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EUROPOS PARLAMENTAS 2009–2014

Peticijų komitetas

16/12/2011

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0997/2007 dėl nepakankamo „Natura 2000“ tinklo Bulgarijoje 
įgyvendinimo pažeidžiant Laukinių paukščių ir Buveinių direktyvų 
nuostatas, kurią pateikė Bulgarijos pilietis Ivailo Ivanov Bulgarijos paukščių 
apsaugos draugijos vardu, su šešiais parašais

Peticija Nr. 1503/2007 dėl aplinkos apsaugos Bulgarijoje, kurią pateikė 
Bulgarijos pilietis Lazov Yordan Stamenov

1. Peticijos Nr. 0997/2007 santrauka

Peticijos pateikėjai, atstovaujantys septynioms Bulgarijos nevyriausybinėms organizacijoms, 
reiškia nepasitenkinimą dėl to, kad Bulgarijos valdžios institucijos netinkamai ir 
nepakankamai į nacionalinę teisę perkėlė Direktyvą 79/409/EEB dėl laukinių paukščių 
apsaugos ir Direktyvą 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros 
apsaugos. Jie tvirtina, kad Bulgarijos vyriausybė nepateikė išsamaus teritorijų sąrašo ir todėl 
nesukurtas darnus „Natura 2000“ tinklas. Iš tiesų dėl privačių investuotojų spaudimo kelios iš 
pradžių išrinktos teritorijos, įskaitant tris ES svarbos sritis, buvo išbrauktos iš sąrašo 
nenurodžius jokio mokslinio pagrindo. Taigi saugomų teritorijų skaičius ir dydis sumažėjo iki 
minimalaus.  

Peticijos Nr. 1503/2007 santrauka

Pirmoje peticijos dalyje peticijos pateikėjas tvirtina, kad vėluojama pripažinti Rilos slėnį 
tinklo „Natura 2000“ teritorija (Direktyva 92/43/EB). Įtariama, kad vėluojama dėl to, kad 
vykstant interesų kovai dėl žemės naudojimo kilo problemų nustatant saugotinos teritorijos 
ribas. Tai reiškia, kad teritorija, kuri bus pripažįstama saugoma, bus mažesnė nei turėtų būti. 
Įtariama, kad nepaisant kontrolės tikslais nustatyto termino (2007 m. sausio 1 d.) pavėluota 
pranešti Komisijai apie pripažintą teritoriją, taip pat nepaisoma biologinę įvairovę 
reglamentuojančiose nuostatose nurodyto birželio mėn. termino. Peticijos pateikėjas vardija 
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saugomas rūšis, kurios nukentėtų dėl netinkamai įgyvendinamo Bulgarijos dešimčiai metų 
skirto miškininkystės plano. Antroje peticijos dalyje asociacija „Žalieji Balkanai“ (angl. 
Green Balkans) reiškia įtarimą, kad Džermano upės pakrantėje vykstantys kasybos darbai 
trikdo ramybę migruojančių paukščių pamėgtoje poilsio vietoje. Nors problema nėra nauja, ją 
būtina išspręsti dabar, atsižvelgiant į Bulgarijos narystės įsipareigojimus. Taip pat iškilo dar 
viena susijusi problema dėl poveikio požeminio vandens vandeningajam sluoksniui.

2. Priimtinumas

0997/2007: paskelbta priimtina 2008 m. kovo 5 d.
1503/2007: paskelbta priimtina 2008 m. birželio 2 d.
Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal Darbo tvarkos taisyklių 192 straipsnio 
4 dalį).

