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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1336/2008, adresată de Andrey Kovatchev, de cetățenie bulgară, 
însoțită de 1 semnătură, privind nerealizarea rețelei Natura 2000 în Bulgaria 
și examinarea nesatisfăcătoare din partea Comisiei a unei reclamații în 
această privință

1. Rezumatul petiției

Petiționarul atrage atenția asupra faptului că, în conformitate cu Directiva 92/43/CEE a 
Consiliului privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică, 
desemnarea zonelor și a habitatelor naturale, precum și a speciilor originare din aceste zone a 
reprezentat una dintre cele mai importante obligații legate de aderare ale Bulgariei. Înainte de 
aderare, Bulgaria trebuia să propună o listă completă a zonelor naționale care ar trebui să intre 
în rețeaua Natura 2000. Conform spuselor petiționarului, acest lucru nu s-a întâmplat, acesta 
atrăgând atenția asupra faptului că multe zone importante, inclusiv plaja Irakli de pe coasta 
Mării Negre, suferă distrugeri iremediabile în prezent. În plus, petiționarul contestă modul în 
care Comisia a examinat reclamația pe care asociația de ONG-uri, „Save Bulgarian Nature”, a 
depus-o în martie 2008 și solicită, în consecință, Parlamentului European să se asigure că 
Comisia va interveni pe lângă autoritățile bulgare pentru a le specifica în mod clar faptul că 
acestea trebuie să își îndeplinească cu promptitudine obligațiile de a desemna zonele protejate 
în mod special.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 23 februarie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 25 martie 2010

Observațiile Comisiei privind petiția
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 Desemnarea ariilor protejate în temeiul legislației privind protecția naturii

În conformitate cu Actul de aderare [articolul 53 alineatul (1)], Bulgaria trebuia să asigure 
respectarea legislației CE începând cu 1 ianuarie 2007. Aceasta din urmă include desemnarea 
unor arii de protecție specială (APS) și a unor situri de importanță comunitară (SIC). Bulgaria 
a întârziat considerabil adoptarea listelor naționale, iar forma finală a acestora a fost 
prezentată Comisiei abia în decembrie 2007. Comisia a evaluat listele. Analiza situației 
actuale indică faptul că, până în prezent, Bulgaria a desemnat aproximativ 34 % din teritoriul 
său, ceea ce permite în mare măsură acoperirea habitatelor și a speciilor protejate atât prin 
Directiva Păsări, cât și prin Directiva Habitate. 

Cu toate acestea, principalele îngrijorări ale Comisiei rămân cele legate de numărul insuficient 
de arii de protecție specială desemnate. Deși Bulgaria a desemnat toate cele 114 arii de 
importanță avifaunistică (AIA), teritoriile a șase dintre situri au fost reduse considerabil fără o 
justificare științifică clară. Comisia a trimis o scrisoare de punere în întârziere autorităților 
bulgare în iunie 20081. Răspunsul a fost primit în august 2008, iar evaluarea sa este pe cale de 
a fi încheiată de către serviciile Comisiei. Comisia colaborează în mod activ cu Bulgaria 
pentru a elimina lacunele rămase. 

 Desemnarea APS Emine (BG0002043) și SIC Emine-Irakli (BG0001004)

Ambele situri au fost desemnate în mod corespunzător de autoritățile bulgare în decembrie 
2007, iar situl de interes comunitar propus Emine-Irakli (BG0001004) a fost inclus în Lista 
europeană a SIC prin adoptarea Deciziei 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 (JO L43 din 13 februarie 2009).

 Activități de dezvoltare în regiunea Emine-Irakli

În 2008, Comisia a primit informații în legătură cu un proiect desfășurat într-o zonă protejată 
din Bulgaria (pe teritoriul SIC propus Emine-Irakli). Pentru a analiza situația, a fost inițiat un 
caz din oficiu, urmat de o reclamație. Ultimele informații indică faptul că proiectul a fost 
autorizat înainte de data aderării și că construcția acestuia a fost întreruptă pentru a permite 
soluționarea unui caz în instanță. Până în prezent, Comisia nu a mai primit alte dovezi.

Evaluarea informațiilor vădește întreaga complexitate a problemelor legate de protejarea 
naturii din Bulgaria și, în special, numărul mare de proiecte autorizate înainte de data aderării 
Bulgariei la UE și lipsa de informații suficiente cu privire la proiectele individuale. 

Împrejurările de mai sus determină Comisia să concluzioneze că nu există suficiente dovezi 
privind încălcarea legislației comunitare și că acest caz ar trebui închis. În conformitate cu
bunele practici administrative, reclamanții au fost informați în mod corespunzător cu privire la 
intențiile Comisiei, acordându-li-se timp suficient pentru a trimite informații suplimentare, 
care ar putea oferi Comisiei dovezile necesare pentru a lua măsurile prevăzute la articolul 258 
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Legătura 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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din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. 

În răspunsurile lor, reclamanții au informat Comisia că: „toate celelalte proiecte (în afară de 
curățarea râului Vaya), care vizează în principal construirea de noi hoteluri și complexe 
hoteliere, au fost inițiate și alocate înainte de aderarea la UE”. În ceea ce privește curățarea 
pădurii de pe malul râului Vaya, Comisia a fost informată că această acțiune a fost întreprinsă 
în 2007 pentru a repara daunele provocate de inundațiile din 1-2 iulie 2006 și pentru a preveni 
producerea unor pagube viitoare. Din evaluarea informațiilor a reieșit faptul că Bulgaria nu și-
a respectat obligațiile prevăzute de Directiva 92/43/CEE, astfel cum au fost interpretate de 
CEJ în cadrul hotărârilor din cauzele C-117/03 și C-244/051. Bulgaria a răspuns la scrisoarea 
de punere în întârziere, propunând măsuri pentru restaurarea sitului pe baza unei planificări 
clare.

În ceea ce privește declarația reclamanților potrivit căreia „situația proiectelor situate în afara 
SIC propus BG0001004, dar pe teritoriul APS propuse BG0002043, este, în opinia noastră, 
prea complexă pentru a fi evaluată în detaliu ”, Comisia a inițiat o nouă procedură privind 
încălcarea dreptului comunitar împotriva Bulgariei pentru încălcarea sistematică a Directivei 
2009/147/CE privind conservarea păsărilor sălbatice2 și a Directivei 85/337/CEE privind 
evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului3 și pentru încălcarea 
Directivei 92/43/CEE și a Directivei 2001/42/CE privind evaluarea efectelor anumitor planuri 
și programe asupra mediului4, iar acele proiecte situate în AIA/APS Emine sunt supuse unei 
investigații5.

Comisia nu consideră relevantă pentru acest caz Directiva 2004/35/CE privind răspunderea 
pentru mediul înconjurător în legătură cu prevenirea și repararea daunelor aduse mediului6 și 
remarcă faptul că această chestiune nu a mai fost adusă până acum în atenția Comisiei. 
Directiva a fost transpusă în legislația bulgară la 16 aprilie 2007. 

Concluzii

Comisia va continua să cerceteze situația din Emine-Irakli în ceea ce privește aplicarea 
adecvată a regimurilor de protecție în temeiul directivelor privind natura și, în special, în ceea 
ce privește activitățile întreprinse în albia râului Vaya. Dacă este necesar, vor fi luate măsurile 
prevăzute la articolul 258 din TFUE.
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Legătura 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 JO L 20, 26.1.2010.
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JO L 175, 5.7.1985.
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JO L 197, 21.7.2001.
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Legătura către comunicatele de presă ale Comisiei:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1651&type=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
6 JO L 143, 30.4.2004.


