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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1336/2008 dėl neįgyvendinamos „Natura 2000“ tinklo programos 
Bulgarijoje ir nepatenkinamo susijusio skundo nagrinėjimo Komisijoje, 
kurią pateikė Bulgarijos pilietis Andrey Kovatchev

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas nurodo, kad pagal Tarybos direktyvą 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir 
laukinės faunos bei floros apsaugos vienas svarbiausių privalomų Bulgarijos stojimo 
reikalavimų buvo parinkti saugomas teritorijas ir natūralias buveines bei vietines tose 
teritorijose gyvenančias rūšis. Bulgarija prieš stojimą turėjo pateikti užbaigtą nacionalinių 
teritorijų, kurios turi būti įtrauktos į „Natura 2000“ tinklą, sąrašą. Peticijos pateikėjo 
nuomone, tai padaryta nebuvo, ir jis atkreipia dėmesį į tai, kad daug svarbių teritorijų, 
įskaitant Iraklio paplūdimius prie Juodosios jūros, šiuo metu patiria nepataisomą žalą. 
Peticijos pateikėjas taip pat reiškia nepasitenkinimą dėl to, kokiu būdu Komisija nagrinėjo 
2008 m. kovo mėn. NVO asociacijos „Gelbėkime Bulgarijos gamtą“ pateiktą skundą, ir todėl 
ragina Europos Parlamentą užtikrinti, kad Komisija kreiptųsi į Bulgarijos valdžios institucijas 
ir joms išaiškintų, jog jos privalo nedelsdamos įvykdyti savo įsipareigojimą įsteigti specialias 
saugomas teritorijas.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. vasario 23 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. kovo 25 d.

„Komisijos pastabos dėl peticijos
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 Saugomų teritorijų steigimas pagal aplinkos apsaugos teisės aktus

Pagal Stojimo aktą (53 straipsnio 1 dalį) Bulgarija turėjo užtikrinti, kad nuo 2007 m. sausio 
1 d. joje būtų laikomasi EB teisės aktų. Tai apima ir specialios apsaugos teritorijų (SAT) ir 
Bendrijos svarbos teritorijų (BST) įsteigimą. Bulgarija labai vėlavo patvirtinti savo 
nacionalinius sąrašus ir galutinį jų variantą pateikė Komisijai tik 2007 m. gruodžio mėn. 
Komisija įvertino sąrašus. Dabartinės padėties analizė rodo, kad iki šiol Bulgarija jau numatė 
tam skirti maždaug 34 proc. savo teritorijos, kurioje yra didžioji dalis buveinių ir rūšių, 
saugomų pagal Paukščių ir Buveinių direktyvas.

Tačiau didžiausią rūpestį Komisijai ir toliau kelia nepakankamas SAT parinkimas. Nors
Bulgarija nurodė visas 114 savo paukščių apsaugai svarbių teritorijų (PAST), šešios teritorijos 
buvo smarkiai sumažintos be aiškaus mokslinio pagrindo. 2008 m. birželio mėn. Komisija 
nusiuntė Bulgarijos institucijoms oficialų įspėjimą1. Atsakymas buvo gautas 2008 m. 
rugpjūčio mėn.; Komisijos tarnybos netrukus baigs jo vertinimą. Komisija aktyviai 
bendradarbiauja su Bulgarija, kad būtų panaikintos likusios spragos.

 SAT steigimas Eminėje (BG0002043) ir BST steigimas Eminės-Iraklio regione 
(BG0001004)

Bulgarijos valdžios institucijos tinkamai parinko abi teritorijas 2007 m. gruodžio mėn.; BST 
Eminė-Iraklis (BG0001004) įtraukta į Europos Bendrijos svarbos teritorijų sąrašą priėmus 
2008 m. gruodžio 12 d. Komisijos sprendimą, kuriuo pagal Tarybos direktyvą 92/43/EEB 
patvirtinamas pirminis Juodosios jūros biogeografinio regiono Bendrijos svarbos teritorijų 
sąrašas (OL L43, 2009 m. vasario 13 d.).

