
CM\786495PL.doc PE407.997v02-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Petycji

7.07.2009

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0997/2007, którą złożył Ivailo Ivanov (Bułgaria), w imieniu bułgarskiego 
Towarzystwa Ochrony Ptaków, z sześcioma podpisami, w sprawie 
nieprawidłowej transpozycji przepisów dotyczących sieci Natura 2000 w Bułgarii 
w wyniku naruszenia dyrektyw: ptasiej i siedliskowej

1. Streszczenie petycji

Składający petycję przedstawiciele siedmiu bułgarskich organizacji pozarządowych 
sprzeciwiają się niewłaściwej i niekompletnej transpozycji przez władze bułgarskie 
dyrektywy 79/409/EWG w sprawie ochrony dzikiego ptactwa i dyrektywy 92/43/EWG 
w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory. Twierdzą oni, że rząd 
bułgarski nie przedłożył kompletnego wykazu obszarów, w wyniku czego sieć Natura 2000 
jest niespójna. Pod naciskiem prywatnych inwestorów kilka obszarów, które początkowo 
ujęto w wykazie, zostało z niego usuniętych bez podania naukowego uzasadnienia. Dotyczy 
to m.in. trzech obszarów mających znaczenie dla UE. W wyniku powyższego nie osiągnięto 
absolutnego minimum w zakresie liczby i wielkości chronionych obszarów. 

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 5 marca 2008 r. Zwrócono się do Komisji 
o udzielenie informacji zgodnie z art. 192 ust. 4 Regulaminu.

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 10 czerwca 2008 r.

I. Petycja

Składający petycję przedstawiciele siedmiu bułgarskich organizacji pozarządowych składają 
skargę w związku z nieprawidłowym stosowaniem przez władze bułgarskie dyrektywy 
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79/409/EWG1 w sprawie ochrony dzikiego ptactwa i dyrektywy 92/43/EWG2 w sprawie 
ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory.
Twierdzą oni, że rząd bułgarski nie przedłożył kompletnego wykazu obszarów, w wyniku 
czego sieć Natura 2000 jest niespójna. Zarzucają, że pod naciskiem prywatnych inwestorów 
kilka obszarów, które początkowo ujęto w wykazie, zostało z niego usuniętych bez podania 
naukowego uzasadnienia. Dotyczy to m.in. trzech obszarów mających znaczenie dla UE. 

W petycji opisano stan tworzenia sieci Natura 2000 w Bułgarii aż do decyzji Rady Ministrów 
podjętej w dniu 2 marca 2007 r.

II. Uwagi Komisji dotyczące petycji

W dniu 15 marca 2007 r. Komisja otrzymała pierwszy krajowy wykaz terenów mających 
znaczenie dla Wspólnoty zaproponowanych zgodnie z dyrektywą siedliskową oraz wykaz 
obszarów specjalnej ochrony wyznaczonych zgodnie z dyrektywą ptasią.

Komisja zdaje sobie sprawę z problemów związanych z określeniem i wyznaczeniem terenów 
sieci Natura 2000 w Bułgarii. Komisja otrzymuje liczne sygnały od obywateli i organizacji 
pozarządowych dotyczące kompletności sieci w wersji pierwotnie zaproponowanej przez 
Bułgarię. 

Dyrekcja Generalna ds. Środowiska dokładnie monitoruje te kwestie w Bułgarii, nie tylko 
poprzez spotkania urzędników wysokiego szczebla, ale także poprzez intensywną wymianę 
korespondencji (m.in. pismo przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 226 traktatu WE 
w związku ze złym stosowaniem dyrektyw). W wyniku tego dialogu od czasu złożenia petycji 
Bułgaria przedstawiła dwa kolejne zestawy proponowanych terenów mających znaczenie dla 
Wspólnoty zgodnie z dyrektywą siedliskową i obszarów specjalnej ochrony zgodnie 
z dyrektywą ptasią (wymagana dokumentacja wpłynęła odpowiednio w dniu 8 listopada 
2007 r. i 22 stycznia 2008 r.). Łączna liczba terenów sieci Natura 2000 w Bułgarii to obecnie 
114 obszarów specjalnej ochrony i 228 terenów mających znaczenie dla Wspólnoty.

Krajowy wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty przedłożony przez Bułgarię jest 
obecnie poddawany ocenie zgodnie z kryteriami ustanowionymi w załączniku III dyrektywy 
siedliskowej. Oceny dokonuje działające w ramach EEA Europejskie Centrum Tematyczne 
ds. Różnorodności Biologicznej, które zapewnia Komisji Europejskiej wsparcie techniczne 
w celu określenia kompletności i spójności proponowanej sieci. Wstępna ocena będzie 
omawiana na posiedzeniu technicznym, tzw. seminarium biogeograficznym, podczas którego 
urzędnicy Komisji i eksperci działający w jej imieniu, urzędnicy państw członkowskich oraz 
przedstawiciele zainteresowanych grup omawiają podstawy naukowe proponowanej sieci. 
Proces ten jest przeprowadzany łącznie dla dwóch nowych państw członkowskich – Bułgarii 
i Rumunii.

