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Ref.: Petiția nr. 0997/2007, adresată de Ivailo Ivanov, de cetățenie bulgară, în 
numele Societății bulgare pentru protecția păsărilor, însoțită de alte șase 
semnături, privind transpunerea necorespunzătoare a rețelei Natura 2000 în 
Bulgaria, ca rezultat al încălcării Directivei privind păsările și a Directivei 
privind habitatele

1. Rezumatul petiției

Petiționarii, care reprezintă șapte ONG-uri bulgare, reclamă transpunerea necorespunzătoare 
și incompletă de către autoritățile bulgare a Directivei 79/409/CEE privind conservarea 
păsărilor sălbatice și a Directivei 92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale și a 
speciilor de faună și floră sălbatică. Aceștia susțin că guvernul bulgar nu a furnizat o listă 
completă a regiunilor și, în consecință, nu există o rețea consistentă Natura 2000. Într-adevăr, 
sub presiunea investitorilor particulari, o serie de regiuni care au fost inițial selectate au fost 
ulterior eliminate de pe listă fără vreun motiv științific, inclusiv trei regiuni de interes 
european. Acest lucru înseamnă că numărul și dimensiunea regiunilor protejate au coborât sub 
limita minimă.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 5 martie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 10 iunie 2008

Petiționarii, care reprezintă șapte ONG-uri bulgare, reclamă transpunerea necorespunzătoare 
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de către autoritățile bulgare a Directivei 79/409/CEE1 privind conservarea păsărilor sălbatice 
și a Directivei 92/43/CEE2 privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și 
floră sălbatică. Aceștia susțin că guvernul bulgar nu a furnizat o listă completă a regiunilor și, 
în consecință, nu există o rețea consistentă Natura 2000. Se reclamă faptul că, sub presiunea 
investitorilor particulari, o serie de regiuni care au fost inițial selectate au fost ulterior 
eliminate de pe listă fără vreun motiv științific, inclusiv trei regiuni de interes european. 

Petiția descrie situația în care se găsea procesul de stabilire a rețelei Natura 2000 în Bulgaria 
până la decizia Consiliului de miniștri din 2 martie 2007.

Observațiile Comisiei privind petiția

Comisia a primit prima listă națională a siturilor de importanță comunitară propusă în temeiul 
Directivei privind habitatele și lista ariilor de protecție specială desemnate în temeiul 
Directivei privind păsările la 15 martie 2007.

Comisia este la curent cu problemele aferente identificării și desemnării siturilor pentru 
rețeaua Natura 2000 din Bulgaria. Comisia a primit și continuă să primească multiple semnale 
din partea cetățenilor și a organizațiilor neguvernamentale privind caracterul complet al rețelei 
în propunerea inițială înaintată de Bulgaria. 

Direcția Generală Mediu urmărește îndeaproape aceste probleme din Bulgaria, nu doar prin 
intermediul reuniunilor oficialilor la nivel înalt, ci și prin schimburi frecvente de 
corespondență (inclusiv o „scrisoare pre-226” privind aplicarea necorespunzătoare a 
directivelor). În urma acestui dialog, și de la data petiției, Bulgaria a mai trimis două seturi de 
propuneri de situri de importanță comunitară în temeiul Directivei privind habitatele și de arii 
de protecție specială în temeiul Directivei privind păsările (documentația necesară a fost 
primită la 8 noiembrie 2007, respectiv 22 ianuarie 2008). Numărul total de situri pentru 
rețeaua Natura 2000 în Bulgaria este în prezent de 114 arii de protecție specială și 228 situri 
de importanță comunitară.

Lista națională a siturilor de importanță comunitară din Bulgaria este acum în curs de evaluare 
în conformitate cu criteriile stabilite în anexa III la Directiva privind habitatele. Această 
evaluare este realizată de către centrul tematic european pentru diversitate biologică (EEA, 
European Topic Centre on Biological Diversity), care pune la dispoziția Comisiei Europene 
asistența tehnică pentru evaluarea caracterului complet și consecvent al rețelei propuse. 
Rezultatele preliminare ale acestei evaluări vor fi discutate în cadrul unei reuniuni tehnice 
denumite seminar biogeografic, în cadrul căruia oficiali ai Comisiei și experți abilitați de 
Comisie, oficiali și experți ai statelor membre și reprezentanți ai grupurilor interesate vor 
analiza valabilitatea științifică a rețelei propuse. Acest exercițiu este realizat în comun pentru 
cele două noi state membre, Bulgaria și România.

Dacă analizele biogeografice vor arăta că există tipuri de habitate sau specii de interes 
comunitar care nu sunt suficient acoperite de către rețelele propuse, Comisia va solicita 

                                               
1 Directiva 79/409/CEE a Consiliului privind conservarea păsărilor sălbatice, JO L 103, 

25.4.1979, p. 1-18.
2 JO L 206, 22.7.1992, p. 7-50.
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statelor membre să completeze aceste lipsuri prin extinderea rețelei.

