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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1518/2008, ko „Bulgarian Society for the Protection of Birds” 
vārdā iesniedza Bulgārijas valstspiederīgā Irina Mateeva, par to, ka Bulgārijas 
varas iestādes neīsteno Padomes Direktīvas 79/409/EEK par savvaļas putnu 
aizsardzību noteikumus, kas nosaka īpaši aizsargājamās teritorijas

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja norāda, ka Bulgārija nav noteikusi pietiekamu skaitu īpaši 
aizsargājamo teritoriju un ka Bulgārijas varas iestādes pat pieņem pieteikumus investīciju 
projektiem teritorijās, kas būtu iekļaujamas īpaši aizsargājamo sarakstā. Saistībā ar šo 
lūgumraksta iesniedzēja norāda uz tādām vietām kā Kaliakra un Kamčija Melnās jūras krastā. 
Lai arī „Bulgarian Society for the Protection of Birds” ir iesniegusi sūdzības atbildīgajām 
Bulgārijas varas iestādēm un Komisija rakstiski izteikusi brīdinājumu 2008. gada jūnijā, 
Bulgārijas varas iestādes turpina izsniegt atļaujas investīciju projektiem, tai skaitā tūrisma 
celtnei un vēja parkam Kaliakrā, kā arī atpūtas vietai, ko sauc par Kamčijas kūrortu. Tādēļ 
lūgumraksta iesniedzēja mudina Eiropas Parlamentu un Komisiju nodrošināt, lai Bulgārijas 
varas iestādes nekavējoties noteiktu īpaši aizsargājamās teritorijas saskaņā ar Padomes 
Direktīvas 79/409/EEK par savvaļas putnu aizsardzību noteikumiem un lai tās atjauno kopš 
2007. gada 1. janvāra sabojātās dabas teritorijas, kad Bulgārija kļuva par ES dalībvalsti un 
attiecīgi tai bija jāsāk ievērot ES tiesību akti vides jomā. Lūgumraksta iesniedzēja ierosina 
apturēt ES finansējuma piešķiršanu, ja Bulgārija pienācīgi nepildīs vides direktīvas.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 16. martā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 19. jūnijā

„Īpaši aizsargājamo teritoriju nepietiekamā noteikšana
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Esošās situācijas analīze rāda, ka Bulgārija līdz šim ir noteikusi apmēram 34 % no tās 
teritorijas, kas lielā mērā ļauj kontrolēt dzīvotnes un putnus, ko aizsargā Putnu direktīva un 
Dzīvotņu direktīva1. 
Galvenās Komisijas rūpes joprojām ir saistītas ar nepietiekamo Īpaši aizsargājamo teritoriju 
(ĪAT) noteikšanu. Kaut arī Bulgārija ir noteikusi visas savas 114 putniem nozīmīgās teritorijas 
(PNT), 6 teritoriju atrašanās vietas tika ievērojami samazinātas bez skaidra zinātniska 
pamatojuma (starp tām ir Kaliakras, Pirinas un Rilas PNT). Komisija 2008. gada jūnijā2

Bulgārijas varas iestādēm nosūtīja oficiālu paziņojuma vēstuli. Atbilde ir saņemta un to 
pašlaik izvērtē Komisijas dienesti.

Attīstības pasākumi tajās teritorijās, kas uzskatāmas par aizsargājamām saskaņā ar EK 
tiesību aktiem par dabas aizsardzību
Komisija ir informēta par intensīvo attīstību Melnās jūras un kalnu reģionos Bulgārijā un jo 
īpaši Kaliakras, Kamčijas, Emine-Irakli, Rilas un Pirinas kalnu u. c. teritorijās. Šajos 
gadījumos Komisija ir uzsākusi izmeklēšanu, kas joprojām norit. Sakarā ar būvniecības 
attīstību putniem nozīmīgajā teritorijā Kaliakrā, Komisija 2008. gada novembrī3 Bulgārijai 
nosūtīja oficiālu paziņojuma vēstuli. Atbilde no Bulgārijas varas iestādēm tika saņemta pirms 
2009. gada un tagad tiek rūpīgi pārbaudīta.

Secinājumi

Komisija turpinās izmeklēt situāciju Bulgārijā saistībā ar Natura 2000 teritoriju noteikšanu un 
attiecībā uz atbilstošu aizsardzības režīmu ieviešanu saskaņā ar direktīvām vides jomā. Ja 
nepieciešams, saskaņā ar EK līguma 226. pantu tiks veikti paredzētie pasākumi.”
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Padomes 1992. gada 21. maija Direktīva 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas floras un faunas aizsardzību (OV L 206, 
22.7.1992.).
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Saite uz paziņojumu presei:
http://europa.eu/rapid/pressreleasesaction.do?reference=ip/08/884&format=html&aged=0&language=en&guilanguage=en
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Saite uz paziņojumu presei:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1826&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en


