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Tema: Peticija Nr. 1299/07 dėl tyrimo ir veiksmų, susijusių su „Natura 2000“ 
teritorijomis ir nelegalių statybų Bulgarijoje sustabdymo bei pasinaudojant 
korupcija legalizuotų statybų, kurią pateikė Bulgarijos pilietė Marianna 
Perianova.

Peticija Nr. 1494/2007 dėl statybų projektų saugomuose gamtos 
draustiniuose („Natura 2000“), kurią pateikė Bulgarijos pilietė Plamena 
Naydenova.

1. Peticijos Nr. 1299/2007 santrauka

Peticijos pateikėja kreipiasi į Europos Parlamentą, kad šis padėtų apsaugoti Bulgarijos 
visuomenę nuo radikalių pažeidimų prieš Bulgarijos nacionalinį gamtos paveldą. Bulgarijai 
priklausančiai Juodosios jūros pakrantei grėsmę kelia per didelis vystymasis. Grėsmė kyla 
taip pat Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoms, kuriose yra saugomi pajūrio 
arealai: kopos, uolos, upės žiotys, lagūnos, miškai ir juose gyvenančios saugomos gyvūnų 
rūšys. Bulgarijos vyriausybė visiškai nepaiso gamtos apsaugos direktyvose išdėstytų savo 
įsipareigojimų saugoti šias teritorijas. Taigi teritorijos pradedamos naikinti dėl daugybės mažų 
ir didelių statybos projektų. Valdžios institucijos nekreipia dėmesio į tai, kad gyventojai 
pasisako už tokių teritorijų išsaugojimą. Bulgarijos vyriausybė taip pat ignoruoja savo šalies 
gyventojų reikalavimus išsaugoti Juodosios jūros pakrantes ir unikalius kalnus. Pastaruoju 
metu Bulgarijos kalnuose, o daugiausiai – Rilos nacionaliniame parke (jis įkurtas aukščiau nei 
2000 m virš jūros lygio), neteisėtai tiesiami keliai ir statomi didžiuliai slidinėjimo kurortai. 
Rilos kalnai, kuriuose gyvena daugybė saugomų gyvūnų rūšių, yra aukščiausi Balkanuose. 
Pagal paskutinį Bulgarijos vyriausybės sprendimą, priimtą lapkričio mėnesį, kai kurios Rilos 
teritorijos buvo pašalintos iš „Natura 2000“ sąrašo dėl investuotojų interesų. Peticijos 
pateikėja paprašė Europos Parlamento, kad šis: 1.) pareikalautų, kad Europos Komisija imtųsi 
skubios pažeidimų nagrinėjimo procedūros prieš Bulgariją. Ši procedūra yra panaši į bylą 
prieš Lenkiją dėl Via Baltica kelio. Taip pat siūloma pradėti oficialų tyrimą dėl pažeidimų; 2.) 
pareikalautų sustabdyti ES finansavimą, skirtą savivaldybių regioninei plėtrai, kurių „Natura 
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2000“ teritorijoms kyla pavojus, iki tol, kol minėtos problemos bus išspręstos.

Peticijos Nr. 1494/2007 santrauka

Peticijos pateikėja teigia, kad Bulgarija pažeidžia ES teisės aktus ir direktyvas dėl gamtos 
apsaugos. Ji tvirtina, kad Bulgarija tyčia neteisingai taiko Europos teisės aktus, nesilaiko 
taikomų standartų ir principų planuodama ir vykdydama pagrindinius statybų projektus bei 
nebaudžia pažeidėjų. Juodosios jūros pakrantė ypač kenčia nuo per didelio vystymosi. Plėtra 
tęsiasi į pripažintus „Natura 2000“ draustinius, kuriuose yra saugomi jūros pakrančių arealai, 
tokie, kaip kopos ir uolos, upių žiotys, lagūnos, miškingos vietovės ir daugybė saugomų 
gyvūnų rūšių. Pasak peticijos pateikėjos, Bulgarijos kalnuose neteisėtai tiesiami keliai ir 
statomi didžiuliai slidinėjimo kurortai, o ypač – ant Rilos kalno, aukščiausios Balkanų 
viršukalnės bei saugomo gamtos rezervato, esančio aukščiau nei 2000 m. virš jūros lygio. 
Šioje kalnuotoje vietovėje prieglobstį randa įvairios saugomos gyvūnų rūšys, kalnai yra 
šventa vieta skirtingų religijų išpažinėjams. Peticijos pateikėja tvirtina, kad pastaruoju metu 
neteisėtai tiesiami keliai ir statomi slidininkų keltuvai šalia kalno ežerų. Be to, statybų 
bendrovės piliečiams draudžia artintis prie viešosios paskirties teritorijų, o saugomos 
viešosios teritorijos, pasirašius neteisėtas sutartis su korumpuotomis institucijomis, tampa 
privačia nuosavybe. Peticijos pateikėja ragina Europos Sąjungą pradėti pažeidimų procedūras 
prieš Bulgariją.

