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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1299/07 adresată de Marianna Perianova, de naționalitate bulgară, 
privind ancheta și acțiunile cu privire la siturile Natura 2000 și stoparea 
lucrărilor de construcții ilegale din Bulgaria și a lucrărilor de construcții 
autorizate din cauza corupției

Petiția nr. 1494/2007 adresată de Plamena Naydenova, de naționalitate 
bulgară, având ca obiect proiectele de construcții în rezervațiile naturale 
protejate (Natura 2000)

1. Rezumatul petiției nr. 1299/2007

Petiționara solicită implicarea Parlamentului în protejarea publicului bulgar împotriva 
uzurpării drastice a patrimoniului natural al Bulgariei. Coasta bulgară a Mării Negre este 
amenințată de supradezvoltare. Riscurile se extind de asemenea la siturile din rețeaua 
ecologică europeană Natura 2000, care găzduiesc habitatele de coastă protejate - dune, roci, 
estuare, lagune, păduri, împreună cu speciile de animale protejate care trăiesc acolo. Guvernul 
bulgar își ignoră total obligațiile cu privire la protecția acestor situri, astfel cum au fost 
stabilite prin directivele privind conservarea naturii. Prin urmare, siturile sunt pe cale de a fi 
distruse de mii de proiecte de construcții de mică și mare amploare. Autoritățile nu sunt 
preocupate de faptul că opinia publică sprijină aceste situri. Guvernul bulgar ignoră de 
asemenea protestele propriilor cetățeni vizând apărarea coastei Mării Negre și a munților săi 
unici. În prezent, se construiesc șosele ilegale și stațiuni de schi foarte mari în munții 
Bulgariei, în special în Munții Rila, care de la altitudinea de 2000 m constituie un parc 
național. Masivul Rila este cel mai înalt din Balcani și găzduiește un mare număr de specii 
protejate. Cea mai recentă decizie a parlamentului bulgar din noiembrie a fost excluderea unor 
părți din Munții Rila de pe lista rețelei Natura 2000 din cauza intereselor investitorilor. 
Petiționara a solicitat ca Parlamentul European să insiste asupra următoarelor fapte: 1. 
Comisia Europeană să inițieze imediat o procedură privind încălcarea dreptului comunitar 
împotriva Bulgariei, la fel ca în cazul Via Baltica din Polonia, precum și o anchetă oficială 
privind încălcările; 2. finanțarea UE pentru dezvoltarea regională în localități cu situri Natura 



PE413.998v02-00 2/4 CM\756051RO.doc

RO

2000 problematice să fie stopată până la rezolvarea acestor probleme.

Rezumatul petiției nr. 1494/2007

Petiționara afirmă că Bulgaria încalcă legislația UE și directivele privind conservarea naturii. 
Ea menționează că Bulgaria aplică incorect legislația europeană în mod deliberat, nu respectă 
standardele și principiile aplicabile planificării și execuției proiectelor majore de construcții și 
nu îi urmărește penal pe cei care încalcă legea. În special coasta Mării Negre este amenințată 
de supradezvoltare. Dezvoltarea se extinde până la rezervații Natura 2000 recunoscute care 
cuprind habitate de coastă protejate, cum ar fi zonele cu dune, roci, estuare, lagune, păduri și 
cu multe specii de animale protejate. Potrivit petiționarei, au fost construite drumuri ilegale și 
o importantă stațiune pentru schi în munții din Bulgaria, și anume pe muntele Rila, cel mai 
înalt vârf din Balcani și o rezervație naturală protejată peste altitudinea de 2 000 de metri. 
Această zonă montană reprezintă arealul unor specii diverse de animale protejate, iar muntele 
este un loc sacru pentru diferite religii. Petiționara reclamă faptul că, în prezent, sunt în curs 
de construcție drumuri ilegale și un teleschi în apropierea lacurilor montane. În plus, publicul 
este ținut cu forța departe de zonele publice de către firmele de construcții și zone publice 
protejate sunt declarate proprietate privată prin intermediul unor acorduri ilegale cu 
autoritățile corupte. Petiționara dorește ca Uniunea Europeană să inițieze procedurile privind 
încălcarea dreptului comunitar împotriva Bulgariei

