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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycji 0997/2007, którą złożył Ivailo Ivanov (Bułgaria), w imieniu 
bułgarskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, z sześcioma podpisami, 
w sprawie nieprawidłowej transpozycji przepisów dotyczących sieci Natura 
2000 w Bułgarii w wyniku naruszenia dyrektyw: ptasiej i siedliskowej

Petycji 1503/2007, którą złożył Lazov Yordan Stamenov (Bułgaria) w sprawie 
ochrony środowiska naturalnego w Bułgarii

1. Streszczenie petycji 0997/2007

Składający petycję przedstawiciele siedmiu bułgarskich organizacji pozarządowych 
sprzeciwiają się niewłaściwej i niekompletnej transpozycji przez władze bułgarskie 
dyrektywy 79/409/EWG w sprawie ochrony dzikiego ptactwa i dyrektywy 92/43/EWG 
w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory. Twierdzą oni, że rząd 
bułgarski nie przedłożył kompletnego wykazu obszarów, w wyniku czego sieć Natura 2000 
jest niespójna. Pod naciskiem prywatnych inwestorów kilka obszarów, które początkowo 
ujęto w wykazie, zostało z niego usuniętych bez podania naukowego uzasadnienia. Dotyczy 
to m.in. trzech obszarów mających znaczenie dla UE. W wyniku powyższego nie osiągnięto 
absolutnego minimum w zakresie liczby i wielkości chronionych obszarów.  

Streszczenie petycji 1503/2007

W pierwszej części petycji składający petycję twierdzi, że doszło do opóźnień w wyznaczeniu 
terenu Natura 2000 (dyrektywa 92/43/WE) w dolinie Riły. Domniemywa się, że opóźnienie to 
jest spowodowane problemem w określeniu granic obszaru, który ma być chroniony, 
ponieważ istnieją konkurencyjne wobec siebie interesy w zakresie wykorzystania terenu. 
W konsekwencji obszar, jaki zostanie wyznaczony, będzie mniejszy, niż powinien być. 
Przewidziany w przepisach prawnych termin poinformowania Komisji o wyznaczonym 
obszarze (1 stycznia 2007 r.) rzekomo nie został dotrzymany, podobnie jak czerwcowy termin 
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wyznaczony na mocy przepisów o różnorodności biologicznej. Składający petycję wymienia 
chronione gatunki, które ucierpią na skutek niewłaściwego wdrożenia bułgarskiego 
dziesięcioletniego planu w zakresie leśnictwa. W drugiej części petycji stowarzyszenie 
„Zielone Bałkany” zarzuca, ze prace wykopaliskowe na brzegach rzeki Djerman zakłócają 
spokój w istotnym miejscu odpoczynku ptaków wędrownych. Mimo że problem ten nie jest 
nowy, należy się nim zająć teraz, biorąc pod uwagę obowiązki członkowskie Bułgarii. Istnieje 
związany z tym problem skutków wywieranych na wody gruntowe.

2. Dopuszczalność

0997/2007: Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 5 marca 2008 r.
1503/2007: Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 2 czerwca 2008 r.
Zwrócono się do Komisji, aby dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji na petycję 0997/2007, otrzymana dnia 10 czerwca 2008 r.

Składający petycję przedstawiciele siedmiu bułgarskich organizacji pozarządowych 
sprzeciwiają się niewłaściwej i niekompletnej transpozycji przez władze bułgarskie 
dyrektywy 79/409/EWG1 w sprawie ochrony dzikiego ptactwa i dyrektywy 92/43/EWG2

w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory. Twierdzą oni, że rząd 
bułgarski nie przedłożył kompletnego wykazu obszarów, w wyniku czego sieć Natura 2000 
jest niespójna. Zarzucają, że pod naciskiem prywatnych inwestorów kilka obszarów, które 
początkowo ujęto w wykazie, zostało z niego usuniętych bez podania naukowego 
uzasadnienia. Dotyczy to m.in. trzech obszarów mających znaczenie dla UE. 

