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Comisia pentru petiţii

17.12.2009

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiţia nr. 1518/2008, adresată de Irina Mateeva, de cetăţenie bulgară, în 
numele Societăţii bulgare pentru protecţia păsărilor, având ca obiect 
neimplementarea de către autorităţile bulgare a dispoziţiilor referitoare la 
ariile de protecţie specială, în conformitate cu prevederile Directivei 
79/409/CEE a Consiliului privind conservarea păsărilor sălbatice

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionara afirmă că Bulgaria nu a desemnat un număr suficient de arii de protecţie specială, 
şi că, de asemenea, autorităţile bulgare acceptă proiecte de dezvoltare în zonele care ar trebui 
să fie încadrate în această categorie. În această privinţă, petiţionara face în mod special 
referire la localităţile Kaliakra şi Kamchia de pe coasta Mării Negre. În ciuda reclamaţiilor pe 
care Societatea bulgară pentru protecţia păsărilor le-a făcut pe lângă autorităţile bulgare 
competente, precum şi a avertizării scrise din partea Comisiei, transmisă în iunie 2008, 
autorităţile bulgare autorizează în continuare proiecte de dezvoltare, inclusiv construcţii 
turistice şi un parc eolian în Kaliakra, precum şi o zonă de vacanţă denumită „Kamchia 
Resort”. Prin urmare, petiţionara solicită Parlamentului European şi Comisiei Europene să se 
asigure că autorităţile bulgare desemnează fără întârziere arii de protecţie specială, în 
conformitate cu dispoziţiile Directivei 79/409/CEE a Consiliului privind conservarea păsărilor 
sălbatice, şi reabilitează zonele naturale care au fost afectate începând cu 1 ianuarie 2007, dată 
la care Bulgaria a devenit membru UE şi, prin urmare, ar fi trebuit să respecte legislaţia UE 
privind mediul. De asemenea, petiţionara solicită sistarea finanţării 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 informaţii 
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[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 19 iunie 2009

Desemnarea unui număr insuficient de arii de protecţie specială

În urma analizării situaţiei actuale, reiese că Bulgaria a desemnat, până în prezent, 
aproximativ 34% din teritoriul său, ceea ce permite acoperirea în mare măsură a habitatelor şi 
speciilor protejate prin directivele privind păsările şi habitatele1. 

Totuşi, principalele preocupări ale Comisiei rămân legate în continuare de desemnarea unui 
număr insuficient de arii de protecţie specială (SPA). Deşi Bulgaria a desemnat toate cele 114 
arii importante pentru conservarea păsărilor (IBA), teritoriile a 6 dintre aceste situri au fost 
reduse în mod semnificativ, fără o justificare ştiinţifică clară (printre acestea se numără IBA 
Kaliakra, IBA Pirin şi IBA Rila). Comisia a adresat autorităţilor bulgare o scrisoare de punere 
în întârziere în iunie 20082. A fost primit un răspuns iar serviciile Comisiei sunt în curs de a-l 
examina. 

Activităţi de dezvoltare în zone susceptibile de a fi conservate, în conformitate cu legislaţia 
CE privind protecţia naturii

Comisia a fost informată cu privire la dezvoltarea intensă a zonelor de la Marea Neagră şi a 
zonelor montane din Bulgaria şi, în special, a zonelor Kaliakra, Kamchia, Emine-Irakli, 
muntele Rila, muntele Pirin etc. Pentru aceste cazuri Comisia a demarat investigaţii, care sunt 
în curs de desfăşurare. Pentru proiectele de construcţii din Kaliakra, arie importantă pentru 
conservarea păsărilor, Comisia a trimis o scrisoare de punere în întârziere Bulgariei, în 
noiembrie 20083. Răspunsul autorităţilor bulgare a fost primit în prima parte a anului 2009, 
făcând în prezent obiectul unei examinări aprofundate. 

