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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1299/07, ko iesniedza Bulgārijas valstspiederīgā
Marianna Perianova, par izpēti un darbībām saistībā ar Natura 2000 teritorijām, 
nelegālu būvniecības darbību pārtraukšanu Bulgārijā un būvniecības darbībām, 
kuras ir legalizētas, izmantojot korupciju

Lūgumraksts Nr. 1494/2007, ko iesniedza Bulgārijas valstspiederīgā Plamena 
Naydenova, par celtniecības projektiem aizsargājamos dabas rezervātos 
(Natura 2000)

1. Lūgumraksta Nr. 1299/2007 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja prasa Parlamentam iesaistīties, lai aizstāvētu Bulgārijas sabiedrību 
pret nacionālo dabas bagātību radikālu aizskārumu. Melnās jūras piekrasti Bulgārijā apdraud 
pārmērīga būvniecība. Apdraudētas ir arī Eiropas ekoloģiskajā tīklā Natura 2000 iekļautās 
teritorijas, kur atrodas aizsargājamās piekrastes dzīvotnes – kāpas, klintis, estuāri, lagūnas, 
meži un tajās mītošās aizsargājamās sugas. Bulgārijas valdība pilnīgi neievēro savus 
pienākumus attiecībā uz šo vietu aizsardzību, kā to nosaka dabas aizsardzības direktīvas. Tā 
rezultātā tūkstošiem mazu un lielu būvniecības projektu draud iznīcināt šīs vietas. Iestādes 
neņem vērā to, ka sabiedrība atbalsta šo vietu saglabāšanu. Bulgārijas valdība arī neņem vērā 
savu iedzīvotāju protestus, lai tiktu aizsargāta Melnās jūras piekraste un tās unikālie kalni. 
Pašreiz Bulgārijas kalnos nelikumīgi tiek būvēti ceļi un apjomīgi slēpošanas kūrorti, jo īpaši 
Rilā, kur 2000 m augstumā virs jūras līmeņa ir nacionālais parks. Rilas kalns ir visaugstākā 
virsotne Balkānos, un tajā mīt liels skaits aizsargājamu sugu. Bulgārijas Parlamenta pēdējais 
lēmums novembrī paredzēja izslēgt Rilas teritorijas no Natura 2000 investoru interešu dēļ. 
Lūgumraksta iesniedzēja prasa Eiropas Parlamentu panākt, lai 1) Eiropas Komisija 
nekavējoties uzsāktu ātru pārkāpuma procedūru pret Bulgāriju, līdzīgi kā Via Baltica
gadījumā Polijā, kā arī pārkāpumu oficiālu izpēti; 2) līdz jautājuma noskaidrošanai tiktu 
pārtraukts ES finansējums reģionālajai attīstībai pašvaldībām, kurās Natura 2000 teritorijas ir 
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problemātiskas.
Lūgumraksta Nr. 1494/2007 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja apgalvo, ka Bulgārija pārkāpj ES tiesību aktus un dabas aizsardzības 
direktīvas. Viņa norāda, ka Bulgārija apzināti piemēro Eiropas tiesību aktus nepareizi, lielu 
būvniecības projektu plānošanā un izpildē neievēro piemērojamos standartus un principus un 
nesoda pārkāpējus. Pārmērīga būvniecība jo īpaši apdraud Melnās jūras piekrasti. Attīstības 
pasākumi izplešas līdz atzītām Natura 2000 teritorijām, kurās ir aizsargājamas piekrastes 
dzīvotnes, piemēram, kāpas un klintis, upju estuāri, lagūnas, meži un daudzas aizsargājamas 
dzīvnieku sugas. Saskaņā ar lūgumraksta iesniedzējas sniegto informāciju Bulgārijas kalnos ir 
nelikumīgi izbūvēti ceļi un uzcelti lieli slēpošanas kūrorti. Konkrēti, Rilas kalnā, augstākajā 
Balkānu virsotnē un aizsargājamā dabas rezervātā, kas ir 2000 metrus virs jūras līmeņa. Šo 
kalnu apvidu apdzīvo dažādas aizsargājamas dzīvnieku sugas, un kalns ir dažādu reliģiju 
svētvieta. Lūgumraksta iesniedzēja apgalvo, ka pašlaik tiek nelikumīgi būvēti ceļi un 
slēpotāju pacēlājs blakus kalna ezeriem. Turklāt būvuzņēmumi kategoriski aizliedz 
sabiedrības piekļuvi publiskajām teritorijām, un, noslēdzot nelikumīgas vienošanās ar 
korumpētām iestādēm, aizsargājamās publiskās teritorijas tiek atzītas par privātīpašumu. 
Lūgumraksta iesniedzēja vēlas, lai Eiropas Savienība uzsāktu pārkāpuma procedūras pret 
Bulgāriju.

