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Ref.: Petiția nr. 0526/2008, adresată de Vera Pentkantchin, de naționalitate bulgară, 
privind neaplicarea de către guvernul bulgar a legislației comunitare în vigoare cu 
privire la Rețeaua Natura 2000

1. Rezumatul petiției

Petiționara constată că guvernul bulgar nu protejează cu adevărat zonele Natura 2000 și că 
trebuie luate măsuri urgente pentru a înceta distrugerea acestora. Ea prezintă problemele 
principale și propune soluții, identificând anumite regiuni în care legislația comunitară în 
vigoare cu privire la Rețeaua Natura 2000 nu a fost aplicată.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 30 septembrie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 ianuarie 2009

Petiția

Petiționara susține că guvernul bulgar nu asigură o protecție reală pentru zonele de conservare 
Natura 2000 și că sunt necesare măsuri urgente pentru a preveni distrugerea acestora. 
Petiționara subliniază principalele probleme și propune soluții, indicând anumite regiuni în 
care legislația comunitară în vigoare cu privire la Rețeaua Natura 2000 nu a fost aplicată.

Petiționara a ridicat două probleme principale. Prima deficiență este reprezentată de desemnarea 
insuficientă a trei situri de interes comunitar (SCI-uri), și anume „Rila Buffer” BG0001188, 
„Tvardishka Planina” BG0000211 și „Zapadna Stara Planina i Predbalkan” BG0001040.



PE420.004v01-00 2/2 CM\766620RO.doc

RO

A doua problemă se referă la dezvoltarea de proiecte într-un număr de situri desemnate în 
temeiul Directivei 92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și 
floră sălbatică1 (Directiva Habitate) și al Directivei 79/409/EEC privind conservarea păsărilor 
sălbatice2 (Directiva Păsări).

Comentariile Comisiei cu privire la petiție

Desemnarea insuficientă a siturilor Natura 2000 

Analiza situației actuale arată că Bulgaria a desemnat până în prezent aproximativ 34%  din 
teritoriul său, fapt care, în linii mari, permite acoperirea habitatelor și speciilor protejate de 
Directiva Habitate și de Directiva Păsări. Cu toate acestea, sunt necesare măsuri suplimentare 
pentru respectarea deplină a Directivei Habitate. S-ar putea să fie nevoie ca Bulgaria fie să 
extindă anumite situri deja existente, fie să propună noi situri până cel târziu la 1 septembrie 
2009. Prin urmare, problema desemnării insuficiente este încă valabilă și se caută soluții 
pentru a o rezolva.
Principalele preocupări ale Comisiei se referă în continuare la desemnarea insuficientă a APS-
urilor. Deși Bulgaria a desemnat toate cele 114 arii importante pentru conservarea păsărilor 
sălbatice, suprafața a șase dintre situri a fost redusă semnificativ, fără justificări științifice 
clare. Comisia a transmis autorităților bulgare o scrisoare de notificare formală în iunie 2008.
Răspunsul a fost primit în august 2008 și este în curs de analizare de serviciile Comisiei. 

Activitățile de dezvoltare în ariile eligibile pentru conservare în temeiul legislației 
Comunității Europene privind protecția naturii

Comisia a fost informată despre construirea intensivă din zona Mării Negre și din zona 
muntoasă din Bulgaria, și în special în zonele Kaliakra, Emine-Irakli, muntele Rila, muntele 
Pirin, etc. Cu privire la aceste cazuri, Comisia a demarat investigații, care sunt încă în curs de 
desfășurare. Pentru proiectele de construcții din aria importantă pentru conservarea păsărilor 
sălbatice din Kaliakra, Comisia a transmis Bulgariei o scrisoare de notificare formală în 
noiembrie 2008.

Concluzii

Comisia va continua investigarea situației din Bulgaria, atât în ceea ce privește desemnarea  
siturilor Natura 2000, cât și cu privire la implementarea adecvată a regimurilor de protecție în 
temeiul directivelor privind protecția naturii. Dacă va fi necesar, se va acționa astfel cum este 
prevăzut de articolul 226 din Tratatul CE.
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