3. Komisijos atsakymas į peticiją Nr. 0997/2007, gautas 2008 m. birželio 10 d.

„Peticijos pateikėjai, atstovaujantys septynioms Bulgarijos nevyriausybinėms organizacijoms, 
reiškia nepasitenkinimą dėl to, kad Bulgarijos valdžios institucijos netinkamai ir 
nepakankamai į nacionalinę teisę perkėlė Direktyvą 79/409/EEB1 dėl laukinių paukščių 
apsaugos ir Direktyvą 92/43/EEB2 dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros 
apsaugos. Jie tvirtina, kad Bulgarijos vyriausybė nepateikė išsamaus teritorijų sąrašo ir todėl 
nesukurtas darnus „Natura 2000“ tinklas. Iš tiesų dėl privačių investuotojų spaudimo kelios iš 
pradžių išrinktos teritorijos, įskaitant tris ES svarbos sritis, buvo išbrauktos iš sąrašo 
nenurodžius jokio mokslinio pagrindo. 

Peticijoje aprašyta, kaip klostėsi padėtis nuo „Natura 2000“ tinklo Bulgarijoje sukūrimo iki 
2007 m. kovo 2 d. Ministrų Tarybos priimto sprendimo.

Komisijos pastabos dėl peticijos

2007 m. kovo 15 d. Komisija gavo pirminį nacionalinį Bendrijos svarbos teritorijų, pasiūlytų 
pagal Buveinių direktyvą, sąrašą ir specialios apsaugos teritorijų, pripažintų pagal Paukščių 
direktyvą, sąrašą.

Komisija žinojo apie problemas dėl „Natura 2000“ tinklo Bulgarijoje teritorijų nustatymo ir 
pripažinimo. Piliečiai ir nevyriausybinės organizacijos daug kartų įspėjo Komisiją dėl tinklo, 
kurį iš pradžių pasiūlė Bulgarija, išsamumo. 

Aplinkos generalinis direktoratas stebėjo, kaip Bulgarijoje sprendžiami šie klausimai, ne tik 
susitikdamas su aukšto rango pareigūnais, bet ir dažnai su jais susirašinėdamas (įskaitant 
administracinius „pre-226 letter“ raštus dėl netinkamo direktyvų taikymo). Įvykus šiam 
dialogui ir po tos dienos, kai buvo gauta peticija, Bulgarija pateikė dar du siūlomų Bendrijos 
svarbos teritorijų pagal Buveinių direktyvą ir specialios apsaugos teritorijų pagal Paukščių
direktyvą rinkinius (reikiami dokumentai gauti 2007 m. lapkričio 8 d. ir 2008 m. sausio 22 d.). 
Dabar Bulgarijos „Natura 2000“ tinklą iš viso sudaro 114 specialios apsaugos teritorijų ir 

                                               
1 Tarybos direktyva 79/409/EEB dėl laukinių paukščių apsaugos, OL L 103, 1979 4 25, p. 1–18.
2 OL L 206, 1992 7 22, p. 7–50.
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228 Bendrijos svarbos teritorijos.

Bulgarijos pateiktas nacionalinis Bendrijos svarbos teritorijų sąrašas šiuo metu vertinamas 
pagal Buveinių direktyvos III priede nustatytus kriterijus. Vertinimą atlieka Europos aplinkos 
agentūros (EAA) Europos biologinės įvairovės teminis centras, kuris teikia techninę pagalbą 
Europos Komisijai sprendžiant apie siūlomo tinklo išsamumą ir darną. Išankstiniai vertinimai 
aptariami techniniame posėdyje, kuris vadinamas biogeografiniu seminaru, kur Komisijos 
pareigūnai ir ekspertai Komisijos, valstybių narių ir jų ekspertų bei suinteresuotųjų šalių 
atstovų vardu aptaria siūlomo tinklo mokslinį pagrįstumą. Taip kartu vertinamos dvi naujos 
valstybės narės – Bulgarija ir Rumunija.

Jeigu iš biogeografinių analizių bus matyti, kad esama Bendrijos svarbos natūralių buveinių ar 
rūšių, kurios nėra pakankamai įtrauktos į siūlomą tinklą, Komisija paprašys valstybių narių 
užpildyti šias spragas ir išplėsti tinklą.
Išvados

Kadangi Bulgarija iš esmės pagerino pirminį siūlomų Bendrijos svarbos teritorijų pagal 
Buveinių direktyvą sąrašą, Komisija toliau laikosi nustatytos praktikos ir tikrina teritorijas per 
vadinamąjį biogeografinį procesą. Nors Paukščių direktyvoje nėra panašių nuostatų dėl 
analizių, techninis specialios apsaugos teritorijų vertinimas irgi vyksta.“

Komisijos atsakymas dėl peticijos Nr. 1503/2007, gautas 2008 m. rugsėjo 26 d.

