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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1518/2008, którą złożyła Irina Mateeva (Bułgaria), w imieniu 
bułgarskiego Towarzystwa na rzecz Ochrony Ptactwa, w sprawie 
niewdrożenia przez władze bułgarskie przepisów dotyczących obszarów 
specjalnej ochrony, określonych w dyrektywie Rady 79/409/EWG w 
sprawie ochrony dzikiego ptactwa

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję twierdzi, że Bułgaria nie wyznaczyła wystarczającej liczby obszarów 
specjalnej ochrony oraz że władze bułgarskie z akceptują wnioski dotyczące projektów 
rozwojowych na obszarach, które za takie powinny być uznane. Wspomina przy tym o 
okolicy Kaliakry i Kamczii na wybrzeżu Morza Czarnego. Pomimo skarg złożonych do 
bułgarskiego Towarzystwa na rzecz Ochrony Ptactwa i pisemnego ostrzeżenia Komisji 
z czerwca 2008 r. władze Bułgarii nadal zatwierdzają projekty rozwojowe, w tym budynki 
o przeznaczeniu turystycznym, farmę wiatrową na Kaliakrze oraz kurort wakacyjny o nazwie 
Kamchia Resort. Składająca petycję wzywa zatem Parlament Europejski i Komisję do 
zagwarantowania, że władze bułgarskie bez opóźnień wyznaczą obszary specjalnej ochrony,
zgodnie z dyrektywą Rady 79/409/EWG w sprawie ochrony dzikiego ptactwa, i odnowią 
obszary przyrodnicze, które były niszczone od dnia 1 stycznia 2007 r., kiedy Bułgaria 
przystąpiła do UE i w konsekwencji powinna przestrzegać prawodawstwa UE w zakresie 
ochrony środowiska. Składająca petycję wzywa także do wstrzymania środków unijnych dla 
Bułgarii, jeśli nie będzie ona postępowała zgodnie z przepisami dyrektyw dotyczących 
ochrony środowiska naturalnego. 

2. Dopuszczalność

Petycję uznano za dopuszczalną w dniu 16 marca 2009 r. Zwrócono się do Komisji o 
udzielenie informacji (art. 192 ust. 4 Regulaminu).
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3. Odpowiedź Komisji otrzymana w dniu 19 czerwca 2009 r.

Niewystarczająca liczba wyznaczonych obszarów specjalnej ochrony
Analiza obecnej sytuacji pokazuje, że Bułgaria wyznaczyła, do obecnej chwili, około 34% 
swego terytorium, co w pozwala w znacznej mierze objąć siedliska i gatunki chronione 
zarówno dyrektywą ptasią, jak i siedliskową1.  
Główną obawą Komisji jest jednak niewystarczająca liczba wyznaczonych obszarów 
specjalnej ochrony. Mimo że Bułgaria wyznaczyła wszystkie 114 ostoi ptaków (IBA) 
terytoria 6 obszarów zostały znacznie zredukowane bez wyraźnego naukowego uzasadnienia 
(w tym ostoja Kaliakra, Pirin i Riła). W czerwcu 2008 r.2 Komisja wysłała oficjalne 
zawiadomienie bułgarskim władzom. Otrzymana odpowiedź jest analizowana przez służby 
Komisji.

Działalność na obszarach kwalifikujących się do ochrony na mocy wspólnotowych przepisów 
ochrony środowiska
Komisja została poinformowana o intensywnej działalności w okolicach Morza Czarnego i 
obszarów górskich w Bułgarii, a zwłaszcza w rejonie Kaliakry, Kamczii, Emine-Irakli, gór 
Riła i Pirin itd. W tych przypadkach Komisja rozpoczęła dochodzenie, które nie zostało 
jeszcze zakończone. Z powodu działalności budowlanej w ostoi ptaków Kaliakra Komisja 
wysłała Bułgarii oficjalne zawiadomienie w listopadzie 2008 r.3 Otrzymana w 2009 r. 
odpowiedź władz bułgarskich jest obecnie szczegółowo analizowana.

Wnioski

Komisja będzie nadal analizować sytuację w Bułgarii, zarówno w związku z wyznaczaniem 
obszarów Natura 2000, jak i odnośnie do odpowiedniego wdrażania systemu ochrony na 
mocy dyrektyw z zakresu ochrony środowiska. W razie potrzeby i na mocy art. 226 traktatu 
WE podjęte zostaną odpowiednie działania.
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Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory. (Dz.U. 
L 206, z 22.7.1992).
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Link do notatki prasowej:
http://europa.eu/rapid/pressreleasesaction.do?reference=ip/08/884&format=html&aged=0&language=en&guilanguage=en
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Link do notatki prasowej:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1826&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en


