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EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Lūgumrakstu komiteja

25.3.2010

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0997/2007, ko Bulgārijas Putnu aizsardzības sabiedrības vārdā 
iesniedza Bulgārijas valstspiederīgais Ivailo Ivanov un kam pievienoti 6 paraksti, 
par Natura 2000 tīkla neatbilstošu transponēšanu Bulgārijā Savvaļas putnu 
direktīvas un Dzīvotņu direktīvas pārkāpuma dēļ

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēji, kas pārstāv septiņas Bulgārijas NVO, sūdzas par to, ka Bulgārijas 
iestādes ir neatbilstoši un nepilnīgi transponējušas Direktīvu 79/409/EEK par savvaļas putnu 
aizsardzību un Direktīvu 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras 
aizsardzību. Viņi apgalvo, ka Bulgārijas valdība nav iesniegusi pilnīgu teritoriju sarakstu un 
ka tāpēc nav konsekventa Natura 2000 tīkla. Pēc privāto ieguldītāju spiediena vairākas 
teritorijas, kas sākotnēji bija izraudzītas, tika svītrotas no saraksta bez jebkāda zinātniska 
pamatojuma, arī trīs ES nozīmes teritorijas. Tas nozīmē, ka aizsargājamo teritoriju skaits un 
platība ir samazinājušies zem minimāli nepieciešamā.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 5. martā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2008. gada 10. jūnijā

,,Lūgumraksta iesniedzēji, kas pārstāv septiņas Bulgārijas NVO, sūdzas par to, ka Bulgārijas 
iestādes ir neatbilstoši piemērojušas Direktīvu 79/409/EEK1 par savvaļas putnu aizsardzību un 

                                               
1 Padomes Direktīva 79/409/EEK par savvaļas putnu aizsardzību, OV L 103, 25.4.1979., 1.-18. lpp.
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Direktīvu 92/43/EEK1 par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību. Viņi 
apgalvo, ka Bulgārijas valdība nav iesniegusi pilnīgu teritoriju sarakstu un ka tāpēc nav 
konsekventa Natura 2000 tīkla. Pēc privāto ieguldītāju spiediena vairākas teritorijas, kas 
sākotnēji bija izraudzītas, it kā tika svītrotas no saraksta bez jebkāda zinātniska pamatojuma, 
arī trīs ES nozīmes teritorijas.

Lūgumrakstā tiek raksturota Natura 2000 tīkla izveidošana Bulgārijā līdz 2007. gada 
2. martam, kad tika pieņemts Ministru Padomes lēmums.

Komisijas komentāri attiecībā uz lūgumrakstu

Komisija saņēma pirmo valsts līmeņa Kopienas nozīmes teritoriju sarakstu, ko iesaka saskaņā 
ar Dzīvotņu direktīvu, un īpaši aizsargājamo teritoriju sarakstu, kurš 2007.gada 15. martā tika 
noteikts saskaņā ar Putnu direktīvu.

Komisija apzinās problēmas, kas saistītas ar Bulgārijas Natura 2000 tīkla atlasi un noteikšanu. 
Komisija ir saņēmusi daudzus signālus no pilsoņiem un nevalstiskajām organizācijām 
attiecībā uz Bulgārijas sākotnēji ierosinātā tīkla pilnīgumu.

Vides ģenerāldirektorāts ir uzmanīgi sekojis šīm problēmām Bulgārijā, ne tikai tiekoties ar 
augsta līmeņa amatpersonām, bet arī bieži apmainoties ar vēstulēm (tostarp ,,pirms 226 
vēstuli” par direktīvu neatbilstošu piemērošanu). Pēc šī dialoga un kopš lūgumraksta 
sagatavošanas datuma Bulgārija ir iesniegusi divus papildinājumus Kopienas nozīmes 
teritoriju sarakstā un īpaši aizsargājamo teritoriju sarakstā, ko tā ieteica attiecīgi saskaņā ar 
Dzīvotņu direktīvu un Putnu direktīvu (vajadzīgie dokumenti tika saņemti attiecīgi 2007. gada 
8. novembrī un 2008. gada 22. janvārī). Kopējais pašreizējais Natura 2000 tīkla teritoriju 
skaits Bulgārijā ir 114 īpaši aizsargājamas teritorijas un 228 Kopienas nozīmes teritorijas.

Bulgārijas valsts līmeņa Kopienas nozīmes teritoriju saraksts pašlaik tiek izvērtēts saskaņā ar 
Dzīvotņu direktīvas III pielikumā noteiktajiem kritērijiem. To veic EVA Eiropas Bioloģiskās 
daudzveidības tematiskais centrs, kas Eiropas Komisijai sniedz tehnisko palīdzību, lai 
novērtētu ieteiktā tīkla pilnīgumu un saskaņotību. Centra sākotnējais novērtējums tiks 
apspriests tehniskajā sanāksmē, ko sauc par bioģeogrāfisko semināru, kurā Komisijas vārdā 
Komisijas amatpersonas un speciālisti, dalībvalstu amatpersonas un speciālisti un ieinteresēto 
grupu pārstāvji apspriež ierosinātā tīkla zinātnisko pamatotību. Šī procedūra tiek veikta 
vienlaicīgi abām divām jaunajām dalībvalstīm Bulgārijai un Rumānijai.