„Peticijos pateikėjas tvirtina, kad delsiama pripažinti Rilos slėnį „Natura 2000“ teritorija. 
Įtariama, kad vėluojama dėl to, kad vykstant interesų kovai dėl žemės naudojimo kilo 
problemų nustatant saugotinos teritorijos ribas. Įtariama, kad nepaisant kontrolės tikslais 
nustatyto termino (2007 m. sausio 1 d.) vėluojama pranešti Europos Komisijai apie pripažintą 
teritoriją. Peticijos pateikėjas vardija saugomas rūšis, kurios nukentėtų dėl netinkamai 
įgyvendinamo Bulgarijos dešimčiai metų skirto miškininkystės plano.

Antroje peticijos dalyje asociacija „Žalieji Balkanai“ (angl. Green Balkans) reiškia įtarimą, 
kad Džermano upės pakrantėje vykstantys kasybos darbai trikdo ramybę migruojantiems 
paukščiams svarbioje poilsio vietoje. Taip pat iškilo dar viena susijusi problema dėl poveikio 
požeminio vandens vandeningajam sluoksniui.

Bulgarija pateikė Europos Komisijai nacionalinį siūlomų Bendrijos svarbos teritorijų sąrašą 
trimis etapais; paskutinį kartą sąrašas buvo teikiamas 2008 m. sausio 18 d. Kalbant apie tai, 
kad dalis Rilos kalnų nebuvo įtraukta į „Natura 2000“ tinklą, Komisija jau gavo 
nevyriausybinės organizacijos skundą dėl vadinamojo Rilos buferinės zonos neįtraukimo. Prie 
šios peticijos pridėtas ir standartinės formos skundas Komisijai.

Kalbant apie nepripažintas teritorijas, kurias, kaip manoma, būtų verta saugoti pagal ES 
gamtai skirtus teisės aktus, 2008 m. birželio 9–12 d. Sibiu, Rumunijoje, vyko Bulgarijai ir 
Rumunijai skirtas Biogeografinis seminaras, kurio tikslas – įvertinti pagal Buveinių direktyvą 
92/43/EEB1 visų susijusių valstybių narių biogeografinių regionų siūlomų Bendrijos svarbos 

                                               
1 OL L 206, 1992 22 7, p. 7.



PE407.997v08-00 4/9 CM\887556LT.doc

LT

teritorijų nacionalinius sąrašus. Tik moksliniais kriterijais paremtos diskusijos parodė, kad 
Buveinių direktyvos I priedas (buveinių tipai) ir II priedas (rūšys) turi daugybę trūkumų 
(nepakankamumų). Norėdama užpildyti šiuos trūkumus, Bulgarija arba turės padidinti jau 
esamų teritorijų plotus, arba pasiūlyti naujas teritorijas. Dėl šios priežasties klausimas dėl 
teritorijų, pašalintų iš „Natura 2000“ tinklo, vis dar sprendžiamas ir yra dėmesio centre.
Kalbant apie šioje peticijoje iškeltus klausimus dėl Džermano upės, peticijoje Nr. 196/2007 
taip pat reiškiamas susirūpinimas dėl naudingųjų iškasenų gavybos iš minėtos upės. Komisijos 
tarnybos išnagrinėjo nurodytas problemas ir kadangi minėta veikla vyko iki Bulgarijos stojimo į 
Europos Sąjungą, nebuvo nustatyta jokių priežasčių, dėl kurių būtų galima pradėti pažeidimo 
nagrinėjimo procedūras.

