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Komisja Petycji

25.3.2010

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1336/2008, którą złożył Andrey Kovatchev (Bułgaria) z 1 podpisem,
w sprawie nieustanowienia w Bułgarii sieci Natura 2000 
i niesatysfakcjonującego sposobu rozpatrzenia przez Komisję odnośnej 
skargi

1. Streszczenie petycji

Składający petycję informuje, że na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG w sprawie ochrony 
siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory jednym z najważniejszych obowiązkowych 
wymogów stawianych Bułgarii w kontekście akcesji było wytyczenie obszarów oraz 
określenie naturalnych siedlisk i miejscowych gatunków tam występujących. Przed 
przystąpieniem Bułgaria miała obowiązek przedłożenia kompletnej listy krajowych obszarów, 
które miały zostać włączone do sieci Natura 2000. W opinii składającego petycję do tego nie 
doszło. Zaznacza on, że wiele ważnych obszarów, w tym plaża Irakli na wybrzeżu Morza 
Czarnego, jest obecnie nieodwracalnie niszczonych. Składający petycję skarży się też na 
sposób, w jaki Komisja rozpatrzyła skargę złożoną w marcu 2008 r. przez stowarzyszenie 
organizacji pozarządowych „Ocalić bułgarską przyrodę”. W związku z tym wzywa on 
Parlament Europejski do zapewnienia, by Komisja podjęła interwencję u władz bułgarskich 
i uświadomiła im, że muszą one natychmiast dopełnić zobowiązań w zakresie wytyczania 
obszarów szczególnie chronionych.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 23 lutego 2009 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 25 marca 2010 r.

Uwagi Komisji dotyczące petycji
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 Wytyczanie obszarów chronionych na mocy prawodawstwa w sprawie ochrony 
przyrody

Zgodnie z aktem przystąpienia (art. 53 ust. 1) Bułgaria powinna była zapewnić zgodność 
z prawem WE od dnia 1 stycznia 2007 r. Prawo to obejmuje wytyczanie obszarów specjalnej 
ochrony (SPA) oraz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty (SCI). Bułgaria znacząco 
opóźniła przyjęcie wykazów krajowych, a ich ostateczną wersję przedstawiono Komisji 
dopiero w grudniu 2007 roku. Komisja dokonała oceny wykazów. Analiza aktualnej sytuacji 
wskazuje, że do chwili obecnej Bułgaria wytyczyła około 34% swojego terytorium, co 
w dużym stopniu umożliwia objęcie siedlisk i gatunków chronionych na mocy zarówno 
dyrektywy ptasiej, jak i dyrektywy siedliskowej. 

Jednak Komisja nadal ma zasadnicze obawy w związku z niewystarczającym wytyczeniem 
SPA. Choć Bułgaria wytyczyła wszystkie ze 114 ostoi ptaków (IBA), terytoria sześciu z nich 
znacząco zmniejszono bez wyraźnego uzasadnienia naukowego. W czerwcu 2008 r. Komisja 
wystosowała do władz bułgarskich wezwanie do usunięcia uchybienia.1 Odpowiedź 
otrzymano w sierpniu 2008 r., a jej ocena dokonywana przez służby Komisji ma zostać 
wkrótce zakończona. Komisja aktywnie działa wraz z Bułgarią, aby wypełnić pozostałe luki.

 Wytyczenie SPA Emine (BG0002043) oraz SCI Emine-Irakli (BG0001004)

Władze bułgarskie odpowiednio wytyczyły oba obszary w grudniu 2007 roku, pSCI Emine-
Irakli (BG0001004) został wpisany na europejską listę SCI wraz z przyjęciem decyzji 
Komisji z dnia 12 grudnia 2008 r. przyjmującej, zgodnie z dyrektywą Rady 92/43/EWG, 
wstępny wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na czarnomorski 
region biogeograficzny (Dz.U. L43 z 13.2.2009).

 Działalność budowlana na obszarze Emine-Irakli

W 2008 roku Komisja otrzymała informacje na temat przedsięwzięcia realizowanego na 
obszarze chronionym w Bułgarii (w granicach pSCI Emine-Irakli). Aby zbadać sytuację, po 
złożeniu skargi rozpoczęto i przeprowadzono sprawę z inicjatywy własnej. Ostatnie 
informacje wskazują, że zgodę na realizację przedsięwzięcia wydano przed datą akcesji, 
a budowę wstrzymano, aby umożliwić przeprowadzenie sprawy sądowej. Do dnia 
dzisiejszego Komisji nie przekazano większej liczby dowodów.