2. Admisibilitate

1299/2007 declarată admisibilă la 30 aprilie 2008.
1494/2007 declarată admisibilă la 2 iunie 2008.
 Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul 
de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 26 septembrie 2008

Petiționarele solicită implicarea Parlamentului în protejarea patrimoniului natural al Bulgariei. 
Coasta bulgară a Mării Negre este amenințată de supradezvoltare. Riscurile se extind de 
asemenea la siturile din rețeaua ecologică europeană Natura 2000 care găzduiesc habitate de 
coastă - dune, roci, estuare, lagune, păduri, împreună cu speciile de animale protejate care 
trăiesc acolo. Petiționarele susțin că guvernul bulgar nu își îndeplinește obligațiile de protejare 
a acestor situri, astfel cum au fost stabilite prin directivele privind conservarea naturii. Prin 
urmare, siturile sunt pe cale de a fi distruse de mii de proiecte de construcții de mică și mare 
amploare. Mai mult decât atât, potrivit petiționarei, se construiesc șosele ilegale și stațiuni de 
schi foarte mari în munții Bulgariei, în special în Munții Rila, care de la altitudinea de 2000 m 
constituie un parc național. Munții Rila sunt cei mai înalți din Balcani și găzduiesc un număr 
mare de specii protejate. 

Petiționarele solicită:

1. Comisia Europeană să inițieze o procedură rapidă privind încălcarea dreptului comunitar 
împotriva Bulgariei, la fel ca în cazul Via Baltica din Polonia, precum și o anchetă oficială 
privind încălcările;
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2. Finanțarea UE pentru dezvoltarea regională în localități cu situri Natura 2000 problematice 
să fie stopată până la rezolvarea acestor probleme.

Comisia Europeană a primit un număr de reclamații de la cetățeni și de la organizații 
neguvernamentale cu privire la lipsa protecției din diverse situri Natura 2000 de pe coasta 
Mării Negre și din unele regiuni de munte. Comisia cercetează reclamațiile primite. În urma 
unei anchete preliminare, Comisia a solicitat informații de la autoritățile bulgare pentru unele 
dintre aceste cazuri. În cazurile respective, pe baza informațiilor primite de autoritățile 
bulgare, se pare că atât cererea pentru autorizația de construcție, cât și autorizația de 
construcție sunt datate înainte de aderarea Bulgariei la Uniunea Europeană. Prin urmare, 
deoarece Bulgaria nu a fost supusă legislației CE la acel moment, Comisia nu are motive să 
inițieze procedurile de încălcare a dreptului comunitar pe baza articolului 226 din Tratatul CE.  
Ancheta este încă în curs de desfășurare pentru alte câteva cazuri.

În ceea ce privește excluderea unei părți din Munții Rila din rețeaua Natura 2000, petiționara 
consideră că acest lucru se leagă de planurile de dezvoltare a unor stațiuni de schi. Comisia a 
primit de asemenea o reclamație de la o organizație neguvernamentală privind neincluderea 
așa-numitei zone-tampon Rila.

Seminarul biogeografic dedicat Bulgariei și României a avut loc în perioada 9-12  iunie 2008 
la Sibiu, România, pentru a evalua listele naționale ale siturilor de importanță comunitară 
propuse în temeiul Directivei privind habitatele, 92/43/CEE,1 pentru toate regiunile 
biogeografice ale statelor membre implicate. Discuțiile, bazate strict pe criterii științifice, au 
dus la identificarea unui număr de lacune („insuficiențe”) în cazul unor tipuri de habitate 
menționate în anexa I și al anumitor specii menționate în anexa II la Directiva privind 
habitatele. Pentru a înlătura aceste lacune, Bulgaria va trebui fie să extindă unele situri 
existente sau să propună altele noi. Prin urmare, problema siturilor „excluse” din rețeaua 
Natura 2000 este încă deschisă.

