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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1062/2008, adresată de Comitetul de inițiativă „Veliko Turnovo 
for the Forest” („Veliko Târnovo în sprijinul pădurii”), din Bulgaria, 
împreună cu 879 de cosemnatari, privind nepunerea în aplicare de către 
autoritățile bulgare a dispozițiilor Directivei 92/43/CEE a Consiliului privind 
conservarea habitatelor naturale și a speciilor de floră și faună sălbatică, în 
cadrul activităților de construcție desfășurate în perimetrul unei zone Natura 
2000 din centrul Bulgariei

1. Rezumatul petiției

Petiționarii se referă la activitățile de construcție aflate în desfășurare în Veliko Turnovo, care 
au fost aprobate de autoritățile locale și în legătură cu care petiționarii consideră că ar 
contraveni dispozițiilor Directivei 92/43/CEE a Consiliului privind conservarea habitatelor 
naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică. Petiționarii remarcă, de asemenea, că zona în 
cauză se regăsește pe lista Natura 2000 și că planurile de construcție vor afecta patrimoniul 
arhitectural și cultural al orașului. Întrucât petiționarii s-au adresat fără succes autorităților 
bulgare competente, aceștia solicită Parlamentului European să examineze problema.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 15 decembrie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 13 ianuarie 2011

Comisia a primit, de asemenea, și o plângere privind aceeași zonă și, în urma unei examinări 
meticuloase a documentelor prezentate, s-au constatat următoarele aspecte: 
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 Proiectele considerate a fi în contradicție cu legislația nu sunt localizate în cadrul 
granițelor niciuneia dintre zonele aflate pe lista națională a Bulgariei cu siturile de 
importanță comunitară.

 Din informațiile prezentate reiese faptul că autoritățile competente au revizuit 
documentele care le-au fost prezentate și au decis că proiectele nu trebuie supuse unei 
proceduri de evaluare a impactului asupra mediului (EIA), întrucât acestea sunt 
reglementate de anexa II la Directiva 85/337/CEE a Consiliului privind evaluarea 
efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului1 (astfel cum a fost 
modificată), de exemplu, acestea sunt proiecte în cazul cărora se analizează de la caz la 
caz necesitatea de a efectua o EIA. Se impune o EIA numai dacă se așteaptă un impact 
semnificativ asupra mediului. Conform Directivei, proiectele reglementate de anexa II ar 
putea genera astfel de efecte. În ceea ce privește proiectele reglementate de anexa II, 
autoritatea competentă evaluează nivelul impactului de la caz la caz, iar o EIA se impune 
numai dacă se consideră că proiectul ar putea avea un impact semnificativ. Din 
informațiile puse la dispoziția Comisiei, este evident faptul că autoritatea națională 
competentă a evaluat fiecare caz și a ajuns la concluzia că nu vor exista efecte 
semnificative asupra mediului și, prin urmare, nu trebuie realizată o EIA;

 Din informațiile prezentate reiese faptul că autoritățile competente au revizuit 
documentele care le-au fost prezentate și au decis că schimbarea adusă amenajării 
detaliate a spațiului nu trebuie supusă unei proceduri EIA, întrucât intră sub incidența 
articolului 3 alineatele (4) și (5) din Directiva 2001/42/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului privind evaluarea efectelor anumitor planuri și programe asupra mediului2, 
adică este un plan în cazul căruia se analizează de la caz la caz necesitatea de a desfășura 
o procedură SEA. Se impune o evaluare strategică de mediu (SEA) numai dacă se așteaptă 
un impact semnificativ asupra mediului. Conform Directivei, planurile/programele 
reglementate de articolul 3 alineatul (2) ar putea determina astfel de efecte. În ceea ce 
privește planurile/programele reglementate de articolul 3 alineatele (4) și (5), autoritatea 
competentă evaluează nivelul impactului de la caz la caz, iar o SEA se impune numai dacă 
se consideră că planul/programul ar putea avea un impact semnificativ. Din informațiile 
puse la dispoziția Comisiei, este evident faptul că autoritatea națională competentă a 
evaluat fiecare caz și a ajuns la concluzia că nu vor exista efecte semnificative asupra 
mediului și, prin urmare, nu se impune realizarea unei SEA.

Concluzii

Reclamația nu a fost înregistrată în vederea unei analize suplimentare deoarece s-a 
concluzionat că autoritatea competentă a pus în aplicare în mod adecvat legislația UE. În urma 
verificării argumentației prezentate în cadrul petiției, Comisia consideră că nu există niciun 
temei pentru a adopta măsuri diferite.
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