2. Priimtinumas

Peticija Nr. 1299/2007 paskelbta priimtina 2008 m. balandžio 30 d.
Peticija Nr. 1494/2007 paskelbta priimtina 2008 m. birželio 2 d.
Komisija paprašyta pateikti informaciją pagal 192 straipsnio 4 dalį.

3. Komisijos atsakymas, gautas 2008 m. rugsėjo 26 d.

Peticijų pateikėjos kreipiasi į Parlamentą, kad šis padėtų apsaugoti Bulgarijos nacionalinį 
gamtos paveldą. Bulgarijai priklausančiam Juodosios jūros krantui grėsmę kelia per didelis 
vystymasis. Grėsmė kyla taip pat Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoms, 
kuriose yra saugomi pajūrio arealai: kopos, uolos, upės žiotys, lagūnos, miškai ir juose 
gyvenančios saugomos gyvūnų rūšys. Peticijų pateikėjos tvirtina, kad Bulgarijos vyriausybė 
nesilaiko gamtos apsaugos direktyvose išdėstytų savo įsipareigojimų saugoti šias teritorijas. 
Taigi teritorijos pradedamos naikinti dėl daugybės mažų ir didelių statybos projektų. Be to, 
pasak peticijų pateikėjų, Bulgarijos kalnuose, o daugiausiai – Rilos nacionaliniame parke (jis 
įkurtas aukščiau nei 2000 m. virš jūros lygio), neteisėtai tiesiami keliai ir statomi didžiuliai 
slidinėjimo kurortai. 
Rila yra aukščiausias kalnas Balkanuose, kuriame gyvena daugybė saugomų gyvūnų rūšių.

Peticijų pateikėjos prašo:

1. Europos Komisiją imtis skubios pažeidimų nagrinėjimo procedūros prieš Bulgariją. Ši 
procedūra yra panaši į bylą prieš Lenkiją dėl Via Baltica kelio. Taip pat siūloma pradėti 
oficialų tyrimą dėl pažeidimų;
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2. sustabdyti ES finansavimą, skirtą savivaldybių regioninei plėtrai, kurių „Natura 2000“ 
teritorijoms kyla pavojus, tol, kol tos problemos bus išspręstos.

Europos Komisija gavo daugybę piliečių ir nevyriausybinių organizacijų skundų dėl 
nesaugomų įvairių Juodosios jūros pakrantėje esančių „Natura 2000“ teritorijų ir kai kurių 
kalnų vietovių. Komisija tiria gautus skundus. Po pirminio tyrimo Komisija paprašė 
Bulgarijos valdžios institucijų suteikti informaciją apie keletą iš šių atvejų. Tais atvejais, 
remiantis Bulgarijos valdžios institucijų suteikta informacija, prašymas dėl statybų leidimo 
buvo pateiktas, o statybų leidimas suteiktas anksčiau nei Bulgarijos prašymas įstoti į Europos 
Sąjungą. Kadangi tuo metu Bulgarijai nebuvo taikomi EB teisės aktai, Komisija, remdamasi 
EB sutarties 226 straipsniu, neturi jokio pagrindo pradėti pažeidimų nagrinėjimo procedūrų. 
Tyrimas vis dar vykdomas dėl kelių kitų atvejų.

Peticijos pateikėja mano, kad dalis vietovių, esančių Rilos kalnuose, buvo pašalintos iš 
„Natura 2000“ tinklo dėl ketinimų įkurti slidinėjimo kurortus. Komisija taip pat gavo skundą 
nuo nevyriausybinės organizacijos dėl to, kad taip vadinama Rilos zona, dėl kurios kovojama, 
nėra įtraukta į saugomų objektų sąrašą.

2008 m. birželio 9–12 d. Sibiu (Rumunija) vyko biogeografinis seminaras Bulgarijos ir 
Rumunijos atstovams, kurio metu pagal Buveinių direktyvą 92/43/EEB1 buvo įvertinti 
nacionaliniai siūlomų Bendrijos svarbos vietovių sąrašai, į kuriuos buvo įtraukti visi 
atitinkamų valtybių biogeografiniai regionai. Moksliniais kriterijais paremtos diskusijos 
parodė, kad Buveinių direktyvos I priedas (buveinių tipai) ir II priedas (rūšys) turi daugybę 
trūkumų (nepakankamumų). Norėdama užpildyti šiuos trūkumus, Bulgarija arba turės 
padidinti jau esamų teritorijų plotus, arba pasiūlyti naujas teritorijas. Dėl šios priežasties 
klausimas dėl teritorijų, pašalintų iš „Natura 2000“ tinklo, vis dar sprendžiamas.

