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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1518/2008 adresată de Irina Mateeva, de cetățenie bulgară, în 
numele Societății bulgare pentru protecția păsărilor, având ca obiect 
neimplementarea de către autoritățile bulgare a dispozițiilor referitoare la 
zonele de protecție specială, în conformitate cu prevederile Directivei 
79/409/CEE a Consiliului privind conservarea păsărilor sălbatice

1. Rezumatul petiției

Petiționara afirmă că Bulgaria nu a desemnat un număr suficient de zone special protejate, și 
că, de asemenea, autoritățile bulgare acceptă proiecte de dezvoltare în zonele care ar trebui să 
fie încadrate în această categorie. În această privință, petiționara face în mod special referire 
la localitățile Kaliakra și Kamchia de pe coasta Mării Negre. În ciuda reclamațiilor pe care 
Societatea bulgară pentru protecția păsărilor le-a făcut pe lângă autoritățile bulgare 
competente, precum și a avertizării scrise din partea Comisiei, transmisă în iunie 2008, 
autoritățile bulgare autorizează în continuare proiecte de dezvoltare, inclusiv construcții 
turistice și un parc eolian în Kaliakra, precum și o zonă de vacanță denumită „Kamchia 
Resort”. Prin urmare, petiționara solicită Parlamentului European și Comisiei Europene să se 
asigure că autoritățile bulgare desemnează fără întârziere zone special protejate, în 
conformitate cu dispozițiile Directivei 79/409/CEE a Consiliului privind conservarea păsărilor 
sălbatice, și reabilitează zonele naturale care au fost afectate începând cu 1 ianuarie 2007, dată 
la care Bulgaria a devenit membru UE și, prin urmare, ar fi trebuit să respecte legislația UE 
privind mediul. De asemenea, petiționara solicită sistarea finanțării UE în cazul în care 
Bulgaria nu respectă în mod corespunzător directivele privind mediul. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 16 martie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].
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3. Răspunsul Comisiei, primit la 19 iunie 2009

Desemnarea unui număr insuficient de zone special protejate
În urma analizării situației actuale, reiese că Bulgaria a desemnat, până în prezent, 
aproximativ 34% din teritoriul său, ceea ce permite acoperirea în mare măsură a habitatelor și 
speciilor protejate prin directivele privind păsările și habitatele1. 
Totuși, principalele preocupări ale Comisiei rămân legate în continuare de desemnarea unui 
număr insuficient de zone special protejate (SPA). Deși Bulgaria a desemnat toate cele 114 
zone importante populate de păsări (IBA), teritoriile a 6 dintre aceste situri au fost reduse în 
mod semnificativ, fără o justificare științifică clară (printre acestea se numără Kaliakra IBA, 
Pirin IBA și Rila IBA).  Comisia a adresat autorităților bulgare o scrisoare de notificare 
oficială în iunie 2008.2 A fost primit un răspuns iar serviciile Comisiei sunt în curs de a-l 
examina.

Activități de dezvoltare în zone susceptibile de a fi conservate, în conformitate cu legislația 
CE privind protecția naturii
Comisia a fost informată cu privire la dezvoltarea intensă a zonelor de la Marea Neagră și a 
zonelor montane din Bulgaria și, în special, a zonelor Kaliakra, Kamchia, Emine-Irakli, 
muntele Rila, muntele Pirin etc. Pentru aceste cazuri Comisia a demarat investigații, care sunt 
în curs de desfășurare. Pentru proiectele de construcții în zona intens populată cu păsări din 
Kaliakra, Comisia a trimis o scrisoare de notificare oficială Bulgariei, în noiembrie 20083. 
Răspunsul autorităților bulgare a fost primit în prima parte a anului 2009, făcând în prezent 
obiectul unei examinări aprofundate.

Concluzii

Comisia va investiga în continuare situația din Bulgaria, atât în ceea ce privește desemnarea 
siturilor Natura 2000, cât și în ceea ce privește  punerea în aplicare corespunzătoare a 
regimurilor de protecție în conformitate cu directivele privind protecția naturii. Dacă este 
necesar, se vor lua măsuri în conformitate cu articolul 226 din Tratatul CE.
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Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică 
(JO L 206, 22.7.1992)
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Legătură către comunicatul de presă:
http://europa.eu/rapid/pressreleasesaction.do?reference=ip/08/884&format=html&aged=0&language=en&guilanguage=en
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Legătură către comunicatul de presă:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1826&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en