W petycji opisano stan tworzenia sieci Natura 2000 w Bułgarii aż do decyzji Rady Ministrów 
podjętej w dniu 2 marca 2007 r.

Uwagi Komisji dotyczące petycji

W dniu 15 marca 2007 r. Komisja otrzymała pierwszy krajowy wykaz terenów mających 
znaczenie dla Wspólnoty zaproponowanych zgodnie z dyrektywą siedliskową oraz wykaz 
obszarów specjalnej ochrony wyznaczonych zgodnie z dyrektywą ptasią.

Komisja zdaje sobie sprawę z problemów związanych z określeniem i wyznaczeniem terenów 
sieci Natura 2000 w Bułgarii. Komisja otrzymuje liczne sygnały od obywateli i organizacji 
pozarządowych dotyczące kompletności sieci w wersji pierwotnie zaproponowanej przez 
Bułgarię. 

Dyrekcja Generalna ds. Środowiska dokładnie monitoruje te kwestie w Bułgarii, nie tylko 
poprzez spotkania urzędników wysokiego szczebla, ale także poprzez intensywną wymianę 
korespondencji (m.in. pismo przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 226 traktatu WE 
w związku ze złym stosowaniem dyrektyw). W wyniku tego dialogu od czasu złożenia petycji 
Bułgaria przedstawiła dwa kolejne zestawy proponowanych terenów mających znaczenie dla 
Wspólnoty zgodnie z dyrektywą siedliskową i obszarów specjalnej ochrony zgodnie 

                                               
1 Dyrektywa Rady 79/409/EWG w sprawie ochrony dzikiego ptactwa, Dz.U. L 103 z 25.4.1979, s. 1–18.
2 Dz.U. L 206 z 22.7.1992, s. 7–50.
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z dyrektywą ptasią (wymagana dokumentacja wpłynęła odpowiednio w dniu 8 listopada 2007 
r. i 22 stycznia 2008 r). Łączna liczba terenów sieci Natura 2000 w Bułgarii to obecnie 114 
obszarów specjalnej ochrony i 228 terenów mających znaczenie dla Wspólnoty.

Krajowy wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty przedłożony przez Bułgarię jest 
obecnie poddawany ocenie zgodnie z kryteriami ustanowionymi w załączniku III dyrektywy 
siedliskowej. Oceny dokonuje działające w ramach EEA Europejskie Centrum Tematyczne 
ds. Różnorodności Biologicznej, które zapewnia Komisji Europejskiej wsparcie techniczne 
w celu określenia kompletności i spójności proponowanej sieci. Wstępna ocena będzie 
omawiana na posiedzeniu technicznym, tzw. seminarium biogeograficznym, podczas którego 
urzędnicy Komisji i eksperci działający w jej imieniu, urzędnicy państw członkowskich oraz 
przedstawiciele zainteresowanych grup omawiają podstawy naukowe proponowanej sieci. 
Proces ten jest przeprowadzany łącznie dla dwóch nowych państw członkowskich – Bułgarii 
i Rumunii.

Jeżeli analizy biogeograficzne pokażą, że pewne typy siedlisk lub gatunki mające znaczenie 
dla Wspólnoty nie są wystarczająco objęte proponowaną siecią, Komisja zwróci się do tych 
państw członkowskich o uzupełnienie tych braków poprzez rozszerzenie sieci.
Wnioski

W świetle faktu, że Bułgaria wprowadziła znaczne ulepszenia w stosunku do pierwotnego 
wykazu proponowanych terenów mających znaczenie dla Wspólnoty zgodnie z dyrektywą 
siedliskową, Komisja postępuje zgodnie z przyjętą praktyką, analizując wykaz terenów 
w ramach tzw. procesu biogeograficznego. Mimo że dyrektywa ptasia nie zawiera podobnych 
przepisów dotyczących analiz, ocena techniczna obszarów specjalnej ochrony również jest 
w toku.

