākiem par 1:1. Tādējādi kompensācijas 
koeficientus, kas ir 1:1 vai zemāki, jāapsver tikai gadījumos, kad ir pierādīts, ka pasākumu 
efektivitāte šādā apmērā struktūras un funkcionalitātes atjaunošanā īsā laikposmā būs 100% 
(piemēram, neapdraudot biotopu un svarīgāko sugu populācijas, kuras, iespējams, ietekmēs 
plāns vai projekts).  
 

1.5.5. Kompensācijas pasākumu īstenošanas vieta 

Kompensācijas pasākumi jāizmanto tā, lai panāktu visaugstāko efektivitāti Natura 2000 tīkla 
kopējās vienotības saglabāšanā. Tas iekļauj priekšnoteikumu kopumu, kas jāizpilda par 
visiem kompensācijas pasākumiem:  
 

− kompensēšanai izvēlētajai platībai jābūt pieejamai attiecīgajā dalībvalstī tajā pašā 
bioģeogrāfiskajā reģionā (platībām, kas ir noteiktas saskaņā ar Biotopu direktīvu) vai 
tajā pašā putnu sugas areālā, migrācijas ceļā vai ziemošanas platībā (t.i., teritorijas, kas 
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noteiktas saskaņā ar Putnu direktīvu). Turklāt platībai jānodrošina funkcijas, kas ir 
salīdzināmas ar tām funkcijām, kuras pamatojušas sākotnējās teritorijas izvēles 
kritērijus, jo īpaši ņemot vērā atbilstīgu ģeogrāfisko izvietojumu; 

− kompensēšanai izvēlētajā vietā jābūt vai tajā jābūt iespējams izveidot raksturīgās 
pazīmes, kas saistītas ar ekoloģisko struktūru un funkcijām un kas vajadzīgas 
biotopiem un sugu populācijām. Šis kritērijs ir saistīts ar tādiem kvalitatīvajiem 
aspektiem kā bojāto resursu unikalitāte un prasības ņemt vērā vietējos ekoloģiskos 
apstākļus; 

− kompensācijas pasākumi nedrīkst pakļaut riskam nevienas tādas Natura 2000 
teritorijas viengabalainības saglabāšanu, kas sekmē tīkla kopējo vienotību. 
Pasākumiem, kurus veic esošās Natura 2000 teritorijā(s), jābūt saskaņā ar teritorijas(u) 
saglabāšanas mērķiem, un tie nav jāsaprot kā teritorijai(ām) vajadzīgas vispārējās 
apsaimniekošanas līdzekļi. 

 
Turklāt ir vispārpieņemts, ka vietējos apstākļus, kas vajadzīgi, lai atjaunotu ekoloģiskos 
resursus, atrod pēc iespējas tuvāk plāna vai projekta ietekmētajai vietai. Tādēļ visieteicamākā 
izvēle ir noteikt kompensēšanas vietu attiecīgajā Natura 2000 teritorijā vai tuvu tai tādā vietā, 
kurā ir piemēroti apstākļi, lai pasākumi būtu veiksmīgi. Tomēr tas ne vienmēr ir iespējams, un 
jānosaka prioritāšu kopums, kas jāievēro, meklējot Biotopu direktīvas prasībām atbilstīgu 
vietu:  
 

1) kompensēšana Natura 2000 teritorijas robežās, ja teritorijā ir elementi, kas vajadzīgi, 
lai nodrošinātu ekoloģisko vienotību un tīkla funkcionēšanu, 

 
2) kompensēšana ārpus attiecīgās Natura 2000 teritorijas, taču tajā pašā topogrāfiskajā 

vai ainaviskajā vienībā, ja ir realizējams tāds pats devums ekoloģiskajai struktūrai 
un/vai tīkla funkcionēšanai. Jaunā atrašanās vieta var būt cita teritorija, kas noteikta kā 
Natura 2000 teritorija, vai arī tā var nebūt piederīga šim tīklam. Pēdējā gadījumā 
teritoriju ir jānosaka par Natura 2000 teritoriju un uz to jāattiecina visas „dabas” 
direktīvu prasības; 

 
3) kompensēšana ārpus Natura 2000 teritorijas citā topogrāfiskajā vai ainaviskajā 

vienībā. Jaunā atrašanās vieta var būt cita teritorija, kas noteikta kā Natura 2000 
teritorija. Ja kompensēšanai atvēlēta vieta, kas nav noteikta kā Natura 2000 teritorija, 
tad tā jānosaka par Natura 2000 teritoriju un uz to jāattiecina visas „dabas” direktīvu 
prasības. 

