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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0526/2008, którą złożyła Vera Pentkantchin (Bułgaria), w sprawie 
niestosowania przez rząd bułgarski prawa wspólnotowego obowiązującego 
w odniesieniu do sieci Natura 2000

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję twierdzi, że rząd bułgarski nie zapewnia rzeczywistej ochrony obszarów 
Natura 2000 i w związku z tym należy podjąć pilne kroki na rzecz przeciwdziałania ich
niszczeniu. Przedstawia zasadnicze problemy i propozycje rozwiązań oraz wymienia 
określone rejony, w których nie stosuje się obowiązującego dla sieci Natura 2000 prawa 
wspólnotowego.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 30 września 2008 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 30 stycznia 2009 r.

Petycja

Składająca petycję twierdzi, że rząd bułgarski nie zapewnia rzeczywistej ochrony obszarów 
Natura 2000 i w związku z tym należy podjąć pilne kroki na rzecz przeciwdziałania ich
niszczeniu. Przedstawia zasadnicze problemy i propozycje rozwiązań oraz wymienia 
określone rejony, w których nie stosuje się obowiązującego dla sieci Natura 2000 prawa 
wspólnotowego.

Składająca petycję porusza dwie zasadnicze kwestie. Pierwsza to niedostateczne wyznaczenie
trzech terenów mających znaczenie dla Wspólnoty (SCI), do których należą: „Rila Buffer” 
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BG0001188, „Tvardishka Planina” BG0000211 i „Zapadna Stara Planina i Predbalkan”
BG0001040.

Druga kwestia wiąże się z realizacją przedsięwzięć na kilku obszarach wytyczonych na mocy 
dyrektywy 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory1

(dyrektywa siedliskowa) oraz dyrektywy 79/409/EWG w sprawie ochrony dzikiego ptactwa2

(dyrektywa ptasia).

Uwagi Komisji dotyczące petycji

Niedostateczne wytyczenie obszarów Natura 2000

Analiza obecnej sytuacji pokazuje, że do tej pory Bułgaria wytyczyła około 34% swojego 
terytorium, co w dużej mierze pozwala na uwzględnienie siedlisk i gatunków chronionych 
zarówno na mocy dyrektywy ptasiej, jak i dyrektywy siedliskowej. Jednak 
aby zagwarantować pełną zgodność z dyrektywą siedliskową potrzebna jest pewna 
dodatkowa praca. Być może Bułgaria będzie musiała powiększyć niektóre z już istniejących 
obszarów albo zaproponować nowe obszary najpóźniej do dnia 1 września 2009 r. A zatem 
kwestia niedostatecznego wytyczenia pozostaje wciąż otwarta i jest rozwiązywana.
Główne obawy Komisji budzi niedostateczne wytyczenie obszarów specjalnej ochrony. Choć
Bułgaria wytyczyła 114 ważnych ostoi ptactwa (IBA), powierzchnię sześciu z nich znacząco 
zmniejszono bez jasnego uzasadnienia naukowego. W czerwcu 2008 r. Komisja wystosowała 
do władz bułgarskich wezwanie do usunięcia uchybienia. Odpowiedź wpłynęła w sierpniu
2008 r. i jest obecnie analizowana przez służby Komisji.

Działalność budowlana na obszarach kwalifikujących się do ochrony na mocy prawodawstwa 
WE dotyczącego ochrony przyrody

Komisja została poinformowana o intensywnych pracach budowlanych prowadzonych
na terenach położonych nad Morzem Czarnym oraz na obszarach górskich w Bułgarii, 
w szczególności takich, jak Kaliakra, Emine-Irakli, góra Riła, góra Pirin itd. W tych sprawach 
Komisja rozpoczęła dochodzenia, które nadal trwają. W przypadku przedsięwzięć 
budowlanych w ostoi ptactwa w Kaliakrze Komisja wystosowała do Bułgarii wezwanie 
do usunięcia uchybienia w listopadzie 2008 r.

Wnioski

Komisja będzie nadal badać sytuację w Bułgarii zarówno pod kątem wytyczania obszarów
Natura 2000, jak i właściwego wdrażania systemów ochrony na mocy dyrektywy ptasiej 
i dyrektywy siedliskowej. Jeżeli okaże się to konieczne, podjęte zostaną działania 
przewidziane w art. 226 traktatu WE.

                                               
1 Dz.U. L 206 z 22.7.1992, s. 7–50.
2 Dz.U. L 103 z 25.4.1979, s. 1–18.
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