Odpowiedź Komisji na petycję 1503/2007, otrzymana dnia 26 września 2008 r.

Składający petycję twierdzi, że doszło do opóźnień w wyznaczaniu obszaru Natura 2000 
w dolinie Riły. Domniemywa się, że opóźnienie to jest spowodowane problemem 
w określeniu granic obszaru, który ma być chroniony, ponieważ istnieją konkurencyjne 
wobec siebie interesy w zakresie wykorzystania terenu. Przewidziany w przepisach prawnych 
termin poinformowania Komisji o wyznaczonym obszarze (1 stycznia 2007 r.) rzekomo nie 
został dotrzymany. Składający petycję wymienia chronione gatunki, które ucierpią na skutek 
niewłaściwego wdrożenia bułgarskiego dziesięcioletniego planu w zakresie leśnictwa.
W drugiej części petycji stowarzyszenie „Zielone Bałkany” zarzuca, że prace wykopaliskowe 
na brzegach rzeki Djerman zakłócają spokój w istotnym miejscu odpoczynku ptaków 
wędrownych. Istnieje związany z tym problem skutków wywieranych na wody gruntowe.

Bułgaria przedłożyła Komisji Europejskiej krajową listę proponowanych obszarów mających 
znaczenie dla Wspólnoty w trzech etapach, po raz ostatni w dniu 18 stycznia 2008 r. 
W odniesieniu do wyłączenia części Gór Rilskich z sieci Natura 2000 Komisja otrzymała już 
skargę organizacji pozarządowej na wykluczenie tak zwanej strefy buforowej. Skarga do 
Komisji na standardowych formularzach została również załączona do niniejszej petycji.
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W dniach 9-12 czerwca bieżącego roku w Sibiu w Rumunii odbyło się biogeograficzne 
seminarium dla Bułgarii i Rumunii na temat obszarów niewytyczonych, które uznaje się za 
warte ochrony w oparciu o prawodawstwo środowiskowe UE. Celem seminarium było 
dokonanie oceny krajowych list obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty 
proponowanych na podstawie dyrektywy siedliskowej (dyrektywa 92/43/EWG)1 dla 
wszystkich regionów biogeograficznych odnośnych państw członkowskich. Dyskusje, które 
bazowały ściśle na kryteriach naukowych, doprowadziły do zidentyfikowania kilku luk
(„niedostatków”) w odniesieniu do niektórych typów siedlisk wchodzących w zakres 
załącznika I oraz gatunków uwzględnionych w załączniku II dyrektywy siedliskowej. 
Bułgaria będzie musiała poszerzyć istniejące już obszary, albo zaproponować nowe, tak aby 
owe luki wypełnić. A zatem kwestia obszarów „wykluczonych” z sieci Natura 2000 jest nadal 
otwarta i rozpatrywana.

Odnośnie do poruszanych w niniejszej petycji kwestii związanych z rzeką Djerman, petycja 
nr 196/2007 dotyczyła również obaw wywołanych wydobyciem minerałów z tej rzeki. Służby 
Komisji zbadały zgłaszane problemy, a ponieważ przedmiotowe działania prowadzono przed 
przystąpieniem Bułgarii do Unii Europejskiej, nie znaleziono podstaw do wszczęcia 
jakichkolwiek procedur w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego.
Komisja Europejska nadal pracuje wspólnie z Bułgarią nad wytyczeniem w pełni 
reprezentatywnej sieci Natura 2000, w ramach której zrealizowane zostaną kryteria określone 
w załączniku III dyrektywy siedliskowej.

W odniesieniu do rzeki Djerman należy stwierdzić, że kwestii poruszanych przez składającego 
petycję nie można uznać za naruszenia, ponieważ nie doszło do złamania prawa WE.