Concluzii

Comisia va investiga în continuare situaţia din Bulgaria, atât în ceea ce priveşte desemnarea 
siturilor Natura 2000, cât şi în ceea ce priveşte punerea în aplicare corespunzătoare a 
regimurilor de protecţie în conformitate cu directivele privind protecţia naturii. Dacă este 
necesar, se vor lua măsuri în conformitate cu articolul 226 din Tratatul CE. 

4. Răspunsul Comisiei, primit la 17 decembrie 2009

În ceea ce priveşte desemnarea unui număr insuficient de arii de protecţie specială, serviciile 
Comisiei sunt pe punctul de a finaliza evaluarea răspunsului autorităţilor bulgare la scrisoarea 
                                               
1

Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de faună şi 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
3

Legătură către comunicatul de presă:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1826&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en



CM\800218RO.doc 3/3 PE426.999v02-00

RO

de punere în întârziere adresată de Comisie în iunie 2008. Autorităţile naţionale au furnizat, 
de asemenea, informaţii suplimentare în iulie 2009. Evaluarea preliminară a tuturor 
informaţiilor puse la dispoziţia Comisiei a indicat că este necesar să se solicite lămuriri 
suplimentare. Se preconizează primirea acestora înainte de sfârşitul anului.

Cu privire la cazurile de construire intensivă din zonele de la Marea Neagră şi din zonele 
montane din Bulgaria şi, în special, din zonele Kaliakra, Kamchia, Emine-Irakli şi zona 
muntelui Pirin etc., Comisia a iniţiat procedura de încălcare a legislaţiei comunitare1.
În legătură cu activităţile de dezvoltare din Kamchia, Comisia a primit o reclamaţie separată,
în octombrie 2009, care se referă la un caz individual, aflat în prezent în curs de examinare.

În urma evaluării unei serii de reclamaţii, petiţii şi încălcări, Comisia a ajuns la concluzia că 
Bulgaria încalcă în mod sistematic Directivele 79/409/CEE şi 85/337/CEE2 atunci când 
autorizează planuri şi proiecte de parcuri eoliene şi infrastructuri turistice, rezidenţiale şi 
rutiere.

În afară de analizarea unor proiecte specifice din anumite zone, Comisia a trimis, de 
asemenea, o scrisoare de punere în întârziere privind transpunerea incompletă a articolului 6
alineatul (3) din Directiva 92/43/CEE3. Comisia vizează, de asemenea, aplicarea Directivei
2001/42/CE4 şi a Directivei 92/43/CEE.

Concluzii

Comisia adoptă în mod activ măsurile necesare, în temeiul Tratatului CE, pentru a asigura 
punerea corectă în aplicare a legislaţiei privind protecţia naturii. Comisia va continua 
analizarea situaţiei din Bulgaria, atât în ceea ce priveşte desemnarea siturilor NATURA 2000, 
cât şi în ceea ce priveşte punerea adecvată în aplicare a regimurilor de protecţie conform 
directivelor privind protecţia naturii. În cazul în care va fi necesar, vor fi întreprinse acţiuni 
suplimentare, astfel cum prevede articolul 226 din Tratatul CE.
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Legătură către comunicatele de presă ale Comisiei: 
http://europa.eu/rapid/pressreleasesaction.do?reference=ip/09/1484&format=html&aged=0&language=en&guilanguage=en
2

Legătură către comunicatele de presă ale Comisiei:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1651&type=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
3

Directiva 92/43/CEE a Consiliului privind conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de faună şi floră sălbatică, JO L 206, 
22.7.1992 (astfel cum a fost modificată).
4

Directiva 2001/42/CE privind evaluarea efectelor anumitor planuri şi programe asupra mediului, JO L 197, 21.7.2001 şi Directiva 
85/337/CEE a Consiliului din 27 iunie 1985 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, JO L 175, 
5.7.1985 (astfel cum a fost modificată).


