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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1299/2007, którą złożyła Marianna Perianova (Bułgaria), w sprawie 
dochodzenia i działań dotyczących obszarów sieci Natura 2000 oraz 
w sprawie zaprzestania nielegalnej działalności budowlanej w Bułgarii 
i działalności budowlanej legalizowanej w wyniku korupcji

Petycji 1494/2007, którą złożyła Plamena Naydenova (Bułgaria), w sprawie 
przedsięwzięć budowlanych w chronionych rezerwatach przyrody (Natura 
2000)

1. Streszczenie petycji 1299/2007

Składająca petycję zwraca się do Parlamentu Europejskiego, aby zaangażował się w ochronę 
bułgarskich obywateli przed poważnym niszczeniem krajowego dziedzictwa naturalnego 
Bułgarii. Wybrzeżu Morza Czarnego w Bułgarii zagrażają zbyt intensywne prace budowlane. 
Zagrożone są również obszary europejskiej sieci ochrony przyrody Natura 2000, obejmujące 
chronione siedliska nadmorskie: wydmy, skały, ujścia rzek, laguny, lasy oraz żyjące tam 
chronione gatunki. Bułgarski rząd całkowicie ignoruje swoje zobowiązania z zakresu ochrony 
tych obszarów, ustanowione w dyrektywach w sprawie ochronie przyrody. W rezultacie 
obszarom tym grozi zniszczenie przez tysiące małych i wielkich przedsięwzięć budowlanych. 
Władze nie przejmują się tym, że opinia publiczna wspiera ochronę przedmiotowych 
obszarów. Rząd Bułgarii również ignoruje protesty własnych obywateli, którzy występują 
w obronie wybrzeża Morza Czarnego i jego wyjątkowych gór. Obecnie w bułgarskich górach 
buduje się niezgodne z prawem drogi i wielkie kurorty narciarskie, zwłaszcza na górze Riła, 
na której na wysokości ponad 2000 m n.p.m. znajduje się park narodowy. Góra Riła jest 
najwyższa górą na Bałkanach i siedliskiem ogromnej liczby chronionych gatunków. 
Najnowszą decyzją podjętą przez bułgarski parlament w listopadzie było wykluczenie części 
góry Riła z wykazu obszarów sieci Natura 2000 z uwagi na interesy inwestorów. Składająca 
petycję zwróciła się do Parlamentu Europejskiego, aby nalegał na to, by Komisja Europejska 
niezwłocznie wszczęła postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa 
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członkowskiego przeciwko Bułgarii, podobnie jak w przypadku projektu Via Baltica 
w Polsce, oraz by rozpoczęła oficjalne dochodzenie w sprawie naruszania przepisów 
i wstrzymała pomoc finansową UE na rzecz rozwoju regionalnego miast, które obejmują 
problematyczne obszary sieci Natura 2000, do czasu rozstrzygnięcia sprawy.

Streszczenie petycji 1494/2007

Składająca petycję twierdzi, że Bułgaria narusza prawodawstwo Unii Europejskiej i łamie 
przepisy dyrektyw dotyczących ochrony przyrody. Uważa, że Bułgaria świadomie stosuje 
prawodawstwo wspólnotowe w nieprawidłowy sposób, nie stosuje obowiązujących norm 
i zasad w zakresie planowania i realizacji dużych przedsięwzięć budowlanych i nie ściga osób 
dopuszczających się łamania przepisów. W szczególności wybrzeże Morza Czarnego jest 
zagrożone nadmierną zabudową. Zabudowa rozciąga się na rezerwaty objęte siecią Natura 
2000, zawierające chronione siedliska nadbrzeżne, takie jak obszary wydm i skał, ujścia rzek, 
laguny, obszary leśne i wiele chronionych gatunków zwierząt. Według składającej petycję 
w bułgarskich górach wybudowano niezgodne z prawem drogi i duży ośrodek narciarski. 
W szczególności chodzi o masyw górski Riła, najwyższy szczyt Bałkanów, na terenie, 
którego na wysokości ponad 2000 m n.p.m. położony jest chroniony rezerwat przyrody. 
Obszar ten zamieszkuje wiele chronionych gatunków zwierząt, a góra ta jest świętym 
miejscem dla wielu religii. Składająca petycję twierdzi się, że obecnie nielegalne drogi 
i wyciąg narciarski są budowane w okolicach jezior górskich. Ponadto społeczeństwo jest siłą 
odsuwane od obszarów publicznych przez firmy budowlane, a chronione obszary publiczne są 
uznawanie za własność prywatną na mocy niezgodnych z prawem umów zawieranych ze 
skorumpowanymi władzami. Składająca petycję zwraca się do Unii Europejskiej o wszczęcie 
przeciwko Bułgarii postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego.

2. Dopuszczalność

Petycja 1299/2007 uznana została za dopuszczalną dnia 30 kwietnia 2008 r. 
Petycja 1494/2007 uznana została za dopuszczalną dnia 2 czerwca 2008 r. 
Zwrócono się do Komisji, aby dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 26 września 2008 r.

