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16.12.2011

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1518/2008 dėl to, kad Bulgarijos valdžios institucijos 
neįgyvendino nuostatų dėl specialių apsaugos teritorijų, nustatytų Tarybos 
direktyvoje 79/409/EEB dėl laukinių paukščių apsaugos, kurią pateikė 
Bulgarijos pilietė Irina Mateeva Bulgarijos paukščių apsaugos draugijos 
vardu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja teigia, kad Bulgarija nenustatė pakankamai specialių apsaugos teritorijų ir 
kad, be to, Bulgarijos valdžios institucijos priima paraiškas dėl plėtros projektų tose 
teritorijose, kurioms turėtų būti suteiktas specialios apsaugos teritorijos statusas. Šiuo 
atžvilgiu ji visų pirma nurodo Kaliakros ir Kamčijos vietoves Juodosios jūros pakrantėje. 
Nepaisant Bulgarijos paukščių apsaugos draugijos skundų atitinkamoms Bulgarijos valdžios 
institucijoms ir 2008 m. birželio mėn. Komisijos rašytinio įspėjimo, Bulgarijos valdžios 
institucijos ir toliau tvirtina plėtros projektus, įskaitant turistinius pastatus, vėjo jėgainę 
Kaliakroje ir kurortinę zoną „Kamčijos kurortas“. Todėl peticijos pateikėja ragina Europos 
Parlamentą ir Komisiją užtikrinti, kad Bulgarijos valdžios institucijos nedelsdamos nustatytų 
specialias apsaugos teritorijas pagal Tarybos direktyvą 79/409/EEB dėl laukinių paukščių 
apsaugos, atkurtų nuo 2007 m. sausio 1 d., kai Bulgarija įstojo į ES, suniokotas natūralias 
teritorijas ir laikytųsi ES aplinkos teisės aktų. Peticijos pateikėja taip pat ragina sustabdyti ES 
finansavimą, jeigu Bulgarija tinkamai neįvykdys aplinkos direktyvų.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. kovo 16 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).
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3. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. birželio 19 d.

„Nepakankamas specialių apsaugos teritorijų nustatymas

Išnagrinėjus dabartinę padėtį matyti, kad Bulgarija iki šiol yra nustačiusi maždaug 34 proc. 
savo teritorijos, o tai leidžia apimti nemažai buveinių ir rūšių, saugomų pagal Paukščių 
direktyvą ir Buveinių direktyvą1. 

Tačiau pagrindiniai Komisijai rūpestį keliantys klausimai susiję su nepakankamu specialių 
apsaugos teritorijų (SAT) nustatymu. Nors Bulgarija yra nustačiusi visas 114 svarbių 
paukščių teritorijų (SPT), 6 vietovių teritorija buvo gerokai sumažinta be aiškaus mokslinio 
pagrindo (tarp šių vietovių yra Kaliakros SPT, Pirino SPT ir Rilos SPT). 2008 m. 
birželio mėn. Komisija Bulgarijos valdžios institucijoms nusiuntė oficialų pranešimą2. Į šį 
pranešimą gautas atsakymas ir šiuo metu Komisijos tarnybos jį nagrinėja.

Plėtros veikla vietovėse, kurios atitinka apsaugos reikalavimus pagal gamtos apsaugą 
reglamentuojančius EB teisės aktus

Komisijai pranešta apie aktyvią plėtrą Bulgarijos Juodosios jūros ir kalnų vietovėse, visų 
pirma Kaliakros, Kamčijos, Eminės-Iraklio, Rilos kalno, Pirino kalno ir kt. Dėl šių atvejų 
Komisija pradėjo tyrimus, kurie dar vyksta. Dėl statybų paukščių apsaugai svarbioje 
Kaliakros teritorijoje Komisija Bulgarijai 2008 m. lapkričio mėn. nusiuntė oficialų 
pranešimą3. Bulgarijos valdžios institucijų atsakymas buvo gautas anksčiau 2009 m. ir dabar 
yra išsamiai nagrinėjamas.

Išvados

Komisija toliau tirs padėtį Bulgarijoje dėl „Natura 2000“ teritorijų nustatymo ir dėl tinkamo 
apsaugos režimų pagal gamtos apsaugos direktyvas įgyvendinimo. Prireikus bus imtasi EB 
sutarties 226 straipsnyje nustatytų veiksmų.“

4. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. gruodžio 17 d.

„Kalbant apie nepakankamą specialių apsaugos teritorijų nustatymą, Komisija jau baigia 
nagrinėti Bulgarijos atsakymą į 2008 m. birželio mėn. Komisijos oficialų pranešimą. 2009 m. 
liepos mėn. nacionalinės valdžios institucijos taip pat pateikė papildomos informacijos. 
Atlikus pirminį Komisijai pateiktos visos informacijos vertinimą paaiškėjo, kad reikia prašyti 
papildomų paaiškinimų. Juos tikimasi gauti iki metų pabaigos.