4. Odpowiedź Komisji na petycję 0997/2007, otrzymana dnia 7 lipca 2009 r.

W swoim poprzednim komunikacie Komisja stwierdziła, że analizy biogeograficzne 
przewidziane w dyrektywie siedliskowej pozwolą na określenie wszelkich braków sieci 
w odniesieniu do krajowego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty zgodnie 
z dyrektywą siedliskową. Wspomniała również, że dodatkowo przeprowadzona zostanie 
analiza obszarów specjalnej ochrony wyznaczonych zgodnie z dyrektywą ptasią.

Podczas posiedzenia w dniu 6 października 2008 r. Komisja Europejska poinformowała 
Komisję Petycji, że seminarium biogeograficzne, którego celem było przeanalizowanie 
kompletności krajowego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, odbyło się 
w czerwcu 2008 r. Stwierdzono, że liczba typów siedlisk i gatunków ujętych w wykazie 
krajowym jest niewystarczająca.

W oparciu o wyniki seminarium do decyzji Komisji 2009/91/WE2 (dot. regionu alpejskiego), 
2009/92/WE3 (dot. regionu czarnomorskiego) i 2009/93/WE1 (dot. regionu kontynentalnego) 

                                               
1 Dz.U. L 206 z 22.7.1992, s. 7.
2 Decyzja Komisji 2009/91/WE z dnia 12 grudnia 2008 r. przyjmująca na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG 
drugi zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na alpejski region 
biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 7973); Dz.U. L 043 z 13.2.2009, s. 21–58.
3 Decyzja Komisji 2009/92/WE z dnia 12 grudnia 2008 r. przyjmująca na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG 
drugi zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na czarnomorski 
region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 7974); Dz.U. L 043 z 13.2.2009, s. 59–62.
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włączono przyjęte przez Komisję, pierwsze (na razie niekompletne) wykazy terenów 
mających znaczenie dla Wspólnoty.

W następstwie seminarium biogeograficznego Komisja uzgodniła z Bułgarią, że braki 
proponowanej sieci zostaną uzupełnione do dnia 1 września 2009 r.

W odniesieniu do wdrożenia dyrektywy ptasiej w dniu 5 czerwca 2008 r. do Bułgarii 
wystosowano wezwanie do usunięcia uchybienia w związku z wyznaczeniem niedostatecznej 
liczby obszarów specjalnej ochrony. Komisja otrzymała odpowiedź władz bułgarskich na to 
wezwanie, przeanalizowała ją i w dniu 13 maja 2009 r. odbyła posiedzenie techniczne 
z władzami bułgarskimi, podczas którego uzgodniono, że Bułgaria dostarczy dodatkowe 
informacje.
Komisja wykorzystała informacje uzupełniające dostarczone przez składających petycję do 
zbadania możliwych naruszeń przepisów wspólnotowych na szeregu obszarów należących do
sieci Natura 2000. Efektem tych informacji oraz skarg przedłożonych bezpośrednio Komisji 
było przesłanie Bułgarii wezwania do usunięcia uchybienia w dniu 27 listopada 2008 r. 
w związku z nieobjęciem ochroną wyznaczonej części regionu Kaliakra oraz wydaniem 
zezwolenia na budowę turbin wiatrowych i realizację innych projektów bez uwzględnienia ich 
wpływu na środowisko naturalne.

W odniesieniu do dyrektywy siedliskowej Komisja nie widzi powodu dalszego rozpatrywania 
przedmiotowej petycji, ponieważ Bułgaria przyspieszyła niedawno proces przyjęcia 
pierwszych krajowych wykazów terenów mających znaczenie dla Wspólnoty. Komisja będzie 
współpracować z władzami bułgarskimi w celu uzupełnienia krajowego wykazu terenów 
mających znaczenie dla Wspólnoty.