Składające petycje zwracają się do Parlamentu, aby zaangażował się w ochronę krajowego 
dziedzictwa naturalnego Bułgarii. Wybrzeżu Morza Czarnego w Bułgarii zagrażają zbyt 
intensywne prace budowlane. Zagrożone są również obszary europejskiej sieci ochrony 
przyrody Natura 2000, obejmujące chronione siedliska nadmorskie: wydmy, skały, ujścia 
rzek, laguny, lasy oraz żyjące tam chronione gatunki. Składające petycje twierdzą, że 
bułgarski rząd nie przestrzega swoich zobowiązań z zakresu ochrony tych obszarów,
ustanowionych w dyrektywach w sprawie ochrony przyrody. W rezultacie obszarom tym 
grozi zniszczenie przez tysiące małych i wielkich przedsięwzięć budowlanych. Obecnie 
w bułgarskich górach buduje się niezgodne z prawem drogi i wielkie kurorty narciarskie, 
zwłaszcza na masywie górskim Riła, na którym na wysokości ponad 2000 m n.p.m. znajduje 
się park narodowy. Góra Riła jest najwyższa górą na Bałkanach i siedliskiem ogromnej liczby 
chronionych gatunków.
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Składające petycje domagają się, aby:

1. Komisja Europejska uruchomiła szybkie postępowanie w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko Bułgarii, podobnie jak w przypadku 
projektu Via Baltica w Polsce, jak również wszczęła oficjalne dochodzenie dotyczące 
naruszeń przepisów.

2. Środki UE na rzecz rozwoju regionalnego miast, które obejmują problematyczne obszary 
sieci Natura 2000 zostały wstrzymane do czasu rozstrzygnięcia sprawy. Komisja Europejska 
otrzymała szereg skarg od obywateli i organizacji pozarządowych dotyczących braku ochrony 
różnych obszarów objętych siecią Natura 2000 wzdłuż wybrzeża Morza Czarnego oraz 
terenów górzystych. Komisja bada otrzymane skargi. Po przeprowadzeniu wstępnej analizy 
Komisja zwróciła się do bułgarskich władz o dostarczenie informacji odnośnie do niektórych 
przypadków. W odniesieniu do tych właśnie przypadków, na podstawie informacji 
otrzymanych od bułgarskich władz wydaje się, że zarówno wniosek o pozwolenie na budowę 
jak i pozwolenie na budowę zostały wydane zanim Bułgaria przystąpiła do Unii Europejskiej. 
W rezultacie, ponieważ w tamtym czasie Bułgaria nie podlegała prawu wspólnotowemu, 
Komisja nie ma podstaw, aby wszcząć postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom 
państwa członkowskiego na podstawie art. 226 traktatu WE. W innych sprawach dochodzenie
nadal trwa. 

W odniesieniu do wyłączenia części masywu górskiego Riły z sieci Natura 2000 składająca
petycję twierdzi, że ma to związek z budową kurortu narciarskiego. Komisja otrzymała
również skargę złożoną przez organizację pozarządową dotyczącą niewłączenia tzw. otuliny 
Riły.

W dniach 9-12 czerwca 2008 r. w Sibiu w Rumunii odbyło się seminarium biogeograficzne 
dotyczące Bułgarii i Rumunii, aby ocenić krajowe wykazy proponowanych terenów mających 
znaczenie dla Wspólnoty na mocy dyrektywy siedliskowej 92/43/EWG,1 we wszystkich 
regionach biogeograficznych zainteresowanych państw członkowskich. Wynikiem dyskusji 
opierających się wyłącznie na kryteriach naukowych, było zidentyfikowanie licznych luk 
(„braków”) w odniesieniu do rodzajów siedlisk określonych w załączniku I oraz gatunków 
objętych zakresem dyrektywy siedliskowej, wymienionych w załączniku II. Aby wypełnić te 
luki, Bułgaria będzie musiała albo rozszerzyć istniejące obszary, albo zaproponować nowe 
obszary. Dlatego kwestia „wyłączonych” obszarów z sieci Natura 2000 nadal pozostaje 
otwarta.

Komisja nie ma informacji na temat przeznaczenia jakichkolwiek środków na przedsięwzięcia 
mające negatywne skutki na sieć Natura 2000 lub niezgodne z właściwym prawodawstwem 
europejskim. 

Komisja w pełni zaangażowała się w podjęcie wszelkich niezbędnych środków, aby zapewnić 
zgodność takich projektów bądź praktyk ze wspólnotowym dorobkiem prawnym. W tym celu 
Komisja będzie kontynuować bliską współpracę z bułgarskimi władzami w zakresie 
zarządzania i wdrażania wynegocjowanych programów operacyjnych oraz ściśle nadzorować 
                                               
1 Dz.U. L 206 z 22.7.1992.
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proces wyboru projektów.

Wnioski

Komisja otrzymała wiele skarg dotyczących rozwoju infrastruktury w sieci Natura 2000 na 
wybrzeżu Morza Czarnego i na terenach górzystych w Bułgarii. Służby Komisji rozpoczęły 
i będą kontynuować badanie tej sprawy i jeśli stwierdzone zostanie naruszenie prawa 
wspólnotowego, zostaną podjęte konieczne kroki.

Podczas analiz biogeograficznych zidentyfikowano luki w bułgarskiej części sieci Natura 
2000. Służby Komisji będą współpracować z bułgarskim władzami w celu wypełnienia tych 
luk w najbliższej przyszłości.

Służby Komisji będą nadal dokładać wszelkich starań, aby projekty współfinansowane ze 
środków Unii Europejskiej były w pełni zgodne z przepisami dyrektywy w sprawie oceny 
oddziaływania na środowisko, dyrektywy siedliskowej oraz dyrektywy ptasiej.
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