Europos Komisija toliau dirba kartu su Bulgarija siekdama nustatyti visapusiškai 
reprezentatyvų „Natura 2000“ tinklą, atitinkantį Buveinių direktyvos III priede nustatytus 
kriterijus.
Kalbant apie Džermano upę, darytina išvada, kad peticijos pateikėjo nurodytų problemų 
negalima laikyti pažeidimu, nes ES teisės aktų nuostatos nebuvo pažeistos.“

4. Komisijos atsakymas į peticiją Nr. 0997/2007, gautas 2009 m. liepos 7 d.

„Ankstesniame komunikate Komisija teigė, kad, atliekant Buveinių direktyvoje nurodytas 
biogeografines analizes, bus nustatytos visos nacionalinio Bendrijos svarbos teritorijų pagal 
Buveinių direktyvą sąrašo tinklo spragos. Taip pat minėta, kad bus atlikta specialios apsaugos 
teritorijų pagal Paukščių direktyvą analizė.

Per 2008 m. spalio 6 d. vykusį Peticijų komiteto posėdį Komisija pranešė komitetui, kad 
biogeografinis seminaras, skirtas nacionalinio Bendrijos svarbos teritorijų sąrašo išsamumui 
nagrinėti, įvyko 2008 m. birželio mėn. Nustatyta, kad keli buveinių tipai ir rūšys 
nepakankamai įtraukti į nacionalinį sąrašą. 

Remiantis seminaro rezultatais, pirmieji dar nebaigti Komisijos patvirtinti Bendrijos svarbos 
teritorijų sąrašai įtraukti į Komisijos sprendimus 2009/91/EB1 (dėl Alpių regiono), 
2009/92/EB2 (dėl Juodosios jūros regiono) ir 2009/93/EB 3(dėl žemyninio regiono).

Po biogeografinio seminaro Komisija susitarė su Bulgarija, kad pasiūlyto tinklo trūkumai būtų 
panaikinti iki 2009 m. rugsėjo 1 d.

Kalbant apie Paukščių direktyvos įgyvendinimą, 2008 m. birželio 5 d. Bulgarijai buvo 
nusiųstas oficialus pranešimas dėl nepakankamo specialios apsaugos teritorijų pripažinimo.
                                               
1 2008 m. gruodžio 12 d. Komisijos sprendimas 2009/91/EB, kuriuo pagal Tarybos direktyvą 92/43/EEB 
patvirtinamas antrasis atnaujintas Alpių biogeografinio regiono Bendrijos svarbos teritorijų sąrašas (pranešta 
dokumentu C (2008) 7973). OL L 043, 2009 2 13, p. 21–58.
2 2008 m. gruodžio 12 d. Komisijos sprendimas 2009/92/EB, kuriuo pagal Tarybos direktyvą 92/43/EEB 
patvirtinamas pirminis Juodosios jūros biogeografinio regiono Bendrijos svarbos teritorijų sąrašas (pranešta 
dokumentu C(2008) 7974). OL L 043, 2009 2 13, p. 59-62.

3 2008 m. gruodžio 12 d. Komisijos sprendimas 2009/93/EB, kuriuo pagal Tarybos direktyvą 92/43/EEB 
patvirtinamas antrasis atnaujintas žemyninio biogeografinio regiono Bendrijos svarbos teritorijų sąrašas 
(pranešta dokumentu C (2008) 8039). OL L 043, 2009 2 13, p. 63-244.
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Komisija gavo Bulgarijos valdžios institucijų atsakymą į oficialius pranešimus, buvo atlikta 
atsakymo analizė, o 2009 m. gegužės 13 d. įvyko techninis susitikimas su Bulgarijos valdžios 
institucijomis, per kurį buvo sutarta, kad Bulgarijos valdžios institucijos pateiks papildomos 
informacijos.
Peticijos pateikėjų suteikta papildoma informacija Komisija pasinaudojo galimiems Bendrijos 
teisės pažeidimams keliose „Natura 2000“ tinklo teritorijose tirti. Komisija, gavusi šią 
informaciją ir tiesiogiai jai pateiktus skundus, 2008 m. lapkričio 27 d. nusiuntė Bulgarijai 
oficialų pranešimą dėl to, kad nebuvo apsaugota iš dalies pripažinta Kaliakros iškyšulio 
teritorija ir, neatsižvelgus į poveikį aplinkai, suteiktas leidimas vėjo turbinų ir kitų objektų 
statybai.