Ja bioģeogrāfiskās analīzes liecinās par to, ka ierosinātajā tīklā nav pietiekami iekļauti 
Kopienas nozīmes dabisko dzīvotņu veidi vai sugas, Komisija lūgs dalībvalstīm novērst šos 
trūkumus, paplašinot tīklu.

Secinājumi

Ņemot vērā to, ka Bulgārija ir veikusi būtiskus uzlabojumus savā sākotnējā Kopienas nozīmes 
teritoriju sarakstā, ko tā ieteica saskaņā ar Dzīvotņu direktīvu, Komisija turpina ierasto praksi 

                                               
1 OV L 206, 22.7.1992., 7.-50. lpp.
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pārbaudīt teritoriju sarakstu tā saucamajā bioģeogrāfiskajā procesā. Lai gan Putnu direktīva 
neparedz līdzīgus analīzes nosacījumus, tiek veikts arī īpaši aizsargājamo teritoriju tehniskais 
novērtējums.”

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

„Savā iepriekšējā atbildē Komisija norādīja, ka Dzīvotņu direktīvā paredzētās bioģeogrāfiskās 
analīzes varētu atklāt trūkumus Kopienas nozīmes teritoriju valsts saraksta tīklā, kas veidots 
atbilstīgi Dzīvotņu direktīvai. Tika minēts arī tas, ka saskaņā ar Putnu direktīvu tiks veikta arī 
īpaši aizsargājamo teritoriju analīze.

Lūgumrakstu komitejas sanāksmes laikā 2008. gada 6. oktobrī Komisija informēja 
Lūgumrakstu komiteju, ka bioģeogrāfiskais seminārs, kurā tika analizēts Kopienas nozīmes 
teritoriju valsts saraksta pilnīgums, notika 2008. gada jūnijā. Tika konstatēts, ka vairāki 
dzīvotņu veidi un sugas nav pietiekami pārstāvēti valsts sarakstā.

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.

Saistībā ar Putnu direktīvas īstenošanu 2008. gada 5. jūnijā Bulgārijai tika nosūtīta oficiāla 
paziņojuma vēstule par nepietiekamu īpaši aizsargājamo teritoriju noteikšanu. Komisija ir 
saņēmusi Bulgārijas varas iestāžu atbildi uz oficiālo paziņojuma vēstuli, un 2009. gada 
13. maijā notika tehniska sanāksme ar Bulgārijas varas iestāžu pārstāvjiem, kurā tika nolemts, 
ka Bulgārijas varas iestādes sniegs papildu informāciju.

Lūgumrakstu iesniedzēju papildus iesniegto informāciju Komisija izmantoja, lai izmeklētu 
iespējamos Kopienas tiesību aktu pārkāpumus vairākās Natura 2000 teritorijās. Šī informācija 
un Komisijā tieši iesniegtās sūdzības bija par pamatu 2008. gada 27. novembrī Bulgārijai 
nosūtītajai oficiālajai paziņojuma vēstulei par to, ka netiek aizsargāta daļēji noteiktā Kaliakra
teritorija un ka vēja turbīnu un cita būvniecība tiek atļauta, neņemot vērā to ietekmi uz vidi.

Attiecībā uz Dzīvotņu direktīvu Komisijas neredz iemeslu tālāk rīkoties šī lūgumraksta 

                                               
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 bioģeogrāfiskajam reģionam (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 bioģeogrāfiskajam reģionam (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 kontinentālajam bioģeogrāfiskajam reģionam (paziņots 
saskaņā ar dokumentu Nr. C(2008) 8039). OJ L 043, 13.2.2009., 63.–244. lpp.
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sakarā, ņemot vērā neseno progresu, pieņemot pirmos Kopienas nozīmes teritoriju sarakstus 
Bulgārijai. Komisija sadarbosies ar Bulgārijas varas iestādēm, lai pabeigtu valsts sarakstu ar 
Kopienas nozīmes teritorijām.

Attiecībā uz īpaši aizsargājamo teritoriju noteikšanu un aizsardzību atbilstīgi Putnu direktīvai 
Komisija ir izmantojusi savas Līgumā paredzētās tiesības, lai nodrošinātu pilnīgu atbilstību ar 
ES dabas tiesību aktiem.”

5. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2010. gada 25. martā

„Teritoriju apzīmēšana Dzīvotņu direktīvas ietvaros

2007. gada beigās Bulgārijas valdība iesniedza sarakstu ar ierosinātajām Kopienas nozīmes 
teritorijām (KNT). Kad Eiropas Bioloģiskās daudzveidības tematiskais centrs un Komisijas 
dienesti bija izvērtējuši datus, 2008. gada jūnijā tika sarīkots bioģeogrāfiskais seminārs, kura 
rezultāti parādīja, ka lielākajai daļai dzīvotņu un sugu Bulgārija ir veikusi pietiekamu 
apzīmēšanu. 2008. gada decembrī Komisija pieņēma pirmos Bulgārijas KNT sarakstus1, kas 
tagad aptver 29,6 % valsts teritorijas. Šis īpatsvars ir otrais lielākais Eiropā.

Bioģeogrāfiskā semināra rezultāti noveda pie secinājuma, ka KNT tīklā vēl pastāv vairākas
nelielas un mērenas nepilnības, kas jānovērš, kā arī virkne „zinātnisku rezervju”, kam 
nepieciešama papildu izpēte. Ievērojamas nepilnības netika konstatētas. Bulgārija novērsa 
nelielās nepilnības līdz 2008. gada 1. septembrim, kas bija bioģeogrāfiskajā seminārā 
noteiktais termiņš. Seminārā Bulgārija bija aicināta novērst mērenās nepilnības līdz 
2009. gada 1. septembrim.

Galvenokārt sakarā ar salīdzinoši lielo skaitu „zinātnisko rezervju”, kam Bulgārija patlaban 
veic papildu izpēti, Komisija ar valsts iestādēm vienojās par termiņa pagarināšanu, lai 
atlikušās nepilnības tiktu pienācīgi izpētītas, balstoties uz iespējami labāko zinātnisko 
pieredzi. Bulgārijai jābūt gatavai pievērsties atlikušo nepilnību novēršanai 2010. gada rudenī.

Teritoriju apzīmēšana Putnu direktīvas ietvaros

Bulgārija ir iezīmējusi visas tās 114 putniem nozīmīgās teritorijas (PNT) kā īpaši 
aizsargājamās teritorijas Putnu direktīvas ietvaros. Tās aptver aptuveni 90 % PNT platības, 
un, lai gan ir sasniegts augsts iezīmējuma līmenis, Komisija 2008. gadā nosūtīja Bulgārijai 
pirmo brīdinājumu, norādot uz atlikušajām nepilnībām sešu ĪAT izmērā. Bulgārijas iestāžu 
atbildēs atklājās dažus trūkumus izmantotajā informācijā, un Komisijas dienesti uzstāja, ka 
Bulgārijas iestādēm jāsniedz labākie zinātniskie dati, lai varētu pabeigt nepilnību izvērtējumu.
2009. gada decembra otrajā pusē Eiropas Komisijai tika iesniegta papildu informācija, kas 
patlaban tiek izvērtēta. Uz izvērtējuma rezultātu pamata tiks veikti nepieciešamie pasākumi 
noteiktajā kārtībā.

Natura 2000 teritoriju aizsardzība

                                               
1 Lēmumi ir pieejami turpmāk norādītajā saitē:
http://eur-
lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ%3AL%3A2009%3A043%3ASOM%3ABG%3AHTML
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Komisija uzskata Natura 2000 teritoriju aizsardzību Bulgārijā par prioritāru jautājumu.
Lūgumraksta iesniedzēju sniegto papildu informāciju Komisija izmantojusi, izmeklējot 
iespējamus Kopienas tiesību aktu pārkāpumus vairākās Natura 2000 teritorijās. Balstoties uz 
šo informāciju un tiešā veidā iesniegtajām sūdzībām, Komisija 2008. gada novembrī nosūtīja 
Bulgārijai oficiāla paziņojuma vēstuli par nepienācīgu daļēji iezīmēto Kaliakra teritoriju
aizsardzību. Vēl sešas oficiāla paziņojuma vēstules Bulgārijai tika nosūtītas 2009. gada 
oktobrī un novembrī — par plānu un projektu pilnvarošanu aizsargājamās teritorijās Melnās 
jūras piekrastē un Bulgārijas kalnu rajonos; par sistemātiski nepienācīgu putnu teritoriju 
aizsardzību, piešķirot atļaujas plāniem un projektiem, kas paredz urbanizāciju, tūristu un vēja 
parku būvniecību, un par neatbilstību Dzīvotņu direktīvas 6. panta 3. punkta nosacījumiem.

Secinājumi

Komisijas dienesti aktīvi veic nepieciešamos pasākumus LESD ietvaros, lai garantētu 
adekvātu Bulgārijas Natura 2000 teritoriju apzīmēšanu un aizsardzību. Komisija ir 
pievērsusies lūgumraksta iesniedzēja izvirzītajiem jautājumiem, veidojot aktīvu dialogu ar 
Bulgārijas varas iestādēm un nepieciešamības gadījumā uzsākot pārkāpuma procedūru.”