Concluzii

Având în vedere că Bulgaria a adus îmbunătățiri substanțiale listei inițiale de situri de 
importanță comunitară propuse în temeiul Directivei privind habitatele, Comisia continuă 
practica stabilită de examinare a listei de situri în cadrul așa numitului proces biogeografic. 
Deși Directiva privind păsările nu are dispoziții similare privind astfel de analize, o evaluare 
tehnică a ariilor de protecție specială se află, de asemenea, în desfășurare.

4. Răspunsul Comisiei, primit la 7 iulie 2009

În comunicarea sa anterioară, Comisia afirma că analiza biogeografică prevăzută de Directiva 
privind habitatele ar identifica eventualele lacune în rețeaua pentru lista națională a siturilor 
de importanță comunitară, întocmită în temeiul Directivei privind habitatele. Se menționa, de 
asemenea, că se va efectua o analiză și în cazul ariilor de protecție specială, în temeiul 
Directivei privind păsările.

În cadrul reuniunii Comisiei pentru petiții, care a avut loc la 6 octombrie 2008, Comisia 
Europeană a informat Comisia pentru petiții cu privire la faptul că seminarul biogeografic 
pentru analiza caracterului complet al listei naționale a siturilor de importanță comunitară a 
fost organizat în iunie 2008. S-a constatat că o serie de tipuri de habitate și de specii nu erau 
reprezentate în măsură suficientă pe lista națională.

Pe baza concluziilor seminarului, primele liste, încă incomplete, ale siturilor de importanță 
comunitară, adoptate de Comisie, se regăsesc în deciziile Comisiei nr. 2009/91/CE1 (pentru 
regiunea alpină), nr. 2009/92/CE2 (pentru regiunea Mării Negre) și nr. 2009/93/CE3 (pentru 
regiunea continentală).

În urma seminarului biogeografic, Comisia și Bulgaria au convenit asupra completării 
lacunelor din rețeaua propusă înainte de 1 septembrie 2009.

În ceea ce privește punerea în aplicare a Directivei privind păsările, o scrisoare de punere în 
întârziere a fost trimisă Bulgariei la 5 iunie 2008, având ca subiect desemnarea lacunară a 
ariilor de protecție specială. Comisia a primit răspunsul autorităților bulgare la scrisoarea de 
punere în întârziere, efectuându-se o analiză a acestui răspuns și organizându-se o reuniune 

                                               
1 Decizia 2009/91/CE a Comisiei din 12 decembrie 2008 de adoptare, în temeiul Directivei 92/43/CEE a 
Consiliului, a unei a doua liste actualizate a siturilor de importanță comunitară pentru regiunea biogeografică 
alpină [notificată cu numărul C(2008) 7973]. JO L 043, 13.2.2009, p.21–58.
2 Decizia 2009/92/CE a Comisiei din 12 decembrie 2008 de adoptare, în temeiul Directivei 92/43/CEE a 
Consiliului, a unei liste inițiale a siturilor de importanță comunitară pentru regiunea biogeografică a Mării Negre 
[notificată cu numărul C(2008) 7974]. JO L 043, 13.2.2009, pp. 59-62.
3 Decizia 2009/93/CE a Comisiei din 12 decembrie 2008 de adoptare, în temeiul Directivei 92/43/CEE a 
Consiliului, a unei a doua liste actualizate a siturilor de importanță comunitară pentru regiunea biogeografică 
continentală [notificată cu numărul C(2008) 8039]. JO L 043, 13.2.2009, p.63-244.
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tehnică cu autoritățile bulgare la 13 mai 2009, în cadrul căreia s-a convenit ca autoritățile 
bulgare să pună la dispoziție informații suplimentare.

Informațiile complementare furnizate de petiționari au fost folosite de către Comisie la 
cercetarea eventualelor încălcări ale legislației comunitare în mai multe situri din cadrul 
rețelei Natura 2000. Aceste informații, precum și plângerile prezentate direct Comisiei, au 
avut ca rezultat o scrisoare de punere în întârziere trimisă Bulgariei la 27 noiembrie 2008, 
având ca obiect neprotejarea de către aceasta a zonei Kaliakra, desemnată parțial, precum și 
autorizarea de turbine eoliene și de alte construcții fără luarea în considerare a impactului 
asupra mediului.

În ceea ce privește Directiva privind habitatele, Comisia nu vede niciun motiv de a întreprinde 
noi acțiuni ca urmare a petiției respective, date fiind progresele recente în adoptarea primei
liste comunitare pentru Bulgaria a siturilor de importanță comunitară. Comisia va coopera cu 
autoritățile bulgare în vederea completării listei naționale a siturilor de importanță comunitară.