 
Kā kompensācijas pasākumu daļu nosakot jaunas Natura 2000 teritorijas, to saraksts 
jāiesniedz Komisijā pirms pasākumu īstenošanas un projekta realizēšanas, taču pēc tā 
apstiprināšanas. Jaunās Natura 2000 teritorijas jādara zināmas Komisijai, izmantojot tos 
saziņas kanālus un procedūras, kas noteiktas izmantošanai KNT sarakstu pieņemšanas un ĪAZ 
noteikšanas procesā (kā parasti).  
 
Dalībvalstis nodrošina labāko sadarbību un koordināciju, nosakot kompensācijas pasākumu 
veikšanas vietas pārrobežu projektos. 
 

1.5.6. Kompensēšanas laika plānošana 

Kompensēšanas pasākumu laika plānošanā jāievēro individuāla pieeja, kur pieņemtajam 
grafikam jānodrošina to ekoloģisko procesu nepārtrauktība, kas ir būtiski tās bioloģiskās 
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struktūras un funkciju saglabāšanai, kura sekmē Natura 2000 tīkla kopējo vienotību. Tai 
vajadzīga cieša plāna vai projekta īstenošanas un pasākumu īstenošanas koordinācija, un tā ir 
atkarīga no tādiem jautājumiem kā laiks, kas vajadzīgs biotopu izveidei un/vai sugu 
populāciju atjaunošanai vai ieviešanai noteiktā platībā. Turklāt jāapsver arī citi faktori un 
procesi: 
 

− teritoriju nedrīkst neatgriezeniski ietekmēt, pirms notikusi kompensēšana, 
− kompensēšanas rezultātam jābūt jūtamam jau tad, kad attiecīgajai teritorijai tiek 

nodarīts kaitējums. Noteiktos apstākļos, kad to nevar pilnībā nodrošināt, par 
starpposmā nodarīto kaitējumu jāparedz papildu kompensēšana; 

− nokavēšanās ir pieļaujama tikai tad, ja ir konstatēts, ka tā neapdraud Natura 2000 tīkla 
kopējās vienotības mērķi „neciest neto zaudējumus”; 

− nokavēšanās nav pieļaujama, piemēram, ja tās rezultātā samazinās jebkuras ar 
Direktīvas 92/43/EEK II pielikumu vai Direktīvas 79/409/EEK I pielikumu aizsargātas 
sugas populācija, īpašu uzmanību pievēršot gadījumiem, kuros ietekme skar prioritāras 
sugas; 

− ir iespējams sadalīt kompensācijas pasākumus atkarībā no laika jeb atkarībā no tā, vai 
nozīmīgā negatīvā ietekme var rasties īstermiņā, vidējā termiņā vai ilgtermiņā. 

 
Var ieteikt piemērot īpašus pasākumus, lai atsvērtu starpposmu zaudējumus, kas rastos, līdz 
tiks īstenoti saglabāšanas mērķi. Visam vajadzīgajam nodrošinājumam (tehniskajam, 
juridiskajam vai finansiālajam), kas nepieciešams, lai īstenotu kompensācijas pasākumus, 
jābūt sagatavotam, pirms sākas plāna vai projekta īstenošana, lai šādi novērstu jebkādu 
neparedzētu aizkavēšanos, kura var radīt šķēršļus pasākumu efektivitātei. 
 

1.5.7. Īstenošana ilgtermiņā  

Kompensācijas pasākumu īstenošanai ilgtermiņā un to aizsardzībai, pārraudzībai un 
uzturēšanai jānodrošina stabils juridiskais un finansiālais pamats, pirms rodas ietekme uz 
biotopiem un/vai vidi. To var panākt šādi: 
 

− nodrošinot pagaidu aizsardzību, pat ja KNT/ĪAZ statusu piešķir vēlāk, 
 
− paredzot saistošus ieviešanas instrumentus valsts līmenī ar mērķi panākt 

kompensācijas īstenošanu un efektivitāti (piemēram, attiecīgos gadījumos to saistot ar 
pienākumiem saskaņā ar direktīvu par ietekmes uz vidi novērtējumu, vai ar direktīvu 
par ekoloģisko atbildību, ja tā ir spēkā; paredzot subsīdiju plānu vai projektu 
apstiprināšanu pēc tam, kad pierādīta attiecīgo kompensācijas pasākumu īstenošanas 
noteikumu stabilitāte); 