W odniesieniu do obszarów specjalnej ochrony wyznaczanych i chronionych zgodnie 
z dyrektywą ptasią Komisja skorzysta z uprawnień przyznanych jej na mocy traktatu celem 
zagwarantowania pełnej zgodności z przepisami UE w dziedzinie ochrony środowiska 
naturalnego.

5. Dodatkowa odpowiedź Komisji na petycję 0997/2007, otrzymana dnia 25 marca 
2010 r.

Wyznaczanie obszarów zgodnie z dyrektywą siedliskową

Władze bułgarskie dostarczyły wykaz proponowanych terenów mających znaczenie dla 
Wspólnoty pod koniec 2007 r. Po przeprowadzeniu przez Europejskie Centrum Tematyczne 
ds. Różnorodności Biologicznej oraz służby Komisji oceny dostarczonych danych w czerwcu 
2008 r. odbyło się seminarium biogeograficzne, którego wyniki pokazały, że dla większości 
siedlisk i gatunków Bułgaria wyznaczyła wystarczającą liczbę obszarów chronionych. 

                                                                                                                                                  

1 Decyzja Komisji 2009/93/WE z dnia 12 grudnia 2008 r. przyjmująca na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG
drugi zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny 
region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8039); Dz.U. L 043 z 13.2.2009, s. 63–244.



PE407.997v08-00 6/9 CM\887556PL.doc

PL

W grudniu 2008 r. Komisja zatwierdziła dla Bułgarii1 pierwsze wykazy terenów mających 
znaczenie dla Wspólnoty, które obecnie zajmują 29,6 % terytorium państwa, co stanowi drugi 
co wielkości odsetek w Europie.
Wyniki seminarium biogeograficznego pokazują, że w sieci obszarów mających znaczenie dla 
Wspólnoty cały czas występują drobne i średnie niedociągnięcia, którymi należy się zająć, jak 
również że istnieje szereg „zastrzeżeń naukowych” wymagających dodatkowych badań. Nie 
zgłoszono jednak żadnych poważnych braków. Zgodnie z ustaleniami podjętymi na 
seminarium biogeograficznym Bułgaria uzupełniła drobne braki do dnia 1 września 2008 r. 
Podczas tego seminarium zwrócono się również do Bułgarii o uzupełnienie do dnia 
1 września 2009 r. średnich braków.

Z uwagi na stosunkowo dużą liczbę „zastrzeżeń naukowych”, w odniesieniu do których 
Bułgaria prowadzi obecnie dodatkowe badania, Komisja uzgodniła z władzami krajowymi 
przesunięcie ostatecznego terminu, tak aby umożliwić odpowiednią analizę pozostałych 
braków w oparciu o najlepszą dostępną wiedzę naukową. Bułgaria powinna być gotowa do 
uzupełnienia pozostałych braków jesienią 2010 r.

Wyznaczanie obszarów zgodnie z dyrektywą ptasią

Zgodnie z dyrektywą ptasią Bułgaria wyznaczyła jako obszary specjalnej ochrony 
114 obszarów stanowiących ważne ostoje ptactwa. Obszary specjalnej ochrony obejmują 
około 90 % powierzchni obszarów stanowiących ważne ostoje ptactwa i pomimo 
wyznaczenia dużej liczby tych obszarów, Komisja w 2008 r. wysłała do władz bułgarskich 
pierwsze ostrzeżenie wzywające do uzupełnienia pozostałych braków co do wielkości sześciu 
obszarów specjalnej ochrony. Odpowiedzi udzielone przez władze bułgarskie wykazały kilka 
braków w odniesieniu do wykorzystywanych informacji, zaś służby Komisji zwróciły się do 
władz bułgarskich o przekazanie najlepszych danych naukowych, tak aby umożliwić 
zakończenie analizy braków. Dodatkowe informacje zostały przekazane Komisji Europejskiej 
w 2009 r. w drugiej połowie grudnia i obecnie są one poddawanie ocenie. W oparciu o wyniki 
przedmiotowej oceny w odpowiednim czasie zostaną podjęte konieczne kroki.