Ocena informacji wskazuje na złożoność problemów związanych z ochroną przyrody 
w Bułgarii, a w szczególności z dużą liczbą przedsięwzięć, na realizację których zezwolenia 
wydano przed datą akcesji bułgarskiej do UE oraz z brakiem wystarczających informacji na 
temat poszczególnych przedsięwzięć.

Na podstawie powyższych okoliczności Komisja doszła do wniosku, że dowody na 
naruszenie prawa WE są niewystarczające, a sprawa powinna zostać zamknięta. Zgodnie 
z dobrą praktyką administracyjną składających petycję odpowiednio poinformowano 
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Link do komunikatu prasowego:
http://europa.eu/rapid/pressreleasesaction.do?reference=ip/08/884&format=html&aged=0&language=en&guilanguage=en
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o zamiarach Komisji i dano im wystarczający czas na przedłożenie informacji dodatkowych, 
które mogłyby dostarczyć Komisji dowodu niezbędnego, aby poczynić kroki na mocy art. 258 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. 

W swoich odpowiedziach składający petycję poinformowali Komisję, że: „realizację 
wszystkich pozostałych przedsięwzięć (z wyjątkiem oczyszczania rzeki Vaya), związanych 
głównie z budową nowych hoteli i kompleksów hotelowych, zainicjowano i zezwolenia 
wydano przed przystąpieniem do UE”. W odniesieniu do oczyszczania lasu rosnącego na 
brzegu rzeki Vaya Komisja została poinformowana, że przeprowadzono je w 2007 roku, aby 
naprawić szkody powstałe na skutek powodzi w dniach 1–2 lipca 2006 r. i zapobiegać 
dalszym zniszczeniom. Ocena tych informacji wykazała, że Bułgaria nie przestrzegała 
zobowiązań wynikających z dyrektywy 92/43/EWG zinterpretowanej w wyrokach wydanych 
przez ETS w sprawach C-117/03 i C-244/051. Bułgaria udzieliła odpowiedzi na wezwanie do 
usunięcia uchybienia, proponując podjęcie środków zmierzających do rekultywacji obszaru 
oraz jasny harmonogram. 

W związku z oświadczeniem składających petycję, iż: „w przypadku przedsięwzięć 
zlokalizowanych poza granicami pSCI BG0001004, ale na terenie pSPA BG0002043 należy 
stwierdzić, że sytuacja jest zbyt złożona, aby można było dokonać całościowej wszechstronnej 
oceny” Komisja zainicjowała przeciwko Bułgarii inne postępowanie w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego ze względu na systematyczne naruszanie dyrektywy
2009/147/WE w sprawie ochrony dzikiego ptactwa2 oraz dyrektywy 85/337/EWG w sprawie 
oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na 
środowisko naturalne3, a także naruszanie dyrektywy 92/43/EWG i dyrektywy 2001/42/WE
w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko4, zaś przedmiotem 
dochodzenia są przedsięwzięcia zlokalizowane w IBA/SPA Emine5.

Komisja nie dostrzega, by dyrektywa 2004/35/WE w sprawie odpowiedzialności za 
środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku 
naturalnemu6 była właściwa w tej sprawie. Zauważa, że przedmiotowej kwestii nie poruszano 
uprzednio przed Komisją. Dyrektywa ta została przeniesiona na grunt prawa bułgarskiego 
w dniu 16 kwietnia 2007 r.

Wnioski

Komisja będzie nadal badała sytuację w Emine-Irakli w odniesieniu do odpowiedniego 
wdrażania systemów ochrony na mocy dyrektyw w sprawie ochrony przyrody, 
a w szczególności w odniesieniu do działań podejmowanych w korycie rzeki Vaya. Jeżeli to 
konieczne, prowadzone będą działania przewidziane w art. 258 TFEU. 

                                               
1

Link do komunikatu prasowego Komisji: 
http://europa.eu/rapid/pressreleasesaction.do?reference=ip/09/1484&format=html&aged=0&language=en&guilanguage=en
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