 
− izstrādājot nepieciešamos juridiskos līdzekļus, ja pasākumu īstenošanai atbilstīgi 

paraugpraksei par vajadzīgu tiks atzīta zemes vai tiesību iegāde (piemēram, 
standartprocedūras obligātai iegādei, pamatojoties uz vajadzību saglabāt dabu); 

 
− izveidojot pārraudzības programmas uz visu projekta ilgumu, tostarp paredzot mērķus, 

atbildīgās iestādes un nepieciešamību pēc resursiem, rādītājus un prasības par 
ziņošanu Komisijai. To vislabāk varētu veikt neatkarīgas iestādes, kas īpaši izveidotas 
šim nolūkam, ciešā sadarbībā ar Natura 2000 iestādēm. 
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1.6. Kurš sedz kompensācijas pasākumu izmaksas 

Šķiet loģiski, ka saskaņā ar principu „piesārņotājs maksā”, projekta realizētājs sedz 
kompensācijas pasākumu izmaksas. Līdzfinansēšanas gadījumā tas var ietvert izmaksas 
valsts iestādēm iesniegtajā kopbudžetā. Šajā sakarībā Eiropas fondi, piemēram, var 
līdzfinansēt kompensācijas pasākumus transporta infrastruktūrai, kas ir atbalstīta saskaņā 
ar TEN (Trans European Network- Transeiropas tīklu). Jo īpaši finanšu palīdzību no 
Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) var saņemt par tādiem kompensācijas 
pasākumiem, kas ir saistīti ar projektiem, ko finansē šis fonds, ja finansējums piešķirts 
saskaņā ar šim fondam piemērojamajiem mērķiem, noteikumiem un kārtību. 

 
Valsts iestādes piešķirtu atbalstu par pasākumiem, kas veikti, lai kompensētu kaitējumu 
Natura 2000 teritorijai, var uzskatīt par valsts atbalstu (Līguma 87. panta (iepriekš 92. panta) 
nozīmē), ja to piešķir uzņēmumam, kurš veic uzņēmējdarbību Natura 2000 teritorijā, kas 
noteikta pirms vai pēc uzņēmējdarbības sākšanas. Tomēr, ja uzņēmums ir valsts iestādes 
nolīgts darbuzņēmējs infrastruktūras ierīkošanai, atbalstu neuzskata par valsts atbalstu, kamēr 
tās tiek piešķirts par paveiktajiem darbiem.  
 

Dalībvalstij ir saistības veikt kompensācijas pasākumus no 6. panta spēkā stāšanās 
dienas. To finansēšana var būt dalībvalstu kompetencē.  

 
1.7. Komisijas informēšana par kompensācijas pasākumiem 

Valstu kompetentajām iestādēm jāinformē Komisija par pieņemtajiem kompensācijas 
pasākumiem. Attiecīgais noteikums nenosaka ne šādas paziņošanas formu, ne tās mērķi. 
Tomēr, lai veicinātu procesu, Komisijas dienesti ir sagatavojuši standarta formātu9 
informācijas sniegšanai Komisijai saskaņā ar 6. panta 4. punkta noteikumiem. Katrā ziņā 
Kopienas uzdevums nav ieteikt šādus saglabāšanas pasākumus vai tos zinātniski validēt. 
 
Ar minēto informāciju jāļauj Komisijai novērtēt, kādā veidā katrā konkrētā gadījumā tiek 
īstenoti attiecīgās teritorijas saglabāšanas mērķi. Lai gan valstu iestādēm konkrēti ir noteikts 
tikai pienākums paziņot par pieņemtajiem kompensācijas pasākumiem, var izrādīties, ka 
jāpaziņo arī daži elementi saistībā ar apzinātajām alternatīvām un sevišķi svarīgajām 
sabiedrības interesēm, kas pieprasa īstenot plānu vai projektu, ciktāl šie elementi ir 
ietekmējuši kompensācijas pasākumu izvēli. 
 
Informācijai par kompensācijas pasākumiem jāļauj Komisijai noteikt veidu, kādā 
konkrētos gadījumos tiek īstenoti attiecīgās teritorijas saglabāšanas mērķi. Tomēr 
Komisijas uzdevums nav ieteikt kompensācijas pasākumus. 

