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numele Balkani Wildlife Society, privind nepunerea în aplicare a reţelei Natura 
2000 în Bulgaria

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul afirmă că, în conformitate cu Directiva 92/43/CEE a Consiliului privind 
conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de faună şi floră sălbatică, una dintre cele mai 
importante obligaţii ale Bulgariei în vederea aderării a fost aceea de a desemna siturile, dar şi 
habitatele şi speciile native care trăiesc aici, în conformitate cu criteriile din anexa III. Înainte 
de aderare, Bulgaria trebuia să prezinte o listă completă a regiunilor naţionale care urmau să 
fie incluse în reţeaua Natura 2000. Conform afirmaţiilor petiţionarului, acest lucru nu s-a 
întâmplat, iar acesta susţine că numeroase arii importante suferă în prezent distrugeri 
ireparabile. În consecinţă, acesta solicită Parlamentului European să se asigure că Bulgaria îşi 
îndeplineşte obligaţiile de a desemna fără întârziere ariile de protecţie specială. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 20 decembrie 2007. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 7 martie 2008.

Petiţionarul afirmă că, în conformitate cu Directiva 92/43/CEE a Consiliului privind 
conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de faună şi floră sălbatică 1, una dintre cele mai 
                                               
1 JO L 206, 22.7.1992, p. 7-50.
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importante obligaţii ale Bulgariei în vederea aderării a fost aceea de a desemna siturile de 
importanţă comunitară în conformitate cu criteriile din anexa III din directiva menţionată 
anterior, în vederea conservării habitatelor şi speciilor native de interes comunitar care trăiesc 
aici. Înainte de aderare, Bulgaria trebuia să prezinte o listă completă a regiunilor naţionale 
care urmau să fie incluse în reţeaua Natura 2000.

Conform afirmaţiilor petiţionarului, acest lucru nu s-a întâmplat, iar acesta susţine că 
numeroase arii importante care nu sunt incluse în lista propusă suferă în prezent distrugeri 
ireparabile. Acesta susţine că unele situri propuse nu au solicitat deloc un regim de protecţie. 
În consecinţă, petiţionarul solicită Parlamentului European să se asigure că Bulgaria îşi 
îndeplineşte obligaţiile de a desemna fără întârziere ariile de protecţie specială.

Comisia este la curent cu problemele legate de identificarea şi desemnarea siturilor din 
reţeaua Natura 2000 din Bulgaria, nu numai siturile de interes comunitar în temeiul Directivei
privind habitatele, ci şi ariile de protecţie specială în temeiul Directivei privind păsările1, 
celelalte componente ale reţelei. Comisia a primit permanent numeroase semnale din partea 
cetăţenilor şi a organizaţiilor non-guvernamentale referitor la întregirea reţelei astfel cum a 
fost iniţial propusă de Bulgaria (primită de Comisie la 15 martie 2007), inclusiv 
corespondenţa şi vizitele private din partea organizaţiei petiţionarului. Comisarul Dimas a 
primit personal un grup de ONG-uri din Bulgaria care au prezentat aceleaşi argumente.

Direcţia Generală Mediu a monitorizat îndeaproape aceste probleme în Bulgaria, nu numai 
prin reuniuni ale oficialilor la nivel înalt, ci şi prin schimburi frecvente de corespondenţă 
(inclusiv „scrisoarea pre-226” privind aplicarea defectuoasă a directivelor). Ca urmare a 
prezentului dialog, Bulgaria a transmis de la data petiţiei două alte seturi cuprinzând
propuneri de situri de importanţă comunitară în temeiul Directivei privind habitatele şi de arii 
de protecţie specială în temeiul Directivei privind păsările (documentele solicitate s-au primit 
la 8 noiembrie 2007 şi, respectiv, 22 ianuarie 2008).

Lista naţională a siturilor de importanţă comunitară din Bulgaria este în curs de evaluare în 
conformitate cu criteriile stabilite în anexa III la Directiva privind habitatele. De acest aspect
se ocupă Centrul Tematic European pentru Biodiversitate din SEE, oferind asistenţă tehnică 
Comisiei Europene în vederea aprecierii completitudinii şi coerenţei reţelei propuse. 
Evaluările preliminare ale acestuia vor fi discutate cu ocazia reuniunii tehnice intitulate
seminar biogeografic, în cadrul căruia oficialii şi experţii Comisiei în numele Comisiei, 
oficiali din statele membre împreună cu experţii acestora şi reprezentanţii grupurilor interesate 
vor analiza impactul ştiinţific al reţelei propuse. 

În lumina faptului că Bulgaria a făcut îmbunătăţiri substanţiale la lista iniţială a siturilor de 
interes comunitar propuse, Comisia continuă examinarea listei siturilor din cadrul aşa-
numitului proces biogeografic. Comisia va informa Comisia pentru petiţii în legătură cu 
rezultatul acestui proces.

                                               
1 Directiva Consiliului 79/409/CEE privind conservarea păsărilor sălbatice, JO L 103, 25.4.1979, p. 1-18.
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