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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0997/2007adresată de Ivailo Ivanov, de naționalitate bulgară,  în 
numele Societății bulgare pentru Protecția Păsărilor, însoțită de 6 semnături, 
privind transpunerea necorespunzătoare a rețelei Natura 2000 în Bulgaria ca 
rezultat al încălcării Directivelor Păsări și Habitate

1. Rezumatul petiției

Petiționarii, care reprezintă șapte ONG-uri bulgare, reclamă transpunerea necorespunzătoare 
și incompletă de către autoritățile bulgare a Directivei 79/409/CEE privind conservarea 
păsărilor sălbatice și a Directivei 92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale și a 
speciilor de faună și floră sălbatică. Aceștia susțin că guvernul bulgar nu a furnizat o listă 
completă a regiunilor și, în consecință, nu există o rețea clară Natura 2000. Într-adevăr, sub 
presiunea investitorilor particulari, o serie de regiuni care au fost inițial selectate au fost 
ulterior eliminate de pe listă fără vreun motiv științific, inclusiv trei regiuni de interes 
european. Acest lucru dovedește că numărul și dimensiunea regiunilor protejate au coborât 
sub limita minimă.  

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 5 martie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 10 iunie 2008.
I. Petiția
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Petiționarii, care reprezintă șapte ONG-uri bulgare, reclamă transpunerea necorespunzătoare 
și incompletă de către autoritățile bulgare a Directivei 79/409/CEE1 privind conservarea 
păsărilor sălbatice și a Directivei 92/43/CEE2 privind conservarea habitatelor naturale și a 
speciilor de faună și floră sălbatică. Aceștia susțin că guvernul bulgar nu a furnizat o listă 
completă a regiunilor și, în consecință, nu există o rețea clară Natura 2000. Într-adevăr, sub 
presiunea investitorilor particulari, o serie de regiuni care au fost inițial selectate au fost 
ulterior eliminate de pe listă fără vreun motiv științific, inclusiv trei regiuni de interes

Petiția descrie situația în care se găsește stabilirea rețelei Natura 2000 în Bulgaria până la 
decizia Consiliului de miniștri din  2 martie 2007.

II. Observațiile Comisiei privind petiția

Comisia a primit prima listă națională de situri de importanță comunitară propusă în temeiul 
Directivei Habitate și lista ariilor de protecție specială desemnate în temeiul Directivei Păsări 
la 15 martie 2007.

Comisia a fost conștientă de problemele legate de identificarea și desemnarea siturilor din 
rețeaua Natura 2000 în Bulgaria. Comisia a primit mai multe semnale din partea cetățenilor și 
a organizațiilor non-guvernamentale privind întregirea rețelei astfel cum a propus inițial
Bulgaria.

Direcția Generală Mediu a urmărit îndeaproape aceste probleme în Bulgaria, nu doar prin 
reuniuni ale oficialilor la nivel înalt, ci și prin corespondența frecventă  (inclusiv o „scrisoare 
pre-226” pentru aplicarea necorespunzătoare a directivelor). În urna acestui dialog, și de la 
data petiției, Bulgaria a mai trimis două seturi de propuneri de situri de importanță comunitară 
în temeiul Directivei Habitate și arii de protecție specială în temeiul Directivei Păsări 
(documentația necesară primită la 8 noiembrie 2007, respectiv 22 ianuarie 2008). Numărul 
total de situri pentru rețeaua Natura 2000 în Bulgaria este în prezent de 114 arii de protecție 
specială și 228 situri de importanță comunitară. 

Lista națională de situri de importanță comunitară din Bulgaria este acum în curs de evaluare 
în conformitate cu criteriile stabilite în anexa III la Directiva Habitate. Această evaluare este 
realizată de către centrul tematic european pentru diversitate biologică (EEA, European Topic 
Centre on Biological Diversity), care pune la dispoziția Comisiei Europene asistența tehnică 
pentru evaluarea caracterului complet și a coerent al rețelei propuse. Evaluările preliminare 
ale acestora vor fi discutate în cadrul unei reuniuni tehnice denumite seminar biogeografic, 
unde oficiali ai Comisiei și experți abilitați de Comisie, oficiali și experți ai statelor membre și 
reprezentanți ai grupurilor interesate discută despre valabilitatea științifică a rețelei propuse. 
Acest exercițiu este realizat în comun pentru cele două noi state membre Bulgaria și România.

Dacă analizele biogeografice vor arăta că există tipuri de habitat sau specii de interes 
                                               
1 Directiva Consiliului  79/409/CEE privind conservarea speciilor de păsări sălbatice, JO L 103, 25.4.1979, p. 1-

18.

2 JO L 206, 22.7.1992, p. 7-50.
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comunitar care nu sunt suficient acoperite de către rețelele propuse, Comisia va solicita 
statelor membre să completeze aceste lipsuri prin extinderea rețelei.

III. Concluzii

Având în vedere că Bulgaria a adus îmbunătățiri substanțiale la lista inițială de situri de 
importanță comunitară propuse în temeiul Directivei Habitate, Comisia continuă cu practicile 
stabilite de examinare a listei de situri în așa numitul proces biogeografic. Deși Directiva 
Păsări nu are prevederi similare pentru analiză, se desfășoară de asemenea o evaluare tehnică 
a ariilor de protecție specială.
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