Kalbant apie Buveinių direktyvą, Komisija nematė pagrindo toliau nagrinėti šios peticijos, nes 
neseniai padaryta pažanga tvirtinant pirminius Bulgarijos Bendrijos svarbos teritorijų sąrašus. 
Komisija toliau bendradarbiaus su Bulgarijos valdžios institucijomis siekdama užbaigti 
nacionalinius Bendrijos svarbos teritorijų sąrašus.

Kalbant apie specialios apsaugos teritorijų pagal Paukščių direktyvą pripažinimą ir apsaugą, 
Komisija pagal Sutartį naudojosi savo įgaliojimais, siekdama užtikrinti visišką atitiktį ES 
gamtos apsaugos teisės aktams.“

5. Papildomas Komisijos atsakymas į peticiją Nr. 0997/2007, gautas 2010 m. 
kovo 25 d.

„Teritorijų pripažinimas pagal Buveinių direktyvą

2007 m. pabaigoje Bulgarijos vyriausybė pateikė siūlomų Bendrijos svarbos teritorijų sąrašą. 
Įvertinus EAA Europos biologinės įvairovės teminio centro ir Komisijos tarnybų duomenis, 
2008 m. birželio mėn. įvyko biogeografinis seminaras ir iš jo rezultatų matyti, kad Bulgarija 
pakankamai pripažino daugumą buveinių ir rūšių. 2008 m. gruodžio mėn. Komisija patvirtino 
pirminius Bulgarijos Bendrijos svarbos teritorijų sąrašus1, kurie dabar apima 29,6 % šalies 
teritorijos ir sudaro antrą pagal dydį procentinę dalį Europoje.
Remiantis biogeografinio seminaro rezultatais nuspręsta, kad Bendrijos svarbos teritorijų 
tinklo srityje dar esama keleto nedidelių ir vidutinių trūkumų, kuriuos reikia šalinti, taip pat 
keletas vadinamųjų mokslinių rezervų, kuriuos reikia papildomai ištirti. Apie didelius 
trūkumus nepranešta. Bulgarija nedidelius trūkumus pašalino iki 2008 m. rugsėjo 1 d. –
galutinio termino, dėl kurio buvo sutarta per biogeografinį seminarą. Seminare Bulgarijos taip 
pat buvo paprašyta iki 2009 m. rugsėjo 1 d. pašalinti vidutinius trūkumus.
Iš esmės dėl gana didelio vadinamųjų mokslinių rezervų, dėl kurių šiuo metu Bulgarija atlieka 
papildomą tyrimą, skaičiaus Komisija sutiko nacionalinėms valdžios institucijoms pratęsti 
galutinį terminą, kad likę trūkumai būtų tinkamai ištirti remiantis turimomis geriausiomis 
mokslo žiniomis. Bulgarija turėtų būti pasirengusi 2010 m. rudenį spręsti likusių trūkumų 

                                               
1 Sprendimą galima rasti
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ%3AL%3A2009%3A043%3ASOM%3ABG%3AHTML
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šalinimo klausimą.

Teritorijų pripažinimas pagal Paukščių direktyvą

Bulgarija pripažino visas 114 svarbių paukščių teritorijų kaip specialios apsaugos teritorijas 
pagal Paukščių direktyvą. Jos apima maždaug 90 % svarbių paukščių teritorijų ir, nors 
pasiektas aukštas pripažinimo lygis, 2008 m. Komisija nusiuntė Bulgarijai pirmąjį įspėjimą, 
kad ji spręstų likusių šešių specialios apsaugos teritorijų dydžio trūkumų klausimą. Bulgarijos 
valdžios institucijų atsakymai atskleidė keletą naudotos informacijos spragų, ir Komisijos 
tarnybos primygtinai reikalavo iš Bulgarijos valdžios institucijų pateikti geriausių mokslo 
duomenų, kad būtų galima užbaigti trūkumų vertinimą. Antrojoje 2009 m. gruodžio mėn. 
pusėje Europos Komisijai buvo pateikta papildomos informacijos, kuri šiuo metu vertinama. 
Remiantis vertinimo rezultatais, tinkamu laiku bus imtasi būtinų priemonių.