Ochrona obszarów należących do sieci Natura 2000

Ochronę obszarów należących do sieci Natura 2000 Bułgaria traktuje w sposób priorytetowy. 
Komisja wykorzystała informacje uzupełniające dostarczone przez składających petycję do 
zbadania możliwych naruszeń przepisów wspólnotowych na szeregu obszarów należących do 
sieci Natura 2000. Efektem tych informacji oraz skarg przedłożonych bezpośrednio Komisji 
było przesłanie Bułgarii wezwania do usunięcia uchybienia w listopadzie 2008 r. w związku 
z nieobjęciem ochroną całej wyznaczonej części regionu Kaliakra. Ponadto w październiku 
i w listopadzie 2009 r. Bułgarii przesłano sześć kolejnych wezwań do usunięcia uchybienia 
dotyczących wydania zezwolenia na budowę i realizację innych projektów na obszarach 
chronionych położonych na wybrzeżu Morza Czarnego i na obszarach górzystych w Bułgarii; 
w wezwaniach tych poinformowano o systematycznym nieuwzględnianiu podczas autoryzacji 
planów i projektów w zakresie inwestycji urbanistycznych, turystycznych i dotyczących 
budowy farmy wiatrowej odpowiedniej ochrony siedlisk ptasich, jak również o niezgodności 
                                               
1 Teksty decyzji są dostępne pod następującym adresem:
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ%3AL%3A2009%3A043%3ASOM%3ABG%3AHTML
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z postanowieniami zawartymi w art. 6 ust. 3 dyrektywy siedliskowej.

Wnioski

Służby Komisji aktywnie podejmują konieczne środki ustanowione na mocy Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej mające na celu zapewnić zarówno odpowiednie 
wyznaczenie, jak i odpowiednią ochronę obszarów należących do sieci Natura 2000 
w Bułgarii. Komisja zajęła się kwestiami podniesionymi przez składających petycję poprzez 
podjęcie z władzami bułgarskimi aktywnego dialogu, jak również poprzez wszczęcie tam, 
gdzie okazało się to konieczne, postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego.

6. Dodatkowa odpowiedź Komisji na petycje 0997/2007 oraz 1503/2007, otrzymana 
dnia 13 stycznia 2010 r.

Komisja zdaje sobie sprawę z problemów związanych z określeniem i wyznaczeniem terenów 
sieci Natura 2000 w Bułgarii.  Komisja otrzymała liczne sygnały od obywateli i organizacji 
pozarządowych dotyczące kompletności sieci w wersji pierwotnie zaproponowanej przez 
Bułgarię. W tym celu Komisja wszczęła przeciwko Bułgarii liczne postępowania w sprawie 
uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego w związku z niedostatecznym 
wyznaczeniem lub niewystarczającą ochroną zarówno obszarów specjalnej ochrony, jak 
i terenów mających znaczenie dla Wspólnoty. 

W odniesieniu do części programu Natura 2000 dotyczącej obszarów specjalnej ochrony 
w wyniku intensywnych dialogów z władzami Bułgarii oraz skarżącym Komisja oczekuje 
konkretnych wniosków o poszerzenie obszarów specjalnej ochrony na Przylądku Kaliakra, 
w Górach Rilskich, Górach Pirin, na terenach Lomovete, na Bałkanach Centralnych oraz 
w Rodopach Zachodnich. Władze Bułgarii zobowiązały się do zaprezentowania tych 
wniosków do końca roku.  Komisja oceni informacje dostarczone wraz z uwagami w celu 
upewnienia się, że w pełnym zakresie spełniono odpowiednie wymogi dotyczące ochrony 
ornitologicznej.