Jeżeli analizy biogeograficzne pokażą, że pewne typy siedlisk lub gatunki mające znaczenie 

                                               
1 Dyrektywa Rady 79/409/EWG w sprawie ochrony dzikiego ptactwa, Dz.U. L 103 z 25.4.1979, s. 1-18.

2 Dz.U. L 206 z 22.7.1992, s. 7-50.
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dla Wspólnoty nie są wystarczająco objęte proponowaną siecią, Komisja zwróci się do tych 
państw członkowskich o uzupełnienie tych braków poprzez rozszerzenie sieci.

III. Wnioski

W świetle faktu, że Bułgaria wprowadziła znaczne ulepszenia w stosunku do pierwotnego 
wykazu proponowanych terenów mających znaczenie dla Wspólnoty zgodnie z dyrektywą 
siedliskową, Komisja postępuje zgodnie z przyjętą praktyką, analizując wykaz terenów 
w ramach tzw. procesu biogeograficznego. Mimo że dyrektywa ptasia nie zawiera podobnych 
przepisów dotyczących analiz, ocena techniczna obszarów specjalnej ochrony również jest 
w toku.

4. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 7 lipca 2009 r.

W swoim poprzednim komunikacie Komisja stwierdziła, że analizy biogeograficzne 
przewidziane w dyrektywie siedliskowej pozwolą na określenie wszelkich braków sieci 
w odniesieniu do krajowego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty zgodnie 
z dyrektywą siedliskową. Wspomniała również, że dodatkowo przeprowadzona zostanie 
analiza obszarów specjalnej ochrony wyznaczonych zgodnie z dyrektywą ptasią.

Podczas posiedzenia w dniu 6 października 2008 r. Komisja Europejska poinformowała 
Komisję Petycji, że seminarium biogeograficzne, którego celem było przeanalizowanie 
kompletności krajowego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, odbyło się 
w czerwcu 2008 r. Stwierdzono, że liczba typów siedlisk i gatunków ujętych w wykazie 
krajowym jest niewystarczająca. 

W oparciu o wyniki seminarium do decyzji Komisji 2009/91/WE1 (dot. regionu alpejskiego), 
2009/92/WE2 (dot. regionu czarnomorskiego) i 2009/93/WE3 (dot. regionu kontynentalnego) 
włączono przyjęte przez Komisję, pierwsze (na razie niekompletne) wykazy terenów 
mających znaczenie dla Wspólnoty.

W następstwie seminarium biogeograficznego Komisja uzgodniła z Bułgarią, że braki 
proponowanej sieci zostaną uzupełnione do dnia 1 września 2009 r.

W odniesieniu do wdrożenia dyrektywy ptasiej w dniu 5 czerwca 2008 r. do Bułgarii 
wystosowano wezwanie do usunięcia uchybienia w związku z wyznaczeniem niedostatecznej 
liczby obszarów specjalnej ochrony. Komisja otrzymała odpowiedź władz bułgarskich na to 
wezwanie, przeanalizowała ją i w dniu 13 maja 2009 r. odbyła posiedzenie techniczne 

                                               
1 Decyzja Komisji 2009/91/WE z dnia 12 grudnia 2008 r. przyjmująca na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG 
drugi zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na alpejski region 
biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 7973); Dz.U. L 043 z 13.2.2009, s. 21-58.
2 Decyzja Komisji 2009/92/WE z dnia 12 grudnia 2008 r. przyjmująca na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG 
drugi zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na czarnomorski 
region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 7974); Dz.U. L 043 z 13.2.2009, s. 59-62.
3 Decyzja Komisji 2009/93/WE z dnia 12 grudnia 2008 r. przyjmująca na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG 
drugi zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny 
region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8039); Dz.U. L 043 z 13.2.2009, s. 63-244.



PE407.997v02-00 4/4 CM\786495PL.doc

PL

z władzami bułgarskimi, podczas którego uzgodniono, że Bułgaria dostarczy dodatkowe 
informacje. 

Komisja wykorzystała informacje uzupełniające dostarczone przez składających petycję do 
zbadania możliwych naruszeń przepisów wspólnotowych na szeregu obszarów należących do 
sieci Natura 2000. Efektem tych informacji oraz skarg przedłożonych bezpośrednio Komisji 
było przesłanie Bułgarii wezwania do usunięcia uchybienia w dniu 27 listopada 
2008 r. w związku z nieobjęciem ochroną wyznaczonej części regionu Kaliakra oraz 
wydaniem zezwolenia na budowę turbin wiatrowych i realizację innych projektów bez 
uwzględnienia ich wpływu na środowisko naturalne.

W odniesieniu do dyrektywy siedliskowej Komisja nie widzi powodu dalszego rozpatrywania 
przedmiotowej petycji, ponieważ Bułgaria przyspieszyła niedawno proces przyjęcia 
pierwszych krajowych wykazów terenów mających znaczenie dla Wspólnoty. Komisja będzie 
współpracować z władzami bułgarskimi w celu uzupełnienia krajowego wykazu terenów 
mających znaczenie dla Wspólnoty.

W odniesieniu do obszarów specjalnej ochrony wyznaczanych i chronionych zgodnie 
z dyrektywą ptasią Komisja skorzysta z uprawnień przyznanych jej na mocy traktatu celem 
zagwarantowania pełnej zgodności z przepisami UE w dziedzinie ochrony środowiska 
naturalnego.