„Natura 2000“ teritorijų apsauga

Komisijos nuomone, Bulgarijos „Natura 2000“ teritorijų apsauga yra prioritetinis klausimas. 
Peticijos pateikėjų suteikta papildoma informacija Komisija pasinaudojo galimiems Bendrijos 
teisės pažeidimams keliose „Natura 2000“ tinklo teritorijose tirti. Remdamasi šia informacija 
ir tiesiogiai pateiktais skundais Komisija 2008 m. lapkričio mėn. nusiuntė oficialų pranešimą 
dėl to, kad neapsaugota iš dalies pripažinta Kaliakros iškyšulio teritorija. Be to, 2009 m. 
spalio ir lapkričio mėn. Bulgarijai nusiųsti šeši oficialūs pranešimai – dėl leidimo vykdyti 
planus ir projektus saugomose Juodosios jūros pakrantės teritorijose ir kalnuotose Bulgarijos 
teritorijose; dėl to, kad sistemingai nesuteikta tinkama paukščių teritorijų apsauga ir duoti 
leidimai planams ir projektams, kuriuose numatyta urbanizacija, turistinių objektų ir vėjo 
jėgainių parko statyba, ir dėl neatitikties Buveinių direktyvos 6 straipsnio 3 dalies nuostatoms.

Išvados

Komisijos tarnybos aktyviai imasi būtinų priemonių pagal SESV, kad užtikrintų tinkamą 
Bulgarijos „Natura 2000“ teritorijų pripažinimą ir apsaugą. Komisija sprendė šias peticijos 
pateikėjo iškeltas problemas aktyviai diskutuodama su Bulgarijos valdžios institucijomis ir 
prireikus pradėdama pažeidimo nagrinėjimo procedūras.“

6. Papildomas Komisijos atsakymas į peticijas Nr. 0997/2007 ir Nr. 1503/2007, gautas 
2010 m. sausio 13 d.

„Komisija žino apie problemas dėl tinklo „Natura 2000“ teritorijų Bulgarijoje nustatymo ir 
pripažinimo. Piliečiai ir nevyriausybinės organizacijos daug kartų įspėjo ją dėl tinklo, kurį iš 
pradžių pasiūlė Bulgarija, išsamumo. Todėl Komisija pradėjo keletą pažeidimo nagrinėjimo 
procedūrų prieš Bulgariją dėl nepakankamo specialios apsaugos teritorijų ir Bendrijos svarbos 
teritorijų pripažinimo ir (arba) netinkamos jų apsaugos. 

Kalbant apie „Natura 2000“ priklausančias specialios apsaugos teritorijas, po intensyvaus 
dialogo su Bulgarijos valdžios institucijomis ir gavusi skundą Komisija tikisi sulaukti 
konkrečių pasiūlymų dėl specialios apsaugos teritorijų Kaliakroje, Riloje, Pirine, Lomovete, 
Vidurio Balkanuose ir Rodopų kalnų vakaruose išplėtimo. Bulgarijos valdžios institucijos 
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pažadėjo minėtus pasiūlymus pateikti iki metų pabaigos.  Komisija įvertins pateiktą 
informaciją siekdama užtikrinti, kad būtų visapusiškai vykdomi atitinkami paukščių apsaugos 
reikalavimai.