Kad plānošanas procesā par kompensācijas pasākumiem jāinformē Komisija un kas ir 
atbildīgs par šo informēšanu 

Lai Komisija varētu pieprasīt papildu informāciju par veiktajiem pasākumiem vai rīkoties 
gadījumā, ja tā uzskata, ka Direktīvas juridiskās prasības nav pareizi piemērotas, 
kompensācijas pasākumi Komisijai jāiesniedz pirms to īstenošanas un pirms attiecīgā plāna 
                                                 
9 Attiecīgās veidlapas pievienotas šī dokumenta IV pielikumā. 
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vai projekta faktiskās realizācijas, taču pēc atļaujas saņemšanas. Tādēļ ir ieteicams 
kompensācijas pasākumus iesniegt Komisijai, tiklīdz tie ir pieņemti plānošanas procesā, lai 
Komisija kā Līguma izpildes uzraugs varētu novērtēt, vai Direktīvas noteikumi ir pareizi 
piemēroti. 
 
Iestādēm, kas ir atbildīgas par Natura 2000 katrā dalībvalstī, kā atbildīgajām iestādēm par 
Natura 2000 tīkla kopējās vienotības saglabāšanu un par informācijas atjaunināšanu saistībā 
ar Natura 2000 tīklu, jābūt būtiskai lomai šajā procesā, un informācija jāiesniedz ar valsts 
iestādes un katras dalībvalsts pastāvīgās pārstāvniecības starpniecību, tāpat kā teritoriju 
sarakstu pieņemšanas procesā. 

 
1.8. Kā jārīkojas teritorijās, kurās sastopami prioritāri biotopi un/vai 

sugas 

Direktīvas 6. panta 4. punkta otrajā daļā paredzēts īpašs režīms gadījumiem, ja plāns vai 
projekts attiecas uz teritoriju, kurā sastopami prioritāri biotopi un/vai sugas, un ja tas var 
ietekmēt šos prioritāros biotopus un/vai sugas. Tādu plānu vai projektu realizāciju, kas var 
nelabvēlīgi ietekmēt šīs teritorijas, var attaisnot tikai tad, ja skartās sevišķi svarīgās 
sabiedrības intereses attiecas uz veselības aizsardzību, sabiedrības drošību vai videi primāri 
svarīgām labvēlīgām pārveidēm vai ja pirms apstiprinājuma piešķiršanas plānam vai 
projektam Komisija pauž atzinumu par paredzēto iniciatīvu.  
 
Citiem vārdiem sakot, kaitējums teritorijām tiek uzskatīts par prioritārāku nekā direktīvas 
mērķu izpilde, ja ir spēkā iepriekš minētie sevišķi svarīgie iemesli vai arī pēc procedūrā 
paredzētā papildu nodrošinājuma — neatkarīga, Komisijas veikta novērtējuma.  
Šis noteikums liek uzdot vairākus jautājumus attiecībā uz:  

• attiecīgo teritoriju apzināšanu,   

• veselības aizsardzības, sabiedrības drošības, videi primāri svarīgas labvēlīgas pārveides 
jēdzienu interpretāciju,   

• Komisijas atzinuma pieņemšanas procedūru un sekām, kas izriet no šī atzinuma.  

1.8.1. Attiecīgās teritorijas  

Direktīvas 6. panta 4. punkta otro daļu piemēro gadījumos, kad plāna vai projekta realizācija 
var ietekmēt teritoriju, kurā ir sastopami prioritāri biotopi un/vai sugas. Šajā ziņā ir pamatoti 
uzskatīt, ka plāns vai projekts, kas: 
 

a) nekādā veidā neietekmē prioritāru biotopu/sugu vai  

b) ietekmē biotopu/sugu, kura nav ņemta vērā teritorijas izvēlē („nenozīmīga 
pārstāvētība” datu standartveidlapā),  

nav faktisks pamatojums tam, ka uz teritoriju attiecas minētā otrā daļa.  
 
Tā kā Putnu direktīvā neviena suga nav atzīta par prioritāru, par kompensācijas pasākumiem, 
kuru mērķis ir izlīdzināt ietekmi uz ĪAZ putnu populācijām, Komisijas atzinums nav 
vajadzīgs. 
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Direktīvas 6. panta 4. punkta otro daļu var interpretēt kā tādu, kas attiecas uz visām 
teritorijām, kurās sastopami prioritāri biotopi un/vai sugas, kad šie biotopi vai sugas 
tiek ietekmēti. 

