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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1336/2008, ko iesniedza Bulgārijas valstspiederīgais Andrey 
Kovatchev un kam pievienots 1 paraksts, par Natura 2000 tīkla nesekmīgu 
īstenošanu Bulgārijā un ar to saistītās sūdzības neapmierinošu izskatīšanu no 
Komisijas puses

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka saskaņā ar Padomes Direktīvu 92/43/EEK par dabisko 
dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību, viena no Bulgārijas svarīgākajām obligātajām 
prasībām, kas paredzētas attiecīgajos pievienošanās līgumos, iestājoties ES, bija noteikt 
aizsargājamās teritorijas un šajās teritorijās atrodošos dabiskos biotopus un vietējās sugas. 
Pirms iestāšanās ES, Bulgārijai bija jāiesniedz pilnīgs saraksts ar valsts teritorijām, kas būtu 
iekļaujamas Natura 2000 tīklā. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka tas nav noticis, un 
norāda, ka daudzām svarīgām teritorijām, tostarp Irakli pludmalei Melnās jūras krastā, pašlaik 
tiek nodarīts neatgriezenisks kaitējums. Lūgumraksta iesniedzējs iebilst arī pret to, kādā veidā 
Komisija ir izskatījusi sūdzību, kuru nevalstisko organizāciju apvienība „Save Bulgarian 
Nature” iesniedza 2008. gada martā, un tādēļ viņš aicina Eiropas Parlamentu nodrošināt, lai 
Komisija iejaucas Bulgārijas iestāžu darbā un izskaidro tām, ka nekavējoties jāpilda to 
saistības noteikt īpaši aizsargājamās teritorijas.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 23. februārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 25. martā

„Komisijas komentāri par lūgumrakstu
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 Aizsargājamo teritoriju noteikšana saskaņā ar dabas aizsardzības tiesību aktiem

Saskaņā ar Pievienošanās aktu (53. panta 1. punkts) Bulgārijai ar 2007. gada 1. janvāri bija 
jānodrošina atbilstība EK tiesību aktiem. Tie ietver arī īpaši aizsargājamo teritoriju (ĪAT) un 
Kopienas nozīmes teritoriju (KNT) noteikšanu. Bulgārija krietni novēloti apstiprināja savus 
teritoriju sarakstus, un to galīgā redakcija tika iesniegta Komisijai tikai 2007. gada decembrī.
Komisija izvērtēja šos sarakstus. Analizējot pašreizējo situāciju, ir redzams, ka līdz šim 
brīdim Bulgārija ir noteikusi aizsargājamās teritorijas aptuveni 34 % no savas platības, un tas 
lielā mērā ļauj aptvert tās dzīvotnes un sugas, kas tiek aizsargātas ar Putnu direktīvu un
Dzīvotņu direktīvu.

Tomēr Komisijas galvenās bažas joprojām ir saistītas ar ĪAT nepietiekamo noteikšanu. Kaut 
arī Bulgārija ir noteikusi visas 114 tās teritorijā esošās putniem nozīmīgās vietas (PNV), 
sešām no šīm vietām platība ir būtiski samazināta bez skaidra zinātniska pamatojuma.
2008. gada jūnijā Komisija nosūtīja Bulgārijas varas iestādēm oficiālu paziņojuma vēstuli1. 
Atbilde tika saņemta 2008. gada augustā, un Komisijas dienesti drīzumā pabeigs tās 
izvērtēšanu. Komisija aktīvi sadarbojas ar Bulgāriju, lai izpildītu atlikušos uzdevumus.

 ĪAT Emine (BG0002043) un KNT Emine-Irakli (BG0001004) noteikšana

Bulgārijas varas iestādes 2007. gada decembrī pienācīgi noteica abas šīs teritorijas, un 
ierosinātā KNT Emine-Irakli (BG0001004) tika iekļauta Eiropas KNT sarakstā ar Komisijas 
2008. gada 12. decembra Lēmumu, ar ko atbilstīgi Padomes Direktīvai 92/43/EEK pieņem 
Kopienas nozīmes teritoriju sākotnējo sarakstu Melnās jūras bioģeogrāfiskajam reģionam 
(OV L 43, 13.2.2009.).

 Būvniecības aktivitātes Emine-Irakli teritorijā

2008. gadā Komisija saņēma informāciju par projektu, kas tiek īstenots aizsargājamā teritorijā 
Bulgārijā (ierosinātās KNT Emine-Irakli robežās). Lai noskaidrotu situāciju, pēc tika uzsākta 
pašiniciatīvas lieta, kam sekoja sūdzība. Saskaņā ar jaunāko informāciju projektam tika dota 
atļauja pirms iestāšanās datuma un būvniecība tika apturēta, lai izskatītu lietu tiesā. Patlaban 
Komisija nav saņēmusi vairāk pierādījumu.