Comisia nu are cunoștință despre nicio finanțare care a fost alocată pentru proiectele care au 
efecte potențial negative asupra siturilor Natura 2000 sau care nu se conformează legislației 
europene relevante. 

Comisia s-a angajat să ia toate măsurile necesare pentru a asigura conformitatea cu acquis-ul 
comunitar dacă aceste proiecte și practici sunt identificate. În acest sens, Comisia va continua 
cooperarea sa strânsă cu autoritățile bulgare în gestionarea și punerea în aplicare a 
programelor operaționale negociate și va urmări îndeaproape procesul de selecție a 
proiectelor. 

Comisia a primit un număr de reclamații cu privire la dezvoltarea de infrastructură în situri 
Natura 2000 de pe coasta Mării Negre și din zonele de munte din Bulgaria. Serviciile 
Comisiei au început anchetarea acestor cazuri și vor continua în acest sens și, dacă se găsește 
dovada încălcării dreptului comunitar, vor fi luate măsurile necesare.

Pe parcursul analizelor biogeografice, au fost identificate lacune în partea bulgară a rețelei 
Natura 2000. Serviciile Comisiei vor coopera cu autoritățile bulgare pentru a se asigura că 
                                               
1 JO L 206, 22.7.1992.
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aceste lacune vor fi eliminate în viitorul apropiat.

Serviciile Comisiei vor continua de asemenea să se asigure că proiectele cofinanțate de 
Uniunea Europeană respectă în totalitate dispozițiile Directivei privind evaluarea impactului 
asupra mediului, ale Directivei privind habitatele și ale Directivei privind păsările.

4. Răspunsul suplimentar al Comisiei, primit la 7 iulie 2009

Comisia a prezentat un răspuns comun pentru aceste petiții la 26 septembrie 2008, în care 
menționa că petițiile sunt evaluate împreună cu reclamațiile primite în mod direct de Comisie. 
De asemenea, se afirma că autorizațiile de construcție emise înainte de aderare au trebuit să 
fie examinate separat de acțiunile ulterioare aderării.

În ceea ce privește excluderea unei părți din Munții Rila din rețeaua Natura 2000, răspunsul 
Comisiei a indicat că seminarul biogeografic dedicat Bulgariei a avut drept rezultat 
identificarea unui număr de lacune în cadrul rețelei, prin urmare chestiunea siturilor „excluse” 
a rămas deschisă.

Reclamațiile cuprinzând informații specifice trimise Comisiei au avut drept rezultat o 
scrisoare de notificare oficială adresată Bulgariei la 27 noiembrie 2008 pentru incapacitatea 
de a proteja zona Caliacra, parțial desemnată, de pe coasta Mării Negre și pentru autorizarea 
turbinelor eoliene și a altor construcții fără a se ține seama de impactul acestora asupra 
mediului.

Reclamațiile cuprinzând informații specifice privind alte situri de pe coasta Mării Negre și din 
regiunile montane sunt în curs de examinare cu ajutorul unor experți externi, iar Comisia va 
urmări cazurile de încălcare a dreptului comunitar din momentul identificării acestora.

Serviciile Comisiei investighează reclamațiile cu privire la dezvoltarea de infrastructură în 
situri Natura 2000 de pe coasta Mării Negre și din zonele de munte din Bulgaria. O scrisoare 
de notificare oficială a fost deja trimisă într-un caz specific, iar dacă se descoperă probe 
dovedind încălcarea dreptului comunitar în alte cazuri, se vor lua măsurile necesare.

Pe parcursul analizelor biogeografice, au fost identificate lacune în partea bulgară a rețelei 
Natura 2000. Serviciile Comisiei vor coopera cu autoritățile bulgare pentru a se asigura că 
aceste lacune vor fi eliminate. S-a ajuns la un acord cu Bulgaria ca noile lacune să fie 
eliminate până la 1 septembrie 2009.