W odniesieniu do terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, zgodnie z dyrektywą 
siedliskową 92/43/EWG1 Bułgaria przedłożyła Komisji Europejskiej krajową listę 
proponowanych terenów mających znaczenie dla Wspólnoty w trzech fazach, z których 
ostatnia datowana jest na dzień 18 stycznia 2008 r. W odniesieniu do wyłączenia części Gór 
Rilskich z sieci Natura 2000 Komisja otrzymała już skargę organizacji pozarządowej na 
wykluczenie tak zwanej strefy buforowej. Jeśli chodzi o obszary niewytyczone, które uznaje 
się za warte ochrony w oparciu o prawodawstwo środowiskowe UE, podczas 
biogeograficznego seminarium dla Bułgarii i Rumunii, odbywającego się w dniach 9–12 
czerwca 2008 r. w Sibiu w Rumunii, dokonano oceny proponowanych krajowych list 
obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty. Dyskusje, które bazowały ściśle na kryteriach 
naukowych, doprowadziły do zidentyfikowania kilku luk („braków”) w odniesieniu do 
niektórych typów siedlisk wchodzących w zakres załącznika I oraz gatunków 
uwzględnionych w załączniku II dyrektywy siedliskowej. Na uzupełnienie tych luk Bułgaria 

                                               
1 Dz.U. L 206 z 22.7.1992.
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otrzymała czas do końca listopada 2010 roku. 

Ponadto należy wspomnieć o niedawno przyjętej, ogłoszonej w bułgarskim dzienniku 
urzędowym nr 96 z dnia 7 grudnia 2010 r. decyzji bułgarskiego rządu nr 811 z dnia 
16 listopada 2010 r. o powiększeniu sieci Natura 2000. Zgodnie z tą decyzją wyznaczono trzy 
nowe obszary sieci, rozszerzono 25 już istniejące obszary oraz usunięto jeden obszar. 
W wyniku tej decyzji przestrzeń większa niż 47 000 ha, tj. około 0,4% powierzchni Bułgarii, 
zostanie dołączona do sieci Natura 2000 w Bułgarii (która zajmuje już 34% powierzchni 
Bułgarii i jest drugim pod względem wielkości takim obszarem w UE).  

Komisja oczekiwała oficjalnego przedłożenia całej odnośnej dokumentacji dotyczącej nowo 
dołączonych oraz rozszerzonych obszarów, jak również wniosku dotyczącego strefy 
buforowej przed końcem 2010 r.

W odniesieniu do kwestii zawartych w petycji 1503/2007 dotyczącej rzeki Djerman, jak już 
poinformowano wcześniej, służby Komisji zbadały zgłaszane problemy, a ponieważ 
przedmiotowe działania poprzedziły akcesję Bułgarii do Unii Europejskiej, nie istniały 
podstawy do wszczęcia żadnych postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego.

Komisja będzie nadal analizować sytuację w Bułgarii, zarówno w związku z wyznaczaniem 
dostatecznej liczby obszarów Natura 2000, jak i odnośnie do odpowiedniego wdrażania 
systemu ochrony na mocy dyrektywy ptasiej1 i dyrektywy siedliskowej. Jeśli zajdzie taka 
konieczność, Komisja może podjąć dalsze działania przewidziane w art. 258 TFUE w celu 
ochrony kapitału naturalnego w Bułgarii.

7. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 18 lipca 2011 r. (REV IV & II)

Petycje 0745/2007, 0997/2007, 1082/2007, 1299/2007, 1494/2007, 1503/2007, 0526/2008, 
1336/2008, 1518/2008 i 0640/2009.

W kwietniu 2011 r. służby Komisji udały się z wizytą rozpoznawczą do Bułgarii w celu 
zebrania dalszych informacji i uaktualnienia lub sprawdzenia posiadanych informacji w 
odniesieniu do trwających obecnie postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom 
państwa członkowskiego, wszczętych przez Komisję przeciwko Bułgarii w związku z 
nieprzestrzeganiem przepisów UE w zakresie ochrony środowiska, w tym niewystarczającym 
wytyczeniem obszarów specjalnej ochrony zgodnie z dyrektywą ptasią oraz terenów 
mających znaczenie dla Wspólnoty zgodnie z dyrektywą siedliskową, jak również 
wydawaniem pozwoleń na projekty rozwoju gospodarczego realizowane na obszarach 
należących do sieci obszarów chronionych Natura 2000.