Komisija nežino apie projektų, kurie darytų potencialų neigiamą poveikį „Natura 2000“ 
teritorijoms arba neatitiktų tinkamų Europos teisės aktų, finansavimą.

Komisija visiškai įsipareigoja imtis visų reikiamų priemonių, kad, nustačius tokius projektus 
ir veiklą, būtų užtikrintas acquis communautaire atitikimas. Dėl to Komisija ir toliau 
glaudžiai bendradarbiaus su Bulgarijos valdžios institucijomis vykdant ir įgyvendinant 
veiksmų programą, dėl kurios deramasi, bei atidžiai seks projektų atrankos procesą.

Komisija gavo daugybę skundų dėl pramonės vystymo Bulgarijos Juodosios jūros pakrantės ir 
kalnuotų vietovių „Natura 2000“ teritorijose. Komisijos tarnybos pradėjo tirti šiuos atvejus ir 
tęs tyrimą, o jei atsiras įrodymų, kad Bendrijos teisė pažeidžiama, imsis būtinų veiksmų.

Biogeografinių tyrimų metu Bulgarijos „Natura 2000“ tinklo dalyje buvo pastebėti trūkumai.
Komisijos tarnybos dirbs kartu su Bulgarijos valdžios institucijomis, kad būtų užtikrinta, jog 
šių trūkumųų artimiausioje ateityje neliktų.

                                               
1 OL L 206, 1992 7 22.
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Komisijos tarnybos taip pat toliau stengsis užtikrinti, kad projektai, bendrai finansuojami su 
Europos Sąjunga, visiškai atitiktų Poveikio aplinkai įvertinimo, Buveinių ir Paukščių 
direktyvų nuostatas.

4. Kitas Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. liepos 7 d.

Komisija 2008 m. rugsėjo 26 d. pateikė bendrą atsakymą į šias dvi peticijas. Jame tvirtinama, 
kad peticijos buvo apsvarstytos kartu su skundais, kuriuos gavo Komisija. Taip pat buvo 
nurodyta, kad statybų leidimai, suteikti prieš stojimo datą turi būti išnagrinėti atskirai nuo 
veiksmų, kurie buvo atlikti po stojimo.

Kalbant apie Rilos kalnų dalį, kuri buvo pašalinta iš „Natura 2000“ tinklo, Komisijos 
atsakyme nurodoma, kad biogeografinio seminaro Bulgarijai metu buvo nustatyta daugybė 
tinklo trūkumų, todėl šis klausimas vis dar svarstomas.

Komisija, atsižvelgdama į tiesiogiai jai pateiktus skundus su konkrečia informacija, 2008 m. 
lapkričio 27 d. Bulgarijai nusiuntė oficialų įspėjimą dėl iš dalies paskirtos Kaliakros teritorijos 
Juodosios jūros pakrantėje nesaugojimo ir dėl leidimo statyti vėjo turbinas ir kitus įrengimus, 
neatsižvelgus į poveikį aplinkai.

Skundus su konkrečia informacija apie kitas Juodosios jūros ir kalnuotų vietovių teritorijas 
padeda nagrinėti nepriklausomi ekspertai. Komisija pradės Bendrijos teisės pažeidimų 
procedūras, kai tik bus pastebėti pažeidimai.

Komisijos tarnybos nagrinėja skundus dėl pramonės vystymo Bulgarijos Juodosios jūros 
pakrantės ir kalnuotų vietovių „Natura 2000“ teritorijose. Oficialus įspėjimas jau buvo 
nusiųstas dėl vieno konkretaus atvejo ir, jei atsiras įrodymų, kad Bendrijos teisė pažeidžiama 
ir kitais atvejais, bus imtasi atitinkamų veiksmų.

Biogeografinių tyrimų metu Bulgarijos „Natura 2000“ tinklo dalyje buvo pastebėti trūkumai.
Komisijos tarnybos dirbs kartu su Bulgarijos valdžios institucijomis, kad būtų užtikrinta, jog 
šių trūkumų neliktų. Su Bulgarija buvo susitarta, kad nauji trūkumai bus ištaisyti iki 2009 m. 
rugsėjo 1 d.