2. Pieņemamība

Lūgumraksts Nr. 1299/2007 atzīts par pieņemamu 2008. gada 30. aprīlī.
Lūgumraksts Nr. 1494/2007 atzīts par pieņemamu 2008. gada 2. jūnijā.
Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2008. gada 26. septembrī

„Lūgumraksta iesniedzējas aicina Parlamentu iesaistīties Bulgārijas nacionālo dabas bagātību 
aizsardzībā. Melnās jūras piekrasti Bulgārijā apdraud pārmērīga būvniecība. Apdraudētas ir 
arī Eiropas ekoloģiskajā tīklā Natura 2000 iekļautās teritorijas, kur atrodas aizsargājamas 
piekrastes dzīvotnes – kāpas, klintis, estuāri, lagūnas, meži un tajās mītošās aizsargājamās 
sugas. Lūgumraksta iesniedzējas apgalvo, ka Bulgārijas valdība neievēro savus pienākumus 
attiecībā uz šo vietu aizsardzību, kā to nosaka dabas aizsardzības direktīvas. Tā rezultātā 
tūkstošiem mazu un lielu būvniecības projektu draud iznīcināt šīs vietas. Turklāt saskaņā ar 
lūgumrakstu iesniedzēju sniegto informāciju pašreiz Bulgārijas kalnos tiek nelikumīgi būvēti 
ceļi un apjomīgi slēpošanas kūrorti, jo īpaši Rilas kalnā, kur 2000 m augstumā virs jūras 
līmeņa ir nacionālais parks. Rilas kalns ir visaugstākā virsotne Balkānos, un tajā mīt liels 
skaits aizsargājamu sugu.

Lūgumraksta iesniedzējas lūdz, lai:

1) Eiropas Komisija uzsāktu ātru pārkāpuma procedūru pret Bulgāriju, līdzīgi kā Via Baltica
gadījumā Polijā, kā arī pārkāpumu oficiālu izpēti;

2) līdz jautājuma noskaidrošanai tiktu pārtraukts ES finansējums reģionālajai attīstībai 
pašvaldībām, kurās Natura 2000 teritorijas ir problemātiskas.

Eiropas Komisija ir saņēmusi vairākas iedzīvotāju un nevalstisko organizāciju sūdzības par to, 
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ka netiek īstenota dažādu Natura 2000 teritoriju aizsardzība Melnās jūras piekrastē un 
atsevišķos kalnu apvidos. Komisija pārbauda saņemtās sūdzības. Pēc iepriekšējās 
izmeklēšanas Komisija par atsevišķām šīm lietām pieprasīja informāciju Bulgārijas varas 
iestādēm. Attiecībā uz šīm lietām, pamatojoties uz informāciju, kas saņemta no Bulgārijas 
varas iestādēm, ir skaidrs, ka būvniecības atļauja ir pieprasīta un būvniecības atļauja saņemta 
pirms Bulgārijas iestāšanās Eiropas Savienībā. Tāpēc saskaņā ar EK līguma 226. pantu 
Komisijai nav pamata uzsākt pārkāpuma procedūru, jo uz Bulgāriju šajā laikā neattiecās EK 
tiesību akti.  Vēl norisinās atsevišķu citu lietu izmeklēšana.

Rilas kalnu daļas izslēgšanu no Natura 2000 tīkla lūgumraksta iesniedzēja saista ar slēpošanas 
kūrortu būvniecības plāniem. Komisija par t. s. Rilas buferzonas neiekļaušanu ir saņēmusi 
sūdzību arī no nevalstiskas organizācijas.

2008. gada 9.–12. jūnijā Sibiu, Rumānijā, noritēja Bulgārijai un Rumānijai veltīts seminārs 
par bioģeogrāfiskiem jautājumiem, lai saskaņā ar Dzīvotņu direktīvu 92/43/EEK1 izvērtētu 
valstu iesniegtos ierosināto Kopienā nozīmīgu teritoriju sarakstus attiecībā uz visiem 
attiecīgās dalībvalsts bioģeogrāfiskajiem reģioniem. Diskusiju rezultātā, kuru pamatā bija 
tikai zinātniski kritēriji, noteica vairākas nepilnības („trūkumus”) attiecībā uz atsevišķiem 
Dzīvotņu direktīvas I pielikuma dzīvotņu veidiem un II pielikuma sugām. Lai šīs nepilnības 
novērstu, Bulgārijai būs jāpalielina kāda no jau pastāvošajām teritorijām vai jāpiedāvā jaunas 
teritorijas. Tādēļ joprojām tiek izskatīts jautājums par teritorijām, kas ir „izslēgtas” no 
Natura 2000 tīkla.

