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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref: Petiţia nr. 1299/07 adresată de Marianna Perianova (de naţionalitate 
bulgară), privind ancheta şi acţiunile cu privire la rezervaţiile Natura 2000 şi 
stoparea lucrărilor de construcţii ilegale din Bulgaria şi lucrările de 
construcţii autorizate din cauza corupţiei

Petiţia nr. 1494/2007 adresată de Plamena Naydenova de naţionalitate 
bulgară), privind proiectele de construcţii în rezervaţiile naturale protejate
(Natura 2000)

1. Rezumatul petiţiei nr. 1299/2007

Petiţionara solicită implicarea Parlamentului în protejarea publicului bulgar împotriva 
uzurpării drastice a patrimoniului natural al Bulgariei. Coasta Mării Negre din Bulgaria este 
ameninţată de supra-dezvoltare. Riscurile se extind de asemenea la zonele din reţeaua 
ecologică europeană Natura 2000, care cuprinde habitatele de coastă protejate - dune, roci,
estuare, lagune, păduri, împreună cu speciile de animale protejate care trăiesc acolo. Guvernul 
bulgar îşi ignoră total obligaţiile cu privire la protecţia acestor zone, aşa cum s-a stabilit prin 
directivele de conservare a naturii. Prin urmare, zonele sunt pe cale de a fi distruse de mii de 
proiecte de construcţii mici şi mari. Autorităţile nu sunt preocupate de faptul că opinia publică 
sprijină aceste zone. Guvernul bulgar ignoră de asemenea protestele cetăţenilor care apără 
coasta Mării Negre şi munţii săi unici. În prezent şosele şi staţiuni de schi importante sunt în 
curs de construire în munţii Bulgariei, în special în Munţii Rila, cu o altitudine de peste 2000 
m şi care constituie o rezervaţie naţională. Munţii Rila sunt cei mai înalţi din Munţii Balcani 
şi găzduiesc un număr mare de specii protejate. Cea mai recentă decizie a parlamentului 
bulgar din noiembrie a fost excluderea unor părţi din Munţii Rila din lista reţelei Natura 2000 
din cauza intereselor investitorilor. Petiţionara a solicitat Parlamentului European să insiste cu 
următoarele: 1. Comisia Europeană să înceapă imediat o procedură privind încălcarea 
dreptului comunitar împotriva Bulgariei, similar cazului Via Baltica din Polonia, precum şi o 
anchetă oficială privind încălcările. 2. finanţarea UE pentru dezvoltarea regională în 
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municipalităţi cu zone Natura 2000 problematice să fie stopată până la rezolvarea acestor 
probleme. 

Rezumatul petiţiei nr. 1494/2007

Petiţionara afirmă că Bulgaria încalcă legislaţia UE, acest lucru constând în violarea 
directivelor privind protecţia naturii. Ea declară că Bulgaria aplică în mod deliberat legislaţia 
europeană în mod incorect, nu se conformează standardelor şi principiilor aplicabile în 
planificarea şi executarea unor proiecte majore de construcţii şi nu îi urmăreşte în justiţie pe 
delicvenţi. În special coasta Mării Negre se află sub ameninţarea supra-dezvoltării. 
Dezvoltarea se extinde până la rezervaţiile recunoscute de Natura 2000 care cuprind habitate 
de coastă, cum ar fi zone de dune şi roci, estuare, lagune, regiuni păduroase şi multe specii 
protejate de animale. Potrivit petiţionarei, au fost construite drumuri ilegale şi o importantă 
staţiune pentru schi în munţii din Bulgaria, şi anume pe muntele Rila, cel mai înalt vârf din 
Balcani şi o rezervaţie naturală protejată situată la peste 2.000 de metri. Această zonă 
montană reprezintă arealul unor specii diverse de animale protejate, iar muntele este un loc 
sacru pentru diferite religii. Petiţionara reclamă faptul că, în prezent, sunt în curs de 
construcţie drumuri ilegale şi un teleschi în apropierea lacurilor montane. În plus, publicul 
este ţinut cu forţa departe de zonele publice de către firmele de construcţii şi zone publice 
protejate sunt declarate proprietate privată prin intermediul unor acorduri ilegale cu 
autorităţile corupte. Petiţionara doreşte ca Uniunea Europeană să iniţieze procedurile privind 
încălcarea dreptului comunitar împotriva Bulgariei

2. Admisibilitate

1299/2007 Declarată admisibilă la 30 aprilie 2008.
1494/2007 Declarată admisibilă la 02 iunie 2008.
Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii [articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de 
procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 26 septembrie 2008

Petiţionarele solicită implicarea Parlamentului în protejarea patrimoniului natural al Bulgariei. 
Zona de coastă a Mării Negre din Bulgaria este ameninţată de supra-dezvoltare. Riscurile se 
extind de asemenea la zonele protejate prin reţeaua ecologică europeană Natura 2000, care 
cuprinde habitate de coastă cum ar fi dune, roci, estuare, lagune şi păduri şi speciile de 
animale protejate care locuiesc acolo. Petiţionarele susţin că guvernul bulgar nu îşi 
îndeplineşte obligaţiile de protejare a acestor zone, aşa cum este prevăzut în directivele de 
conservare a naturii. Prin urmare, zonele sunt pe cale de a fi distruse de mii de proiecte de 
construcţii mari şi mici. Mai mult decât atât, potrivit petiţionarei, şosele ilegale şi o
importantă staţiune de schi sunt în proces de construire în munţii Bulgariei şi mai ales în 
Munţii Rila, cu o altitudine de peste 2.000 m şi care constituie o rezervaţie naturală. Munţii 
Rila sunt cei mai înalţi din Munţii Balcani şi găzduiesc un număr mare de specii protejate.