Dėl aktyvių statybų atvejų Bulgarijos Juodosios jūros ir kalnų vietovėse, visų pirma 

                                               
1 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).
2 Nuoroda į spaudos pranešimą
http://europa.eu/rapid/pressreleasesaction.do?reference=ip/08/884&format=html&aged=0&language=en&guilan
guage=en

3 Nuoroda į spaudos pranešimą
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1826&format=HTML&aged=0&language=EN&
guiLanguage=en
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Kaliakros, Kamčijos, Eminės-Iraklio, Pirino kalno ir kt., Komisija pradėjo pažeidimo 
procedūrą1.
Dėl plėtros Kamčijoje 2009 m. spalio mėn. Komisija gavo atskirą skundą, susijusį su 
individualiu atveju, ir šiuo metu jis nagrinėjamas.

Išnagrinėjusi nemažai skundų, peticijų ir pažeidimų, Komisija priėjo prie išvados, kad 
Bulgarija, suteikdama leidimus vėjo jėgainių, turistinės, gyvenamosios ir kelių infrastruktūros 
planams bei projektams, sistemingai pažeidžia direktyvas 79/409/EEB ir 85/337/EEB2.

Komisija ne tik tyrė konkrečius tam tikrų vietovių projektus, ji taip pat išsiuntė oficialų 
pranešimą dėl Direktyvos 92/43/EEB3 6 straipsnio 3 dalies neperkėlimo į nacionalinę teisę iki 
galo. Komisija taip pat nagrinėja, kaip taikoma Direktyva 2001/42/EB ir 
Direktyva 92/43/EEB4.

Išvados

Komisija aktyviai imasi būtinų priemonių pagal EB sutartį, kad užtikrintų tinkamą gamtos 
srities teisės aktų taikymą. Komisija toliau tirs padėtį Bulgarijoje dėl „Natura 2000“ teritorijų 
nustatymo ir dėl tinkamo apsaugos režimo įgyvendinimo pagal gamtos srities direktyvas. 
Prireikus bus imtasi EB sutarties 226 straipsnyje numatytų tolesnių veiksmų.“

5. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. sausio 13 d.

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

Komisija aktyviai imasi būtinų priemonių pagal Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo 
(SESV), kad užtikrintų Bulgarijoje pakankamą specialios apsaugos teritorijų (SAT) 
pripažinimą ir veiksmingą jų apsaugą.
Todėl Komisijos tarnybos pradėjo keletą pažeidimo nagrinėjimo procedūrų prieš Bulgariją dėl 
nepakankamo specialios apsaugos teritorijų pripažinimo ir netinkamos jų apsaugos. 

Kalbant apie Kaliakros, Rilos, Pirino, Lomoveto, Vidurio Balkanų ir Vakarų Rodopų kalnų 
specialios apsaugos teritorijas, po intensyvaus dialogo su Bulgarijos valdžios institucijomis ir 
skundus pateikusiais subjektais Komisija iki 2010 m. pabaigos tikėjosi sulaukti konkrečių 
pasiūlymų dėl šių nepakankamai pripažintų teritorijų išplėtimo.  Komisija įvertins pateiktą 
informaciją siekdama užtikrinti, kad būtų visapusiškai vykdomi atitinkami paukščių apsaugos 

                                               
1 Nuoroda į Komisijos pranešimus spaudai: 
http://europa.eu/rapid/pressreleasesaction.do?reference=ip/09/1484&format=html&aged=0&language=en&guila
nguage=en
2 Nuoroda į Komisijos pranešimus spaudai:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1651&type=HTML&aged=0&language=EN&gu
iLanguage=en
3 Tarybos direktyva 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos, OL L 206, 
1992 7 22 (su pakeitimais).
4 Direktyva 2001/42/EB dėl tam tikrų planų ir programų pasekmių aplinkai vertinimo (OL L 197, 2001 7 21) ir 
1985 m. birželio 27 d. Tarybos direktyva 85/337/EEB dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio 
aplinkai vertinimo (OL L 175, 1985 7 5) (su pakeitimais).
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reikalavimai.“

6. (REV III) Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. liepos 18 d.

Peticijos Nr. 745/2007, Nr. 997/2007, Nr. 1082/2007, Nr. 1299/2007, Nr. 1494/2007, 
Nr. 1503/2007, Nr. 526/2008, Nr. 1336/2008, Nr. 1518/2008 ir Nr. 640/2009

„2011 m. balandžio mėn. Komisijos tarnybų atstovai vyko į faktų nustatymo misiją į 
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.“

7. (REV IV) Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. gruodžio 16 d.

Peticijos Nr. 745/2007, Nr. 997/2007, Nr. 1082/2007, Nr. 1299/2007, Nr. 1494/2007, 
Nr. 1503/2007, Nr. 526/2008, Nr. 1336/2008, Nr. 1518/2008 ir Nr. 640/2009

„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:

                                               
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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– 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, 
Rilos BST BG0000495 ir kandidatės tapti BST – „Rila Buffer“ – BG0001188 apsaugos ir 
leidimo vykdyti ekonominės plėtros projektus šiose teritorijose.“


