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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1518/2008, którą złożyła Irina Mateeva (Bułgaria), w imieniu 
bułgarskiego Towarzystwa na rzecz Ochrony Ptactwa, w sprawie niewdrożenia 
przez władze bułgarskie przepisów dotyczących obszarów specjalnej ochrony, 
określonych w dyrektywie Rady 79/409/EWG w sprawie ochrony dzikiego 
ptactwa

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję twierdzi, że Bułgaria nie wyznaczyła wystarczającej liczby obszarów 
specjalnej ochrony oraz że władze bułgarskie akceptują wnioski dotyczące projektów 
rozwojowych na obszarach, które za takie powinny być uznane. Wspomina przy tym 
o okolicy Kaliakry i Kamczii na wybrzeżu Morza Czarnego. Pomimo skarg złożonych do 
bułgarskiego Towarzystwa na rzecz Ochrony Ptactwa i pisemnego ostrzeżenia Komisji 
z czerwca 2008 r. władze Bułgarii nadal zatwierdzają projekty rozwojowe, w tym budynki
o przeznaczeniu turystycznym, farmę wiatrową na Kaliakrze oraz kurort wakacyjny o nazwie 
Kamchia Resort. Składająca petycję wzywa zatem Parlament Europejski i Komisję do 
zagwarantowania, że władze bułgarskie bez opóźnień wyznaczą obszary specjalnej ochrony, 
zgodnie z dyrektywą Rady 79/409/EWG w sprawie ochrony dzikiego ptactwa, i odnowią 
obszary przyrodnicze, które były niszczone od dnia 1 stycznia 2007 r., kiedy Bułgaria 
przystąpiła do UE i w konsekwencji powinna przestrzegać prawodawstwa UE w zakresie 
ochrony środowiska. Składająca petycję wzywa także do wstrzymania środków unijnych dla 
Bułgarii, jeśli nie będzie ona postępowała zgodnie z przepisami dyrektyw dotyczących 
ochrony środowiska naturalnego.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 16 marca 2009 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
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dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 19 czerwca 2009 r.

Niewystarczająca liczba wyznaczonych obszarów specjalnej ochrony

Analiza obecnej sytuacji pokazuje, że Bułgaria wyznaczyła, do obecnej chwili, około 34% 
swego terytorium, co pozwala w znacznej mierze objąć siedliska i gatunki chronione zarówno 
dyrektywą ptasią, jak i siedliskową1. 

Główną obawą Komisji jest jednak niewystarczająca liczba wyznaczonych obszarów 
specjalnej ochrony. Mimo że Bułgaria wyznaczyła wszystkie 114 ostoi ptaków (IBA), 
terytoria 6 obszarów zostały znacznie zredukowane bez wyraźnego naukowego uzasadnienia 
(w tym ostoja Kaliakra, Pirin i Riła). Komisja wysłała oficjalne zawiadomienie bułgarskim 
władzom . Otrzymana odpowiedź jest analizowana przez służby Komisji2. Otrzymana 
odpowiedź jest analizowana przez służby Komisji.

Działalność na obszarach kwalifikujących się do ochrony na mocy wspólnotowych przepisów 
ochrony środowiska

Komisja została poinformowana o intensywnej działalności w okolicach Morza Czarnego 
i obszarów górskich w Bułgarii, a zwłaszcza w rejonie Kaliakry, Kamczii, Emine-Irakli, gór 
Riła i Pirin itd. W tych przypadkach Komisja rozpoczęła dochodzenie, które nie zostało 
jeszcze zakończone. Z powodu działalności budowlanej w ostoi ptaków Kaliakra Komisja 
wysłała Bułgarii oficjalne zawiadomienie w listopadzie 2008 r3. Otrzymana w 2009 r. 
odpowiedź władz bułgarskich jest obecnie szczegółowo analizowana.

Wnioski

Komisja będzie nadal analizować sytuację w Bułgarii, zarówno w związku z wyznaczaniem 
obszarów Natura 2000, jak i odnośnie odpowiedniego wdrażania systemu ochrony na mocy 
dyrektyw z zakresu ochrony środowiska. W razie potrzeby i na mocy art. 226 traktatu WE 
podjęte zostaną odpowiednie działania.

4. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 17 grudnia 2009 r.

W kontekście niewystarczającej liczby wytyczonych obszarów specjalnej ochrony Komisja 
ukończy wkrótce analizę bułgarskiej odpowiedzi na wystosowane przez nią w czerwcu 
2008 r. wezwanie do usunięcia uchybienia. Władze krajowe przekazały też informacje 
dodatkowe w lipcu 2009 r. Wstępna ocena wszystkich informacji udostępnionych Komisji 
wykazała, że trzeba zwrócić się o dodatkowe wyjaśnienia. Spodziewane są one pod koniec 
roku.
                                               
1

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).
2

Link do notatki prasowej:
http://europa.eu/rapid/pressreleasesaction.do?reference=ip/08/884&format=html&aged=0&language=en&guilanguage=en
3

Link do notatki prasowej:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1826&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
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W odniesieniu do przypadków intensywnej zabudowy na obszarach nad Morzem Czarnym 
oraz na obszarach górskich w Bułgarii, a w szczególności na terenie Kaliakry, Kamczii, 
Emine-Irakli oraz gór Pirin itd., Komisja zainicjowała postępowanie w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego1.
W sprawie budów na terenie Kamczii Komisja otrzymała w październiku 2009 r. osobną 
skargę dotyczącą indywidualnego przypadku, która obecnie podlega ocenie.

