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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0745/2007, którą złożył Andrey Kovatchev  (Bułgaria) w imieniu 
Bałkańskiego Towarzystwa Przyrodniczego, w sprawie niewdrożenia w Bułgarii 
sieci Natura 2000

1. Streszczenie petycji

Składający petycję oświadcza, że zgodnie z dyrektywą Rady 92/43/EWG w sprawie ochrony 
siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory jednym z najważniejszych zobowiązań 
akcesyjnych Bułgarii było wyznaczenie terenów (wraz z występującymi na nich siedliskami i 
gatunkami) zgodnie z kryteriami ujętymi w załączniku III do dyrektywy. Przed 
przystąpieniem do Unii Bułgaria powinna była dostarczyć kompletny wykaz krajowych 
obszarów, które miały zostać włączone do sieci Natura 2000. Według składającego petycję 
wcale do tego nie doszło – oświadcza on, że na wielu ważnych obszarach dochodzi obecnie 
do nieodwracalnych zniszczeń. W związku z tym wzywa on Parlament Europejski do 
zagwarantowania, że Bułgaria niezwłocznie wypełni zobowiązania dotyczące wyznaczenia 
specjalnych obszarów ochrony.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 20 grudnia 2007 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 7 marca 2008 r.

Składający petycję twierdzi, że zgodnie z dyrektywą Rady 92/43/EWG w sprawie ochrony 
siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory1 jednym z najważniejszych zobowiązań 
akcesyjnych Bułgarii było wyznaczenie terenów mających znaczenie dla Wspólnoty zgodnie 
z kryteriami ujętymi w załączniku III do dyrektywy, w celu ochrony typów siedlisk 
                                               
1 Dz.U. L 206 z 22.7.1992, str. 7-50.
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przyrodniczych i gatunków mających znaczenie dla Wspólnoty. Bułgaria była zobowiązana 
do przedłożenia najpóźniej z chwilą przystąpienia kompletnego krajowego wykazu 
potencjalnych terenów, które miałyby zostać włączone do sieci Natura 2000.

Składający petycję uważa, że nie miało to w pełni miejsca i twierdzi, że na wielu ważnych 
obszarach nieujętych w proponowanym wykazie dochodzi obecnie do nieodwracalnych 
zniszczeń oraz że niektórych proponowanych terenów nie objęto nawet wymaganym 
systemem ochrony. W związku z tym wzywa Parlament Europejski do zagwarantowania, że 
Bułgaria niezwłocznie wypełni zobowiązania dotyczące wyznaczenia specjalnych obszarów 
ochrony.

Komisja zdaje sobie sprawę z problemów związanych z określeniem i wyznaczeniem terenów 
wchodzących w skład sieci 2000 Natura w Bułgarii, nie tylko terenów mających znaczenie 
dla Wspólnoty zgodnie z dyrektywą siedliskową, ale również obszarów specjalnej ochrony 
zgodnie z dyrektywą ptasią1, które także wchodzą w skład sieci. Komisja otrzymuje wiele 
sygnałów od obywateli i organizacji pozarządowych, które dotyczą kompletności sieci w 
wersji pierwotnie zaproponowanej przez  Bułgarię (którą Komisja otrzymała w dniu 15 marca 
2007 r.); miała miejsce korespondencja i wizyty organizacji składającego petycję. Komisarz 
Stavros Dimas osobiście przyjął również grupę organizacji pozarządowych z Bułgarii, które 
podnosiły te same argumenty.

Dyrekcja Generalna ds. Środowiska uważnie monitoruje sytuację w Bułgarii, zarówno 
poprzez spotkania urzędników wysokiego szczebla, jak i intensywną korespondencję (w tym 
wstępne pismo dotyczące art. 226 za złe stosowanie dyrektyw). Na skutek tego dialogu od 
daty złożenia petycji Bułgaria przedstawiła dwa kolejne zestawy proponowanych terenów 
mających znaczenie dla Wspólnoty zgodnie z dyrektywą siedliskową i obszarów specjalnej 
ochrony zgodnie z dyrektywą ptasią (wymagana dokumentacja wpłynęła odpowiednio w 
dniach 8 listopada 2007 r. i 22 stycznia 2008 r.).

Krajowy wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty otrzymany od Bułgarii jest 
obecnie oceniany zgodnie z kryteriami ujętymi w załączniku III do dyrektywy siedliskowej. 
Oceny dokonuje Europejskie Centrum Tematyczne ds. Różnorodności Biologicznej w ramach 
Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska, który zapewnia Komisji Europejskiej wsparcie 
techniczne, aby ocenić kompletność i spójność zaproponowanej sieci. Wstępne oceny zostaną 
poddane pod dyskusję na posiedzeniu technicznym, tzw. seminarium biogeograficznym, 
podczas którego urzędnicy i eksperci Komisji, urzędnicy i eksperci państw członkowskich 
oraz przedstawiciele grup zainteresowanych stron zbadają podstawy naukowe proponowanej 
sieci. 

W świetle faktu, że Bułgaria wprowadziła znaczne ulepszenia w pierwotnym wykazie 
terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, Komisja podejmuje dalsze działania zgodnie z 
przyjętą praktyką analizowania wykazu terenów w ramach tzw. procesu biogeograficznego. 
Komisja Europejska poinformuje Komisję Petycji o wyniku procesu.

                                               
1 Dyrektywa Rady 79/409/EWG w sprawie ochrony dzikiego ptactwa, Dz.U. L 103 z 25.4.1979, str. 1-18.
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