Informācijas izvērtējums parāda dabas aizsardzības problēmu kopējo sarežģītību Bulgārijā, 
konkrēti, lielo skaitu projektu, kam piešķirta atļauja pirms Bulgārijas iestāšanās ES, un 
pietiekamas informācijas trūkumu par atsevišķiem projektiem.

Iepriekš minēto apstākļu rezultātā Komisija nonāca pie secinājuma, ka nav pietiekamu 
pierādījumu par EK tiesību aktu pārkāpumu un lieta būtu jāizbeidz. Saskaņā ar labu 
administratīvo praksi sūdzības iesniedzēji tika savlaicīgi informēti par Komisijas nodomiem, 
un viņiem tika dots pietiekams laiks iesniegt papildu informāciju, kas varētu dot Komisijai 
nepieciešamos pierādījumus, lai veiktu Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 
258. pantā noteiktos pasākumus.

                                               
1 Saite uz preses paziņojumu:
http://europa.eu/rapid/pressreleasesaction.do?reference=ip/08/884&format=html&aged=0&language=en&guilan
guage=en



CM\810936LV.doc 3/3 PE440.044v01-00

                               Ārējais tulkojums LV

Savās atbildēs sūdzības iesniedzēji informēja Komisiju, ka „visi pārējie projekti (neskaitot
meža izciršanu pie Vajas upes), galvenokārt saistībā ar jaunu viesnīcu un viesnīcas 
kompleksu būvniecību, tika ierosināti un uzsākti pirms iestāšanās ES”. Attiecībā uz Vajas 
upes piekrastes meža izciršanu Komisija tika informēta, ka tas tika veikts 2007. gadā, lai 
mazinātu 2006. gada 1.–2. jūlija plūdu sekas un novērstu tālāku kaitējumu. Informācijas 
izvērtējumā tika konstatēts, ka Bulgārija nav izpildījusi savas saistības saskaņā ar Direktīvu
92/43/EEK, kā interpretējusi Eiropas Kopienu Tiesa savos spriedumos lietā C-117/03 un lietā 
C-244/051. Bulgārija atbildēja uz oficiālo paziņojuma vēstuli, ierosinot pasākumus teritorijas 
atjaunošanai un nosakot tiem skaidru kalendāro grafiku.

Saistībā ar sūdzības iesniedzēju apgalvojumu, ka „par projektiem, kas atrodas ārpus
ierosinātās KNT BG0001004, bet ierosinātās ĪAT BG0002043 robežās, jāteic, ka situācija ir 
pārāk sarežģīta, lai to izvērtētu visaptveroši un detalizēti”, Komisija ierosināja vēl vienu 
pārkāpuma procedūru pret Bulgāriju par sistemātiskiem pārkāpumiem attiecībā uz Direktīvu 
2009/147/EK par savvaļas putnu saglabāšanu2 un Direktīvu 85/337/EEK par noteiktu 
publisku un privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējumu3, kā arī Direktīvas 92/43/EEK un
Direktīvas 2001/42/EK par noteiktu plānu un programmu ietekmes uz vidi novērtējumu4

neievērošanu, un par projektiem, kas atrodas PNV/ĪAT Emine, ir jāveic izmeklēšana5.

Komisija šajā gadījumā nesaskata Direktīvas 2004/35/EEK par atbildību vides jomā saistību 
ar videi nodarītā kaitējuma novēršanu un atlīdzināšanu6 un norāda, ka iepriekš Komisijā šis 
jautājums nav ticis skatīts. Direktīva tika transponēta Bulgārijas tiesību aktos 2007. gada 
16. aprīlī.

Secinājumi

Komisija turpinās izmeklēt situāciju Emine-Irakli par aizsardzības režīmu adekvātu 
īstenošanu saskaņā ar dabas aizsardzības direktīvām, īpaši saistībā ar Vajas upes gultnē 
uzsāktajām darbībām. Nepieciešamības gadījumā sekos rīcība, kā LESD 258. pantā.”

                                               
1 Saite uz Komisijas preses paziņojumiem: 
http://europa.eu/rapid/pressreleasesaction.do?reference=ip/09/1484&format=html&aged=0&language=en&guila
nguage=en
2 OV L 20, 26.1.2010.
3 OV L 175, 5.7.1985.
4 OV L 197, 21.7.2001.
5 Saite uz Komisijas preses paziņojumiem:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1651&type=HTML&aged=0&language=EN&gu
iLanguage=en
6 OV L 143, 30.4.2004.