Petiţionarele solicită:
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1. Comisia Europeană să înceapă imediat o procedură privind încălcarea dreptului comunitar 
împotriva Bulgariei, similar cazului Via Baltica din Polonia, precum şi o anchetă oficială 
privind încălcările;

2. Finanţarea UE pentru dezvoltarea regională în municipalităţi cu zone Natura 2000 
problematice să fie stopată până la rezolvarea acestor probleme. Comisia Europeană a primit 
un număr de reclamaţii de la cetăţeni şi de la organizaţii neguvernamentale cu privire la lipsa 
protecţiei din diverse regiuni cuprinse în reţeaua Natura 2000 de pe coasta Mării Negre şi din 
unele regiuni de munte. Comisia cercetează reclamaţiile primite. În urma unei anchete 
preliminare, Comisia a solicitat informaţii de la autorităţile bulgare pentru unele dintre aceste 
cazuri. În aceste cazuri, pe baza informaţiilor primite de autorităţile bulgare, se pare că ambele 
solicită o autorizare de construcţie care este datată înainte de aderarea Bulgariei la Uniunea 
Europeană. Prin urmare, deoarece Bulgaria nu a fost supusă legislaţiei CE la acel moment, 
Comisia nu are motive să iniţieze procedurile de încălcare a dreptului comunitar pe baza 
articolului 226 din Tratatul CE. Ancheta este încă în curs de desfăşurare pentru alte câteva 
cazuri. 

În ceea ce priveşte excluderea părţii din Munţii Rila din reţeaua Natura 2000, petiţionara 
consideră că acest lucru se leagă de planurile de dezvoltare ale staţiunii de schi. Comisia a 
primit de asemenea o reclamaţie de la o organizaţie neguvernamentală privind neincluderea 
aşa-numitei zone tampon Rila.

Seminarul biogeografic pentru Bulgaria şi România a avut loc în perioada 9-12 iunie 2008 la
Sibiu, România, pentru a evalua listele naţionale propuse ale Siturilor de importanţă 
comunitară din cadrul Directivei privind Habitatele, 92/43/CEE,1 pentru toate regiunile 
biogeografice ale statelor membre implicate. Discuţiile, bazate strict pe criterii ştiinţifice, au 
dus la identificarea unui număr de discrepanţe („insuficienţe”) pentru Anexa I privind tipurile 
de habitate şi Anexa II privind speciile din Directiva privind Habitatele. Pentru a înlătura 
aceste discrepanţe, Bulgaria va trebui fie să extindă unele situri existente, sau să propună 
altele noi. Prin urmare, problema siturilor „excluse” din reţeaua Natura 2000 este încă 
deschisă.

Comisia nu are cunoştinţă despre nicio finanţare care a fost alocată pentru proiectele care au 
efecte potenţial negative asupra zonelor Natura 2000 sau care nu se conformează legislaţiei 
europene relevante. 

Comisia s-a angajat să ia toate măsurile necesare pentru a asigura conformitatea cu acquis-ul 
comunitar dacă aceste proiecte şi practici sunt identificate. În acest sens, Comisia va continua 
cooperarea sa strânsă cu autorităţile bulgare în gestionarea şi implementarea Programelor 
Operaţionale negociate şi va urmări îndeaproape procesul de selecţie a proiectului. 

Concluzii

Comisia a primit un număr de reclamaţii cu privire la dezvoltarea de infrastructură în zonele 
din reţeaua Natura 2000 de pe coasta Mării Negre şi din zonele de munte din Bulgaria. 
                                               
1 JO L 206, 22.7.1992
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Serviciile Comisiei au început ancheta acestor cazuri şi vor continua în acest sens şi, dacă se 
găseşte dovada încălcării dreptului comunitar, vor fi luate măsurile necesare. 

Pe parcursul analizelor biogeografice, au fost identificate discrepanţe în partea bulgară a 
reţelei Natura 2000. Serviciile Comisiei vor coopera cu autorităţile bulgare pentru a se asigura 
că aceste discrepanţe vor fi eliminate în viitorul apropiat.

Serviciile Comisiei vor continua de asemenea să se asigure că proiectele cofinanţate de 
Uniunea Europeană respectă în totalitate prevederile Directivei privind impactul asupra 
mediului, Directiva privind habitatele şi Directiva privind păsările. 
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