Służby Komisji skontrolowały szereg projektów rozwoju gospodarczego w górach Riła i Pirin 
oraz odbyły serię spotkań technicznych z władzami Bułgarii oraz organizacjami 
pozarządowymi zajmującymi się ochroną środowiska naturalnego. Służby Komisji zażądały 
dodatkowych informacji i wyjaśnień w odniesieniu do niektórych kwestii. Bułgarskie władze i 
                                               
1 Dz.U. L 20 z 26.1.2010, s. 7–25.
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organizacje pozarządowe zapowiedziały, że dostarczą wymagane informacje techniczne tak 
szybko, jak będzie to możliwe.

Służby Komisji pragną zaznaczyć, że rozpatrywane kwestie wymagają przeprowadzenia 
wnikliwej analizy faktyczno-technicznej. Ponieważ w przypadku postepowania w sprawie 
uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego ciężar dowodu spoczywa na Komisji, jej 
służby powinny bardzo uważnie sprawdzić i przeanalizować wszystkie dostępne informacje. 
Można oczekiwać, że dalsze kroki zostaną podjęte po przerwie letniej w 2011 r. 

8. Dodatkowa odpowiedź Komisji (REV. III), otrzymana dnia 16 grudnia 2011 r.

Petycje 0745/2007, 0997/2007, 1082/2007, 1299/2007, 1494/2007, 1503/2007, 0526/2008, 
1336/2008, 1518/2008 i 0640/2009.

W związku z toczącymi się postępowaniami w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego zainicjowanymi przez Komisję wobec Bułgarii ze względu na 
nieprzestrzeganie przepisów środowiskowych UE – w tym niewystarczającą powierzchnię 
i ochronę obszarów specjalnej ochrony (OSO) wyznaczonych zgodnie z dyrektywą ptasią1

oraz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty (SCI) wyznaczonych zgodnie z dyrektywą 
siedliskową2, a także zezwalanie na projekty w zakresie rozwoju gospodarczego na terenach 
chronionych objętych siecią Natura 2000 – we wrześniu 2011 r. Komisja skierowała do rządu 
bułgarskiego dodatkowe wezwanie do usunięcia uchybień w odniesieniu do terenów BG051 
„Kaliakra” ostoja ptactwa, BG0002051 „Kaliakra” OSO, BG0002097 „Belite Skali” OSO 
oraz BG000573 „kompleks Kaliakra” SCI.

To dodatkowe wezwanie do usunięcia uchybień dotyczy dwóch grup zagadnień:

- niewystarczająca powierzchnia obszaru „Kaliakra” wyznaczonego jako OSO;

- wpływ szeregu projektów rozwoju gospodarczego na „kompleks Kaliakra” SCI i/lub 
„Kaliakra” OSO i/lub „Belite Skali” OSO i/lub obszar, który powinien był zostać wyznaczony 
jako OSO zgodnie z wykazem ostoi ptactwa, do czego jednak nie doszło.

Ponadto Komisja czynnie prowadzi dochodzenie w sprawie niewystarczającej ochrony, 
a także zezwoleń na projekty rozwoju gospodarczego w odniesieniu do terenów BG0001004 
„Emine-Irakli” SCI, BG0000495 „Riła” SCI oraz BG0001188 „strefa buforowa Riła ” obszar 
kandydujący do statusu SCI.

                                               
1 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony 
dzikiego ptactwa, Dz.U. L 20 z 26.1.2010, s. 7–25.
2 Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej 
fauny i flory, Dz.U. L 206 z 22.7.1992, s. 7–50


