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Temats: Lūgumraksts Nr. 0526/2008, ko iesniedza Bulgārijas valstspiederīgā Vera 
Pentkantchin, par to, ka Bulgārijas valdība nepiemēro saistībā ar tīklu 
Natura 2000 noteiktās Kopienas tiesības

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja apgalvo, ka Bulgārijas valdība nepietiekami aizsargā Natura 2000
teritorijas un ka steidzami jāveic pasākumi, kas novērstu postījumus. Lūgumraksta iesniedzēja 
izklāsta pamatproblēmas un iesaka risinājumus, kā arī min konkrētas zonas, kurās netiek 
īstenotas saistībā ar tīklu Natura 2000 noteiktās Kopienas tiesības.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 30. septembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 30. janvārī.

Lūgumraksts

Lūgumraksta iesniedzēja apgalvo, ka Bulgārijas valdība nepietiekami aizsargā Natura 2000
teritorijas un ka steidzami jāveic pasākumi, kas novērstu postījumus. Lūgumraksta iesniedzēja 
izklāsta pamatproblēmas un iesaka risinājumus, kā arī min konkrētas zonas, kurās netiek 
īstenotas saistībā ar tīklu Natura 2000 noteiktās Kopienas tiesības.

Lūgumraksta iesniedzēja min divas galvenās problēmas. Pirmais trūkums ir tāds, ka trīs 
Kopienas nozīmes teritorijas (SCI), proti, Rila Buffer BG0001188, Tvardishka Planina
BG0000211 un Zapadna Stara Planina i Predbalkan BG0001040, nav pietiekami precīzi 
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noteiktas.

Otra problēma ir saistīta ar projektu izstrādi vairākās teritorijās, kas noteiktas ar 
Direktīvu 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību1 (Dzīvotņu 
direktīva) un Direktīvu 79/409/EEK par savvaļas putnu aizsardzību2 (Putnu direktīva).

Komisijas komentāri par lūgumrakstu

Natura 2000 teritoriju nepietiekama noteikšana

Pašreizējā stāvokļa analīze rāda, ka līdz šim Bulgārija ir noteikusi aptuveni 34 % savas 
teritorijas, kas lielā mērā aptver dzīvotnes un sugas, kuras aizsargā gan Putnu, gan Dzīvotņu 
direktīva. Tomēr ir nepieciešams papildu darbs, lai nodrošinātu pilnīgu atbilstību Dzīvotņu 
direktīvai. Iespējams, ka Bulgārijai būs līdz 2009. gada 1. septembrim vai nu jāpaplašina 
dažas no jau esošajām teritorijām, vai jāierosina iekļaut jaunas. Tādēļ nepietiekamas
noteikšanas problēma joprojām ir atklāta un tiek risināta.
Komisija joprojām galvenokārt ir norūpējusies par to, ka nav pietiekami noteiktas ĪAT. Lai 
gan Bulgārija ir noteikusi visas savas 114 īpašas nozīmes putnu aizsardzības teritorijas (IBA), 
sešu objektu platība ir ievērojami samazināta bez skaidra zinātniska pamatojuma. Komisija 
2008. gada jūnijā nosūtīja oficiālu paziņojumu Bulgārijas iestādēm. Atbilde tika saņemta 
2008. gada augustā, un pašlaik Komisijas dienesti to analizē.

Attīstības darbības zonās, kuras ir tiesīgas uz aizsardzību atbilstīgi EK dabas aizsardzības 
tiesību aktiem

Komisija ir informēta par intensīvu celtniecību Bulgārijas Melnās jūras un kalnu rajonos, it 
īpaši Kaliakras, Emine-Irakli, Rilas kalna, Pirina kalna u. c. teritorijās. Attiecībā uz šiem 
gadījumiem Komisija ir sākusi izmeklēšanu, kas joprojām turpinās. Par celtniecību Kaliakras 
īpašas nozīmes putnu teritorijā Komisija 2008. gada novembrī nosūtīja Bulgārijai oficiālu 
paziņojumu.

Secinājumi

Komisija turpinās izmeklēt situāciju Bulgārijā gan attiecībā uz Natura 2000 teritoriju 
noteikšanu, gan attiecībā uz pienācīgu aizsardzības režīmu īstenošanu atbilstīgi dabas 
direktīvām. Ja būs nepieciešams, tiks veikta EK līguma 226. pantā paredzētā darbība.

                                               
1 OV L 206, 22.7.1992., 7.–50. lpp.
2 OV L 103, 25.4.1979., 1.–18. lpp.
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