Po dokonaniu oceny licznych skarg, petycji i przypadków naruszeń Komisja doszła do 
wniosku, że Bułgaria systematycznie narusza dyrektywy 79/409/EWG i 85/337/EWG2 przy 
wydawaniu zezwoleń na realizację planów i przedsięwzięć obejmujących farmy wiatrowe 
oraz infrastrukturę turystyczną, mieszkaniową i drogową.

Oprócz zbadania konkretnych przedsięwzięć na konkretnych obszarach Komisja wystosowała 
też wezwanie do usunięcia uchybienia w związku z niepełną transpozycją art. 6 ust. 3 
dyrektywy 92/43/EWG3. Komisja zajmuje się też stosowaniem dyrektywy 2001/42/WE4 oraz
dyrektywy 92/43/EWG.

Wnioski

Na mocy traktatu WE Komisja aktywnie podejmuje niezbędne działania w celu zapewnienia 
właściwego stosowania prawodawstwa środowiskowego. Komisja będzie nadal badała 
sytuację w Bułgarii zarówno w odniesieniu do wyznaczania obszarów Natura 2000, jak 
i odpowiedniego wdrażania systemów ochrony na mocy dyrektyw dotyczących ochrony 
środowiska naturalnego. Jeżeli okaże się to konieczne, podjęte będą dalsze działania zgodnie 
z art. 226 traktatu WE.

5. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 13 stycznia 2011 r.

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

Na mocy Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) Komisja aktywnie podejmuje 
niezbędne działania, aby zagwarantować dostateczną liczbę wyznaczonych obszarów 
specjalnej ochrony na terenie Bułgarii, jak również ich skuteczną ochronę.
W tym celu służby Komisji wszczęły przeciwko Bułgarii kilka postępowań w sprawie 
uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego w związku z niedostateczną liczbą 
wyznaczonych obszarów specjalnej ochrony, jak również ich niewłaściwą ochroną. 

                                               
1

Link do notatki prasowej Komisji: 
http://europa.eu/rapid/pressreleasesaction.do?reference=ip/08/1484&format=html&aged=0&language=en&guilanguage=en
2

Link do notatki prasowej Komisji:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1651&type=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
3

Dyrektywa Rady 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, Dz.U. L 206 z 22.7.1992 
(z późniejszymi zmianami).
4

Dyrektywa 2001/42/WE w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko, Dz.U. L 197 z 21.7.2001 oraz 
dyrektywa Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne 
i prywatne na środowisko naturalne, Dz.U. L 175 z 5.7.1985 (z późniejszymi zmianami).
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W kwestii obszarów specjalnej ochrony w rejonie Kaliakry, Riły, Pirinu, Lomovete, Bałkanu 
Środkowego i Rodop Zachodnich Komisja oczekiwała, że do końca 2010 roku otrzyma 
konkretne wnioski dotyczące rozszerzenia niewystarczającej liczby omawianych obszarów.  
Komisja zbada otrzymane informacje, aby upewnić się, że zobowiązania dotyczące 
odpowiedniej ochrony ornitologicznej zostały w pełni ujęte.

6. (REV III) Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 18 lipca 2011 r.

Petycje 745/2007, 997/2007, 1082/2007, 1299/2007, 1494/2007, 1503/2007, 526/2008, 
1336/2008, 1518/2008 i 640/2009.

W kwietniu 2011 r. służby Komisji udały się do Bułgarii z misją wyjaśniającą w celu zebrania 
dalszych informacji oraz aktualizacji lub sprawdzenia dostępnych informacji dotyczących 
toczących się postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, 
wszczętych przez Komisję przeciwko Bułgarii w związku z naruszeniem przepisów 
środowiskowych UE, w tym z niewystarczającą liczbą obszarów specjalnej ochrony 
wyznaczonych zgodnie z dyrektywą ptasią oraz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty 
wyznaczonych zgodnie z dyrektywą siedliskową, jak również w związku z zatwierdzaniem 
projektów rozwoju gospodarczego na obszarach chronionych należących do sieci Natura 
2000.

Służby Komisji obejrzały szereg projektów rozwoju gospodarczego realizowanych w górach 
Riła i Pirin oraz odbyły serię spotkań technicznych z bułgarskimi właściwymi organami i 
organizacjami pozarządowymi zajmującymi się ochroną środowiska. Służby Komisji 
poprosiły o udzielenie dodatkowych informacji i wyjaśnień odnośnie do niektórych kwestii. 
Władze bułgarskie i organizacje pozarządowe obiecały jak najszybciej dostarczyć konieczne 
informacje techniczne. 

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

7. (REV IV) Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 16 grudnia 2011 r.

Petycje 745/2007, 997/2007, 1082/2007, 1299/2007, 1494/2007, 1503/2007, 526/2008, 
1336/2008, 1518/2008 i 640/2009.

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 

                                               
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.
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siedliskową1, 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 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