Kalbant apie Bendrijos svarbos teritorijas pagal Buveinių direktyvą 92/43/EEB1, Bulgarija 
pateikė Europos Komisijai nacionalinį siūlomų Bendrijos svarbos teritorijų sąrašą trimis 
etapais; paskutinį kartą sąrašas buvo teikiamas 2008 m. sausio 18 d. Kalbant apie tai, kad 
dalis Rilos kalnų nebuvo įtraukta į „Natura 2000“ tinklą, Komisija jau gavo nevyriausybinės 
organizacijos skundą dėl vadinamojo „Rilos skydo“ (angl. Rila Buffer) neįtraukimo. Kalbant 
apie nepripažintas teritorijas, kurias, kaip manoma, būtų verta saugoti pagal ES gamtai skirtus 
teisės aktus, 2008 m. birželio 9–12 d. Sibiu, Rumunijoje, vykusiame Bulgarijai ir Rumunijai 
skirtame Biogeografiniame seminare buvo įvertinti nacionaliniai siūlomų Bendrijos svarbos 
teritorijų sąrašai. Moksliniais kriterijais paremtos diskusijos parodė, kad esama nemažai 
trūkumų (nepakankamumų), susijusių su Buveinių direktyvos I priedu (buveinių tipai) ir II 
priedu (rūšys). Bulgarijai buvo nurodyta šiuos trūkumus pašalinti iki 2010 m. lapkričio mėn. 
pabaigos. 

Šiuo atžvilgiu reikėtų paminėti neseniai priimtą ir 2010 m. gruodžio 7 d. Oficialiajame 
leidinyje Nr. 96 paskelbtą 2010 m. lapkričio 16 d. Bulgarijos Vyriausybės sprendimą Nr. 811 
dėl „Natura 2000“ tinklo išplėtimo. Remiantis minėtu sprendimu buvo pripažintos trys naujos 
teritorijos, o 25 anksčiau pripažintos teritorijos buvo išplėstos, o viena – sumažinta. Dėl šio 
sprendimo Bulgarijos „Natura 2000“ tinklas (kuris iki tol jau apėmė 34 proc. Bulgarijos 
sausumos teritorijos, kuri yra antra pagal dydį ES) bus išplėstas didesne nei 47 000 ha 
teritorija arba apie 0,4 proc. Bulgarijos sausumos teritorijos dalimi.  

Komisija manė, kad visi susiję dokumentai dėl naujai patvirtintų ir iš dalies pakeistų teritorijų 
bei pasiūlymas dėl „Rilos skydo“ bus oficialiai pateikti iki 2010 m. pabaigos.

Kalbant apie peticijoje Nr. 1503/2007 iškeltą klausimą dėl Džermano upės, kaip nurodyta 
ankstesniame pranešime, Komisijos tarnybos išnagrinėjo nurodytas problemas ir kadangi 
minėta veikla vyko iki Bulgarijos stojimo į Europos Sąjungą, nebuvo nustatyta jokių 
priežasčių, dėl kurių būtų galima pradėti pažeidimo nagrinėjimo procedūras.

Komisija toliau tirs padėtį Bulgarijoje dėl pakankamo „Natura 2000“ teritorijų pripažinimo ir 
dėl tinkamos apsaugos tvarkos pagal Paukščių direktyvą2 ir Buveinių direktyvą įgyvendinimo. 
Prireikus, siekdama apsaugoti Bulgarijos gamtos turtus Komisija imsis papildomų SESV 258 
straipsnyje nustatytų veiksmų.“

7. Papildomas Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. liepos 18 d. (REV IV ir II)

dėl peticijų Nr. 0745/2007, 0997/2007, 1082/2007, 1299/2007, 1494/2007, 1503/2007, 
526/2008, 1336/2008, 1518/2008 ir 0640/2009

„2011 m. balandžio mėn. Komisijos tarnybų atstovai vyko į faktų nustatymo misiją į 
                                               
1 OL L 206, 1992 7 22.
2 OL L 20, 2010 1 26, p. 7–25.
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Bulgariją, siekdami surinkti išsamesnės informacijos ir atnaujinti arba patikrinti turimą 
informaciją, susijusią su vykdoma pažeidimo procedūra, kurią Komisija inicijavo Bulgarijos 
atžvilgiu dėl ES aplinkos apsaugos teisės aktų nesilaikymo, įskaitant nepakankamą specialios 
apsaugos teritorijų pripažinimą pagal Paukščių direktyvą, nepakankamą Bendrijos svarbos 
teritorijų pripažinimą pagal Buveinių direktyvą ir leidimą vykdyti ekonominės plėtros 
projektus saugomose tinklo „Natura 2000“ teritorijose.