În ceea ce privește desemnarea și protejarea ariilor de protecție specială în temeiul Directivei 
privind păsările, Comisia a făcut uz de competențele conferite acesteia prin tratat pentru a 
asigura respectarea deplină a legislației UE privind natura.

5. Răspunsul suplimentar al Comisiei, primit la 25 martie 2010

Desemnarea siturilor în temeiul Directivei privind habitatele

Guvernul bulgar a trimis lista cu siturile de importanță comunitară (SIC) propuse la sfârșitul 
lui 2007. În urma evaluării datelor de către Centrul tematic european pentru diversitate 
biologică și de către serviciile Comisiei, a fost organizat un seminar biogeografic în iunie 
2008, ale cărui rezultate au indicat faptul că, în cazul majorității habitatelor și a speciilor, 
Bulgaria a făcut suficiente desemnări. În decembrie 2008, Comisia a adoptat primele liste de 
SIC pentru Bulgaria1, care acoperă în prezent 29,6% din teritoriul țării, al doilea procent ca 
mărime din Europa.
Concluziile seminarului biogeografic au indicat faptul că încă există câteva lacune minore și 
medii în rețeaua SIC care trebuie remediate, precum și câteva „rezerve științifice” pentru care
este nevoie de studii suplimentare. Nu a fost raportată nicio lacună majoră. Bulgaria a 
eliminat lacunele minore până la 1 septembrie 2008, acesta fiind termenul convenit la 
seminarul biogeografic. Cu ocazia seminarului, Bulgariei i s-a solicitat, de asemenea, să 
elimine lacunele medii până la 1 septembrie 2009.
În principal, având în vedere numărul relativ mare de „rezerve științifice” pentru care 
Bulgaria efectuează în prezent studii suplimentare, Comisia a convenit împreună cu 
autoritățile naționale să prelungească termenul limită, astfel încât lacunele rămase să fie
examinate în mod corespunzător, pe baza celor mai bune cunoștințe științifice disponibile. 

                                               
1 Deciziile sunt disponibile la următoarea adresă: 
http://eur-
lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ%3AL%3A2009%3A043%3ASOM%3ABG%3AHTML
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Bulgaria ar trebui să fie pregătită să remedieze insuficiențele rămase în toamna lui 2010.

Desemnarea siturilor în temeiul Directivei privind păsările 

Bulgaria a desemnat toate cele 114 arii de importanță avifaunistică (AIA) drept arii de 
protecție specială (APS) în temeiul Directivei privind păsările. Acestea acoperă aproximativ 
90% din teritoriul AIA și, cu toate că a fost desemnat un număr important de situri, Comisia a 
trimis un prim avertisment Bulgariei în 2008 pentru a remedia insuficiențele rămase în ceea ce 
privește dimensiunea a șase APS. Răspunsurile autorităților bulgare au vădit unele lacune 
existente în cadrul informațiilor utilizate, iar serviciile Comisiei au insistat pe lângă 
autoritățile bulgare să furnizeze cele mai bune date științifice, astfel încât evaluarea lacunelor 
să poată fi încheiată. Informațiile suplimentare au fost trimise Comisiei Europene în a doua 
jumătate a lunii decembrie 2009 și se află în curs de evaluare. Pe baza rezultatelor evaluării, 
vor fi luate măsurile necesare în timp util.

Protejarea siturilor Natura 2000

Comisia consideră protejarea siturilor Natura 2000 din Bulgaria ca fiind prioritară. 
Informațiile suplimentare trimise de petiționari au fost utilizate de Comisie pentru a investiga 
posibilele încălcări ale dreptului comunitar în cadrul mai multor situri Natura 2000. Pe baza 
acestor informații și a reclamațiilor trimise direct, Comisia a trimis Bulgariei o scrisoare de 
punere în întârziere în noiembrie 2008 pentru neasigurarea protejării zonei parțial desemnate 
Kaliakra. În plus, șase scrisori de punere în întârziere au fost trimise Bulgariei în lunile 
octombrie și noiembrie 2009 – pentru autorizarea planurilor și a proiectelor în siturile 
protejate de pe coasta Mării Negre și din zonele montane ale Bulgariei; pentru că aceasta a 
omis în mod sistematic să asigure o protecție adecvată a siturilor ornitologice atunci când a 
autorizat planuri și proiecte care aveau ca scop urbanizarea, dezvoltarea turistică și a fermelor 
eoliene și pentru nerespectarea prevederilor articolului 6 alineatul (3) din Directiva privind 
habitatele. 

Concluzii

Serviciile Comisiei sunt implicate în mod activ în adoptarea măsurilor necesare în temeiul 
TFUE pentru a garanta atât desemnarea corespunzătoare, cât și protejarea siturilor Natura 
2000 din Bulgaria. Comisia a abordat chestiunile ridicate de petiționar prin intermediul unui 
dialog activ cu autoritățile bulgare și, acolo unde a fost necesar, prin inițierea procedurilor de 
încălcare a dreptului comunitar.