 
1.8.2. Jēdzieni „veselības aizsardzība”, „sabiedrības drošība” un 

„videi primāri svarīgas labvēlīgas pārveides” 

Veselības aizsardzība, sabiedrības drošība un videi labvēlīgas pārveides ir svarīgākās 
sabiedrības intereses. Tomēr, tāpat kā jēdziens „sevišķi svarīgas sabiedrības intereses”, šīs trīs 
kategorijas nav skaidri definētas. 
 
Kopienas tiesību aktos sabiedrības veselība un sabiedrības drošība ir uzskatāmas par 
vissvarīgākajiem obligātajiem iemesliem, ar kuriem var attaisnot valsts mēroga pasākumu 
pieņemšanu, ar ko tiek ierobežota preču aprites un darbaspēka pārvietošanās brīvība, 
pakalpojumu sniegšanas brīvība, kā arī tiesības veikt uzņēmējdarbību. Turklāt personu 
veselības aizsardzība ir viens no Kopienas politikas pamata mērķiem vides jomā. Arī videi 
primāri svarīgas labvēlīgas pārveides ir kategorija, kas jāiekļauj iepriekš minētajos vides 
politikas pamata mērķos.  
 
Ievērojot subsidiaritātes principu, pārbaudīt, vai rodas šāda situācija, ir valstu kompetento 
iestāžu ziņā. Protams, jebkuru šāda veida situāciju var izskatīt arī Komisija, kontrolējot 
Kopienas tiesību aktu pareizu piemērošanu.  
 
Attiecībā uz „sabiedrības drošību”, ir lietderīgi atsaukties uz Tiesas 1991. gada 28. februāra 
spriedumu Lietā C-57/89, Komisija pret Vāciju (Leybucht Dykes). Šis lēmums tika pieņemts 
pirms Direktīvas 92/43/EEK un, līdz ar to, arī tās 6. panta stāšanās spēkā. Tomēr lēmums ir 
svarīgs, zināmā mērā tāpēc, ka Tiesas pieeja ietekmēja 6. panta izstrādi. Tika apspriesti 
būvniecības darbi dambju stiprināšanai Ziemeļjūrā pie Leibuhtas pilsētas. Izpildot šos darbus, 
tika samazināta ĪAT platība. Kā vispārīgu principu Tiesa pasludināja to, ka pamatojumam, kas 
attaisno šādu samazināšanu, jāatbilst vispārējām interesēm, kas ir svarīgākas par tām 
vispārējām interesēm, ko pārstāv direktīvas ekoloģiskais mērķis. Konkrētajā gadījumā Tiesa 
apstiprināja, ka plūdu draudi un krasta aizsardzība ir pietiekami nopietni iemesli, lai 
apstiprinātu dambju būvdarbus un krasta līnijas nostiprināšanu, lai gan šos pasākumus stingri 
ierobežoja līdz minimālajam līmenim. 
 

Valstu iestādes var atļaut realizēt plānu vai projektu tikai tad, ja ir sniegti pierādījumi 
par iepriekš minētajām sevišķi svarīgajām sabiedrības interesēm, un tikai tādā pakāpē, 
kādā attiecīgais plāns vai projekts ir vajadzīgs šo sabiedrības interešu apmierināšanai.  

1.8.3. Komisijas atzinuma pieņemšana un tā sekas 

Kā apstiprināts ar Tiesas 2006. gada 14. septembra spriedumu Lietā C-244/05, Komisija 
sniedz savu atzinumu saskaņā ar 6. panta 4. punktu tikai saistībā ar teritorijām, kas ir iekļautas 
Kopienas nozīmes teritoriju (KNT) sarakstā.  
 
Tādu sevišķi svarīgu sabiedrības interešu gadījumā, kas nav veselības aizsardzība, drošība un 
videi labvēlīgas pārveides, nepieciešams iepriekšējs Komisijas atzinums. Direktīvas 6. panta 
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4. punkta otrā daļa neprecizē šāda atzinuma sniegšanas kārtību vai konkrētu saturu10. Tādēļ 
vēlreiz jāatsaucas uz attiecīgā noteikuma ekonomiku un mērķiem. Atzinumam jāattiecas uz to 
ekoloģisko vērtību novērtējumu, kuras var ietekmēt plāns vai projekts, uz skarto sevišķi 
svarīgo sabiedrības interešu nozīmīgumu un šo divu pretējo interešu līdzsvaru, kā arī uz 
kompensācijas pasākumu novērtējumu. Šajā novērtējumā jāietilpst gan zinātniskam, gan 
ekonomiskam novērtējumam, kā arī tajā jāizskata plāna vai projekta realizācijas 
nepieciešamība un samērīgums attiecībā pret skartajām svarīgajām interesēm.  
 
