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Lūgumrakstu komiteja

7.07.2009

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0745/2007, ko Balkānu Savvaļas dabas biedrības vārdā
iesniedza Bulgārijas valstspiederīgais Andrey Kovatchev, par neveiksmi 
Natura 2000 tīkla īstenošanā Bulgārijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka saskaņā ar Padomes Direktīvu 92/43/EEK par dabisko 
dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību viens no svarīgākajiem Bulgārijas 
pievienošanās pienākumiem bija noteikt tajā esošās aizsargājamās vietas, dzīvotnes un 
vietējās sugas saskaņā ar III pielikumā noteiktajiem kritērijiem. Bulgārijai pirms 
pievienošanās bija jāiesniedz pilnīgs saraksts ar tām valsts teritorijām, kas jāiekļauj 
Natura 2000 tīklā. Pēc lūgumraksta iesniedzēja teiktā, tas nenotika, un viņš apgalvo, ka 
daudzām svarīgām teritorijām pašlaik tiek nodarīts nelabojams kaitējums. Tādēļ viņš aicina 
Eiropas Parlamentu nodrošināt, lai Bulgārija ievēro savas saistības un nekavējoties nosaka 
īpaši aizsargājamās teritorijas.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2007. gada 20. decembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2008. gada 7. martā

„Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka saskaņā ar Padomes Direktīvu 92/43/EEK par dabisko 
dzīvotņu, savvaļas floras un faunas aizsardzību1 viens no svarīgākajiem Bulgārijas 
pievienošanās pienākumiem bija identificēt Kopienā nozīmīgas teritorijas atbilstoši iepriekš 
minētās direktīvas III pielikumā izklāstītajiem kritērijiem, lai aizsargātu Kopienā nozīmīgus 

                                               
1 OV L 206, 22.7.1992., 7.–50. lpp.
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dabisko dzīvotņu veidus un sugas. Bulgārijai līdz pievienošanās dienai bija jāiesniedz pilnīgs 
saraksts ar tām valsts teritorijām, kas jāiekļauj Natura 2000 tīklā.

Pēc lūgumraksta iesniedzēja teiktā, saraksts bija nepilnīgs, un viņš apgalvo, ka daudzām 
svarīgām teritorijām, kas nav neiekļautas piedāvātajā sarakstā, pašlaik tiek nodarīts 
nelabojams kaitējums. Viņš apgalvo, ka atsevišķām piedāvātajām teritorijām pat nav 
nodrošināts nepieciešamais aizsardzības režīms. Tādēļ viņš aicina Eiropas Parlamentu 
nodrošināt, lai Bulgārija ievēro savas saistības un nekavējoties nosaka īpaši aizsargājamās 
teritorijas.

Komisija ir informēta par problēmām saistībā ar Natura 2000 tīkla teritoriju identificēšanu un 
noteikšanu Bulgārijā attiecībā uz Kopienas nozīmes teritorijām atbilstīgi Dzīvotņu direktīvai, 
kā arī citām tīkla sastāvdaļām — īpaši aizsargājamām teritorijām atbilstīgi Putnu direktīvai1. 
Komisija ir saņēmusi daudzus signālus no pilsoņiem un nevalstiskajām organizācijām par 
Bulgārijas iesniegtā teritoriju saraksta nepilnīgumu (Komisija to saņēma 2007. gada 
15. martā), saņemta arī korespondence no lūgumraksta iesniedzēja pārstāvētās organizācijas, 
un notikušas tās pārstāvju vizītes. Komisārs Stavros Dimas arī uzņēma NVO grupu no 
Bulgārijas, kas sniedza tādus pašus argumentus.

Vides ģenerāldirektorāts ir rūpīgi sekojis šiem jautājumiem Bulgārijā, ne tikai piedaloties 
augsta līmeņa ierēdņu sanāksmēs, bet arī bieži apmainoties ar korespondenci (nosūtīta arī 
oficiāla brīdinājuma vēstule atbilstīgi 226. pantam par direktīvu neatbilstošu piemērošanu). Šī 
dialoga rezultātā Bulgārija pēc lūgumraksta iesniegšanas datuma ir iesniegusi divus papildu 
sarakstus, kuros norādītas Kopienas nozīmes teritorijas saskaņā ar Dzīvotņu direktīvu un īpaši 
aizsargājamas teritorijas saskaņā ar Putnu direktīvu (prasītā dokumentācija tika saņemta 
attiecīgi 2007. gada 8. novembrī un 2008. gada 22. janvārī).