Komisijai nav zināms par finansējumu, kas piešķirts tādiem projektiem, kas, iespējams, var 
atstāt negatīvu ietekmi uz Natura 2000 teritorijām vai neatbilst attiecīgajiem Eiropas tiesību 
aktiem. 

Komisija ir pilnīgi apņēmusies veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu 
atbilstību acquis communautaire, ja tiks konstatēti šādi projekti vai darbības. Tāpēc Komisija 
turpinās ciešu sadarbību ar Bulgārijas varas iestādēm attiecībā uz apspriesto darbības plānu 
pārvaldību un īstenošanu un rūpīgi uzraudzīs projektu atlases procesu. 

Secinājumi

Komisija ir saņēmusi vairākas sūdzības par infrastruktūras attīstīšanas pasākumiem 
Natura 2000 teritorijās Melnās jūras piekrastē un Bulgārijas kalnu apvidos. Komisijas dienesti 
ir uzsākuši un turpina šo lietu izmeklēšanu un veiks nepieciešamos pasākumus, ja tiks atklāti 
pierādījumi par Kopienas tiesību aktu pārkāpumiem.

Bioģeogrāfisko analīžu laikā tika atklātas nepilnības Natura 2000 tīkla Bulgārijas daļā. 
Komisijas dienesti sadarbosies ar Bulgārijas varas iestādēm, lai tuvākajā laikā nodrošinātu šo 
trūkumu novēršanu.

Komisijas dienesti turpinās pārliecināties, vai projekti, ko līdzfinansējusi Eiropas Savienība, 
pilnīgi atbilst direktīvai par ietekmes uz vidi novērtējumu, Dzīvotņu direktīvai un Putnu 
                                               
1 OV L 206, 22.7.1992.
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direktīvai.”

4. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2009. gada 7. jūlijā

„2008. gada 26. septembrī Komisija sniedza kopīgu atbildi uz diviem lūgumrakstiem, kurā tā 
paziņoja, ka lūgumraksti tika izvērtēti kopā ar sūdzībām, kas saņemtas tieši Komisijā. Vēstulē 
tika minēts arī tas, ka būvniecības atļaujas, kas izsniegtas pirms pievienošanās datuma, būtu 
jāizvērtē atsevišķi no darbībām pēc pievienošanās.

Attiecībā uz Rilas kalna daļas izslēgšanu no Natura 2000 tīkla Komisijas atbildē ir norādīts, 
ka bioģeogrāfiskā semināra laikā par Bulgāriju tika atklāti vairāki trūkumi šajā tīklā, un tādēļ 
jautājums par „izslēgšanu” joprojām ir atklāts.

Pēc tam, kad tieši Komisijā tika iesniegtas sūdzības ar specifisku informāciju, Bulgārijai 
2008. gada 27. novembrī tika nosūtīta oficiāla paziņojuma vēstule par to, ka netiek aizsargāta 
daļēji iezīmētā Kaliakra teritorija Melnās jūras krastā, un par to, ka vēja turbīnu ierīkošana un 
cita būvniecība tiek atļauta, neņemot vērā to ietekmi uz vidi.

Sūdzības ar specifisko informāciju par citām Melnās jūras krasta teritorijām un kalnu 
rajoniem tiek izvērtētas ar neatkarīgu ekspertu palīdzību, un Komisija sekos līdzi 
konstatētajiem Kopienas tiesību aktu pārkāpumiem.

Komisijas dienesti izvērtē sūdzības par infrastruktūras attīstību Natura 2000 teritorijās Melnās 
jūras krastā un Bulgārijas kalnu rajonos. Vienā konkrētā gadījumā jau ir nosūtīta oficiāla 
paziņojuma vēstule un, ja tiks atrasti pierādījumi par Kopienas tiesību aktu pārkāpumu citos
gadījumos, tiks veikti visi nepieciešamie pasākumi.

Bioģeogrāfisko analīžu laikā tika konstatēti trūkumi Natura 2000 tīkla Bulgārijas daļā. 
Komisijas dienesti sadarbosies ar Bulgārijas varas iestādēm, lai nodrošinātu šo trūkumu 
novēršanu. Ar Bulgāriju tika panākta vienošanās, ka trūkumi tiks novērsti līdz 2009. gada 
1. septembrim.”