Atzinums nav juridiski saistošs tiesību akts. Valstu iestādes var to neņemt vērā un izlemt 
īstenot plānu vai projektu, pat ja atzinums ir negatīvs. Tomēr pēdējā gadījumā tiks gaidīts, ka 
lēmumā tiks apskatīti Komisijas argumenti un skaidrots, kāpēc tās atzinums nav ievērots. 
Jebkurā gadījumā Komisija var vērtēt, vai plāna vai projekta īstenošana atbilst Kopienas 
tiesību aktu prasībām, un vajadzības gadījumā attiecīgi uzsākt tiesvedību. Kaut gan Direktīvā 
nav noteikts konkrēts termiņš attiecībā uz Komisijas atzinuma pieņemšanu, Komisijas dienesti 
veic visas nepieciešamās darbības, lai veiktu novērtējumus un izdarītu attiecīgos secinājumus 
pēc iespējas ātrāk. 
 
 
Komisijai, izsakot atzinumu, jāpārbauda ietekmēto ekoloģisko vērtību un skarto sevišķi 
svarīgo interešu līdzsvars un jānovērtē kompensācijas pasākumi. Atzinums nav saistošs, 
taču, ja tiek konstatēta neatbilstība Kopienas tiesību aktiem, var tikt uzsākta tiesvedība.  

                                                 
10 Attiecīgais standarta formāts (IV pielikums) attiecas arī uz Komisijas atzinuma pieprasījumu saskaņā ar 

6. panta 4. punkta otro daļu. 
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PIELIKUMS 
Veidlapa informācijas sniegšanai Eiropas Komisijai  

saskaņā ar 6. panta 4. punktu 

 
Dalībvalsts:     Datums: 
 
 

Informācija Eiropas Komisijai  
saskaņā ar Biotopu direktīvas 6. pantu  

(Direktīva 92/43/EEK) 
 
 
 

 
Dokumentācija nosūtīta /  informācijai/   atzinumam/ 
 
   (6. panta 4. punkta pirmā daļa)               (6. panta 4. punkta otrā daļa) 
 
 
Kompetentā valsts iestāde: 
 
 
Adrese: 
 
 
 
Kontaktpersona: 
 
 
 
Tālrunis, fakss, e-pasts: 
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Ietekmētās Natura 2000 teritorijas nosaukums un kods: 
 
 
Teritorija ir: 
 

 ĪAZ saskaņā ar Putnu direktīvu    piedāvātā KNT saskaņā ar Biotopu  
       direktīvu 

 
        tajā sastopams prioritārs biotops/suga 
 
 
 
 
Kopsavilkums par plānu vai projektu, kas ietekmēs teritoriju: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. PLĀNS VAI PROJEKTS 
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Kopsavilkums par teritorijai radītās negatīvās ietekmes novērtējumu: 
 
N.B.! Šajā kopsavilkumā uzmanība jāpievērš nelabvēlīgajai ietekmei, kas paredzama 
biotopiem un sugām, kuru dēļ teritoriju ir piedāvāts iekļaut Natura 2000 tīklā, jāpievieno 
atbilstīgās kartes un jāapraksta jau paredzētie kaitējuma mazināšanas pasākumi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. NEGATĪVĀ IETEKME 
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Dalībvalsts apzināto alternatīvo risinājumu kopsavilkums: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Iemesli, kāpēc valsts kompetentās iestādes ir secinājušas, ka alternatīvu risinājumu nav: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ALTERNATĪVIE RISINĀJUMI 
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Iemesls, kāpēc tomēr jārealizē šis plāns vai projekts: 
 
 

 sevišķi svarīgas sabiedrības intereses, tostarp sociāla vai ekonomiska rakstura 
intereses (ja nav prioritāru biotopu/sugu) 

 
 veselības aizsardzība 

 
 sabiedrības drošība 

 
 videi primāri svarīgas labvēlīgas pārveides  

 
 citas sevišķi svarīgas sabiedrības intereses 

 
 
 
 
Īss norādītā iemesla apraksts: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. SEVIŠĶI SVARĪGI IEMESLI 
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Paredzētie kompensācijas pasākumi un to īstenošanas grafiks: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. KOMPENSĀCIJAS PASĀKUMI 