Bulgārijas iesniegtais valsts Kopienas nozīmes teritoriju saraksts patlaban tiek novērtēts 
atbilstoši Dzīvotņu direktīvas III pielikumā noteiktajiem kritērijiem. To dara EEZ Eiropas 
Bioloģiskās daudzveidības centrs, kas Eiropas Komisijai sniedz tehnisku palīdzību piedāvātā 
tīkla pilnīguma un saskaņotības novērtēšanā. Centra sākotnējos novērtējumus apspriedīs 
tehniskā sanāksmē, ko sauc par bioģeogrāfisko semināru, kurā Komisijas amatpersonas un 
eksperti Komisijas vārdā, dalībvalstu amatpersonas un eksperti, kā arī ieinteresēto personu 
grupu pārstāvji izskatīs piedāvātā tīkla zinātnisko pamatotību. 

Ņemot vērā to, ka Bulgārija ir veikusi nozīmīgus sākotnēji iesniegtā Kopienas nozīmes 
teritoriju saraksta uzlabojumus, Komisija turpina ieviesto praksi pārbaudīt teritoriju sarakstu 
tā sauktajā bioģeogrāfiskajā procesā. Komisija informēs Lūgumrakstu komiteju par šī procesa 
iznākumu.”

4. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2008. gada 7. jūlijā

„Savā atbildes vēstulē 2008. gada 7. martā Komisija norādīja, ka tā ir izdarījusi spiedienu uz 
Bulgāriju, lai tā norāda arī citas Kopienas nozīmes teritorijas, kas netika iekļautas 
dokumentācijā 2007. gada beigās un 2008. gada sākumā. Komisija arī paziņoja, ka pilnīgais 
saraksts tiks pārbaudīts saskaņā ar Dzīvotņu direktīvas bioģeogrāfiskajām analīzēm.

                                               
1 Padomes Direktīva 79/409/EEK par savvaļas putnu aizsardzību, OV L 103, 25.4.1979., 1.–18. lpp.
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Bioģeogrāfiskais seminārs par Bulgāriju notika 2008. gada jūnijā, kurā atklājās, ka vairāki 
dzīvotņu veidi un sugas nav pietiekoši pārstāvēti valsts sagatavotajā sarakstā. Lūgumraksta 
iesniedzējs pats veica šīs analīzes, jo viņš bija viens no NVO pārstāvjiem, kas piedalījās 
diskusijās.

Pamatojoties uz seminārā iegūto informāciju, pirmie Komisijas pieņemtie, vēl nepilnīgie 
saraksti ar Kopienas nozīmes teritorijām ir iekļauti Komisijas Lēmumā 2009/91/EK1 (par 
Alpu reģionu), 2009/92/EK2 (par Melnās jūras reģionu) un 2009/93/EK3 (par kontinentālo 
reģionu).

Pēc bioģeogrāfiskā semināra Komisija vienojās ar Bulgāriju, ka trūkumi ierosinātajā tīklā tiks 
novērsti līdz 2009. gada 1. septembrim.

Komisijas neredz iemeslu rīkoties šī lūgumraksta sakarā, ņemot vērā neseno progresu, 
pieņemot pirmos Kopienas sarakstus ar Kopienas nozīmes teritorijām Bulgārijā. Komisija 
sadarbosies ar Bulgārijas varas iestādēm, lai pabeigtu valsts sarakstu ar Kopienas nozīmes 
teritorijām.”

                                               
1 Komisijas 2008. gada 12. decembra lēmums, ar kuru, saskaņā ar Padomes Direktīvu 92/43/EEK, pieņem otro 
papildināto sarakstu ar Kopienas nozīmes teritorijām Alpu bioģeogrāfiskajā reģionā (paziņots saskaņā ar 
dokumentu Nr. C(2008) 7973). OV L 043, 13.2.2009. 21.–58. lpp.
2 Komisijas 2008. gada 12. decembra lēmums, ar kuru, saskaņā ar Padomes Direktīvu 92/43/EEK, pieņem 
sākotnējo sarakstu ar Kopienas nozīmes teritorijām Melnās jūras bioģeogrāfiskajā reģionā (paziņots saskaņā ar 
dokumentu Nr. C(2008) 7974). OJ L 043, 13.2.2009., 59.–62. lpp.
3 Komisijas 2008. gada 12. decembra lēmums, ar kuru, saskaņā ar Padomes Direktīvu 92/43/EEK, pieņem otro 
papildināto sarakstu ar Kopienas nozīmes teritorijām kontinentālajā bioģeogrāfiskajā reģionā (paziņots saskaņā 
ar dokumentu Nr. C(2008) 8039). OJ L 043, 13.2.2009., 63.–244. lpp.