 Statybų veikla Eminės-Iraklio regione

2008 m. Komisija gavo informaciją apie Bulgarijos saugomoje teritorijoje vykdomą projektą 
(Eminės-Iraklio Bendrijos svarbos teritorijoje). Siekiant ištirti padėtį, pradėta byla savo 
iniciatyva, o vėliau pateiktas skundas. Iš naujausios informacijos matyti, kad leidimas vykdyti 
projektą suteiktas iki įstojimo dienos ir kad statyba sustabdyta siekiant suteikti galimybę 
išspręsti bylą teisme. Iki šiol Komisijai daugiau faktų pateikta nebuvo.

Iš informacijos įvertinimo rezultatų matyti, kad gamtos apsaugos problemos Bulgarijoje labai 
sudėtingos, ir ypač tai, kad daug leidimų vykdyti projektus išduoti iki Bulgarijos įstojimo į 
ES, be to, kad nėra pakankamos informacijos apie atskirus projektus.

Dėl minėtų aplinkybių Komisija padarė išvadą, kad nėra pakankamų EB teisės pažeidimo 
įrodymų ir kad byla turėtų būti nutraukta. Laikantis geros administravimo praktikos, skundo 
pateikėjai buvo tinkamai informuoti apie Komisijos ketinimus ir jiems suteikta pakankamai 
laiko pateikti papildomą informaciją, kurioje būtų įrodymų, reikalingų Komisijai siekiant 
imtis veiksmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 258 straipsnį.

Savo atsakymuose skundo pateikėjai pranešė Komisijai, kad „visi kiti projektai (išskyrus 
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Pranešimų spaudai nuoroda – http://europa. eu/rapid/pressreleasesaction. 
do?reference=ip/08/884&format=html&aged=0&language=en&guilanguage=en.
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Vaya upės valymo), daugiausia naujų viešbučių ir viešbučių kompleksų statybos, pradėti ir 
leidimai jiems išduoti iki įstojimo į ES“. Dėl Vaya upė pakrančių miško valymo Komisija 
buvo informuota, kad jis buvo atliktas 2007 m. siekiant ištaisyti 2006 m. liepos 1–2 d. 
potvynių padarytą žalą ir užkirsti kelią tolesniam kenkimui. Informacija vertinimas parodė, 
kad Bulgarija nesugebėjo įgyvendinti savo įsipareigojimų pagal Direktyvą 92/43/EEB, kaip 
jas išaiškino Teisingumo Teismas bylų C-117/03 ir C-244/05 sprendimuose1. Bulgarija atsakė 
į oficialų įspėjimą pasiūlydama teritorijos atkūrimo priemones ir tikslią jų įgyvendinimo 
darbotvarkę.

Dėl skundo pateikėjų pareiškimo, kuriame teigiama, kad „kalbant apie projektus, kurie 
vykdomi už BST BG0001004 ribų, bet yra SAT BG0002043 teritorijoje, turėtume pasakyti, 
kad padėtis yra pernelyg sudėtinga, kad galėtų būti išsamiai, atsižvelgiant į detales, 
įvertinta“, Komisija pradėjo kitą pažeidimo procedūrą prieš Bulgariją dėl sistemingų 
Direktyvos 2009/147/EB dėl laukinių paukščių apsaugos2 bei Direktyvos 85/337/EEB dėl tam 
tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo3 pažeidimų ir Direktyvos 
92/43/EEB bei Direktyvos 2001/42/EB dėl tam tikrų planų ir programų pasekmių aplinkai 
vertinimo pažeidimų4, o dėl projektų, vykdomų Eminės regione esančių PAST ir (arba), 
atliekamas tyrimas5.

Komisija nemano, kad šis atvejis susijęs su Direktyva 2004/35/EB dėl atsakomybės už 
aplinkos apsaugą siekiant išvengti žalos aplinkai ir ją ištaisyti (atlyginti)6, ir pažymi, kad šis 
klausimas anksčiau Komisijai pateiktas nebuvo. Direktyva buvo perkelta į Bulgarijos teisę 
2007 m. balandžio 16 d.

Išvados

Komisija toliau tirs padėtį Eminės-Iraklio regione, susijusią su tinkamu aplinkos apsaugos 
režimo pagal aplinkos direktyvas įgyvendinimu ir ypač su veikla, vykdomą palei Vaya upės 
vagą. Jei reikės, turės būti imtasi veiksmų, numatytų Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
258 straipsnyje.“
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Komisijos pranešimų spaudai nuorodą – http://europa. eu/rapid/pressreleasesaction. 
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