Komisijos tarnybų atstovai aplankė keletą vietų Rilos ir Pirino kalnuose, kur vykdomi 
ekonominės plėtros projektai, ir dalyvavo daugelyje techninio pobūdžio susitikimų su 
kompetentingomis Bulgarijos valdžios institucijomis ir Bulgarijos NVO, dirbančiomis 
aplinkosaugos srityje. Komisijos tarnybų atstovai paprašė papildomos informacijos ir 
paaiškinimų tam tikrais klausimais. Bulgarijos valdžios institucijos ir NVO pažadėjo kuo 
greičiau pateikti prašomą techninę informaciją.

Komisijos tarnybos atkreipia dėmesį į tai, kad nagrinėjant šiuos atvejus būtina atlikti išsamią 
faktinio ir techninio pobūdžio analizę. Atsižvelgiant į tai, kad vykdant bet kokią pažeidimo 
procedūrą įrodinėjimo pareiga tenka Komisijai, Komisijos tarnybos turi labai atidžiai 
patikrinti ir išnagrinėti visą turimą informaciją. Tolesnių veiksmų gali būti laukiama praėjus 
2011 m. vasarai.“ 

8. Papildomas Komisijos atsakymas (REV. II), gautas 2011 m. gruodžio 16 d.

dėl peticijų Nr. 0745/2007, 0997/2007, 1082/2007, 1299/2007, 1494/2007, 1503/2007, 
526/2008, 1336/2008, 1518/2008 ir 0640/2009

„Atsižvelgdama į vykdomas pažeidimo nagrinėjimo procedūras, kurias Komisija inicijavo 
Bulgarijos atžvilgiu dėl ES aplinkos apsaugos teisės aktų nesilaikymo, įskaitant nepakankamą 
specialios apsaugos teritorijų (SAT) pripažinimą pagal Paukščių direktyvą1, nepakankamą 
Bendrijos svarbos teritorijų (BST) pripažinimą pagal Buveinių direktyvą2 ir leidimą vykdyti 
ekonominės plėtros projektus saugomose tinklo „Natura 2000“ teritorijose, 2011 m. 
rugsėjo mėn. Komisija Bulgarijos vyriausybei išsiuntė papildomą oficialų įspėjimą dėl 
Kaliakros paukščių apsaugai svarbios teritorijos (PAST) BG051, Kaliakros SAT BG0002051, 
Belite Skali SAT BG0002097 ir Kaliakros komplekso BST BG0000573.

Šiame papildomame oficialiame įspėjime nagrinėjamos dvi klausimų grupės:

– nepakankamas Kaliakros SAT pripažinimas;

– keleto ekonominės plėtros projektų poveikis Kaliakros komplekso BST ir (arba) Kaliakros 
SAT, ir (arba) Belite Skali SAT, ir (arba) teritorijai, kuri pagal BST sąrašą turėjo būti priskirta 
SAT, tačiau nebuvo.

Be to, Komisija aktyviai atlieka tyrimus dėl nepakankamos Eminės-Iraklio BST BG0001004, 

                                               
1 2009  m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/147/EB dėl laukinių paukščių 
apsaugos, OL L 20, 2010 1 26, p. 7–25.
2 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyva 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros 
apsaugos, OL L 206, 1992 7 22, p. 7–50.
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Rilos BST BG0000495 ir kandidatės tapti BST – „Rila Buffer“ – BG0001188 apsaugos ir 
leidimo vykdyti ekonominės plėtros projektus šiose teritorijose.“ 


