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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0997/2007, ko Bulgārijas Putnu aizsardzības sabiedrības 
vārdā iesniedza Bulgārijas valstspiederīgais Ivailo Ivanov un kam pievienoti 
6 paraksti, par Natura 2000 tīkla neatbilstošu transponēšanu Bulgārijā 
Savvaļas putnu direktīvas un Dzīvotņu direktīvas pārkāpuma dēļ

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēji, kas pārstāv septiņas Bulgārijas NVO, sūdzas par to, ka Bulgārijas 
iestādes ir neatbilstoši un nepilnīgi transponējušas Direktīvu 79/409/EEK par savvaļas putnu 
aizsardzību un Direktīvu 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras 
aizsardzību. Viņi apgalvo, ka Bulgārijas valdība nav iesniegusi pilnīgu teritoriju sarakstu un 
ka tāpēc nav konsekventa Natura 2000 tīkla. Pēc privāto ieguldītāju spiediena vairākas 
teritorijas, kas sākotnēji bija izraudzītas, tika svītrotas no saraksta bez jebkāda zinātniska 
pamatojuma, arī trīs ES nozīmes teritorijas. Tas nozīmē, ka aizsargājamo teritoriju skaits un 
platība ir samazinājušies zem minimāli nepieciešamā.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 5. martā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2008. gada 10. jūnijā.

,,I. Lūgumraksts

,,Lūgumraksta iesniedzēji, kas pārstāv septiņas Bulgārijas NVO, sūdzas par to, ka Bulgārijas 
iestādes ir neatbilstoši piemērojušas Direktīvu 79/409/EEK1 par savvaļas putnu aizsardzību un 
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Direktīvu 92/43/EEK1 par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību. Viņi 
apgalvo, ka Bulgārijas valdība nav iesniegusi pilnīgu teritoriju sarakstu un ka tāpēc nav 
konsekventa Natura 2000 tīkla. Pēc privāto ieguldītāju spiediena vairākas teritorijas, kas 
sākotnēji bija izraudzītas, it kā tika svītrotas no saraksta bez jebkāda zinātniska pamatojuma, 
arī trīs ES nozīmes teritorijas.

Lūgumrakstā tiek raksturota Natura 2000 tīkla izveidošana Bulgārijā līdz 2007. gada 
2. martam, kad tika pieņemts Ministru Padomes lēmums.

II. Komisijas komentāri attiecībā uz lūgumrakstu

Komisija saņēma pirmo valsts līmeņa Kopienas nozīmes teritoriju sarakstu, ko iesaka saskaņā 
ar Dzīvotņu direktīvu, un īpaši aizsargājamo teritoriju sarakstu, kurš 2007.gada 15. martā tika 
noteikts saskaņā ar Putnu direktīvu.

Komisija apzinās problēmas, kas saistītas ar Bulgārijas Natura 2000 tīkla atlasi un noteikšanu. 
Komisija ir saņēmusi daudzus signālus no pilsoņiem un nevalstiskajām organizācijām 
attiecībā uz Bulgārijas sākotnēji ierosinātā tīkla pilnīgumu.

Vides ģenerāldirektorāts ir uzmanīgi sekojis šīm problēmām Bulgārijā, ne tikai tiekoties ar 
augsta līmeņa amatpersonām, bet arī bieži apmainoties ar vēstulēm (tostarp ,,pirms 226 
vēstuli” par direktīvu neatbilstošu piemērošanu). Pēc šī dialoga un kopš lūgumraksta 
sagatavošanas datuma Bulgārija ir iesniegusi divus papildinājumus Kopienas nozīmes 
teritoriju sarakstā un īpaši aizsargājamo teritoriju sarakstā, ko tā ieteica attiecīgi saskaņā ar 
Dzīvotņu direktīvu un Putnu direktīvu (vajadzīgie dokumenti tika saņemti attiecīgi 2007. gada 
8. novembrī un 2008. gada 22. janvārī). Kopējais pašreizējais Natura 2000 tīkla teritoriju 
skaits Bulgārijā ir 114 īpaši aizsargājamas teritorijas un 228 Kopienas nozīmes teritorijas.

Bulgārijas valsts līmeņa Kopienas nozīmes teritoriju saraksts pašlaik tiek izvērtēts saskaņā ar 
Dzīvotņu direktīvas III pielikumā noteiktajiem kritērijiem. To veic EVA Eiropas Bioloģiskās 
daudzveidības tematiskais centrs, kas Eiropas Komisijai sniedz tehnisko palīdzību, lai 
novērtētu ieteiktā tīkla pilnīgumu un saskaņotību. Centra sākotnējais novērtējums tiks 
apspriests tehniskajā sanāksmē, ko sauc par bioģeogrāfisko semināru, kurā Komisijas vārdā 
Komisijas amatpersonas un speciālisti, dalībvalstu amatpersonas un speciālisti un ieinteresēto 
grupu pārstāvji apspriež ierosinātā tīkla zinātnisko pamatotību. Šī procedūra tiek veikta 
vienlaicīgi abām divām jaunajām dalībvalstīm Bulgārijai un Rumānijai.

Ja bioģeogrāfiskās analīzes liecinās par to, ka ierosinātajā tīklā nav pietiekami iekļauti
Kopienas nozīmes dabisko dzīvotņu veidi vai sugas, Komisija lūgs dalībvalstīm novērst šos 
trūkumus, paplašinot tīklu.

III. Secinājumi

Ņemot vērā to, ka Bulgārija ir veikusi būtiskus uzlabojumus savā sākotnējā Kopienas nozīmes 
teritoriju sarakstā, ko tā ieteica saskaņā ar Dzīvotņu direktīvu, Komisija turpina ierasto praksi 
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pārbaudīt teritoriju sarakstu tā saucamajā bioģeogrāfiskajā procesā. Lai gan Putnu direktīva 
neparedz līdzīgus analīzes nosacījumus, tiek veikts arī īpaši aizsargājamo teritoriju tehniskais 
novērtējums.”
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