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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1518/2008, adresată de Irina Mateeva, de cetățenie bulgară, în numele 
Societății bulgare pentru protecția păsărilor, având ca obiect nepunerea în aplicare 
de către autoritățile bulgare a dispozițiilor referitoare la ariile de protecție 
specială, în conformitate cu prevederile Directivei 79/409/CEE a Consiliului 
privind conservarea păsărilor sălbatice

1. Rezumatul petiției

Petiționara afirmă că Bulgaria nu a desemnat un număr suficient de arii de protecție specială, 
și că, de asemenea, autoritățile bulgare acceptă proiecte de dezvoltare în zonele care ar trebui 
să fie încadrate în această categorie. În această privință, petiționara face în mod special 
referire la localitățile Kaliakra și Kamchia de pe coasta Mării Negre. În ciuda reclamațiilor pe 
care Societatea bulgară pentru protecția păsărilor le-a înaintat autorităților bulgare 
competente, precum și a avertizării scrise din partea Comisiei, transmisă în iunie 2008, 
autoritățile bulgare autorizează în continuare proiecte de dezvoltare, inclusiv construcții 
turistice și un parc eolian în Kaliakra, precum și o zonă de vacanță denumită „Kamchia 
Resort”. Prin urmare, petiționara solicită Parlamentului European și Comisiei Europene să se 
asigure că autoritățile bulgare desemnează fără întârziere arii de protecție specială, în 
conformitate cu dispozițiile Directivei 79/409/CEE a Consiliului privind conservarea păsărilor 
sălbatice, și reabilitează zonele naturale care au fost afectate începând cu 1 ianuarie 2007, dată 
la care Bulgaria a devenit membru UE și, prin urmare, ar fi trebuit să respecte legislația UE 
privind mediul. De asemenea, petiționara solicită sistarea finanțării UE în cazul în care 
Bulgaria nu respectă în mod corespunzător directivele privind mediul.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 16 martie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
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[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 19 iunie 2009

Desemnarea unui număr insuficient de arii de protecție specială

În urma analizării situației actuale, reiese că Bulgaria a desemnat, până în prezent, 
aproximativ 34 % din teritoriul său, ceea ce permite acoperirea în mare măsură a habitatelor și 
speciilor protejate prin Directivele privind păsările și habitatele1.

Totuși, principalele preocupări ale Comisiei rămân legate în continuare de desemnarea unui 
număr insuficient de arii de protecție specială (APS). Deși Bulgaria a desemnat toate cele 114 
arii importante pentru conservarea păsărilor (IBA), teritoriile a 6 dintre aceste situri au fost 
reduse în mod semnificativ, fără o justificare științifică clară (printre acestea se numără IBA 
Kaliakra, IBA Pirin și IBA Rila). Comisia a adresat autorităților bulgare o scrisoare de 
notificare oficială în iunie 20082. S-a primit un răspuns, iar serviciile Comisiei sunt în curs de 
a-l examina.

Activități de dezvoltare în zone susceptibile de a fi conservate, în conformitate cu legislația 
CE privind protecția naturii

Comisia a fost informată despre dezvoltarea intensivă din zona Mării Negre și din zona 
muntoasă din Bulgaria, și în special în zonele Kaliakra, Kamchia, Emine-Irakli, muntele Rila, 
muntele Pirin, etc. Cu privire la aceste cazuri, Comisia a demarat investigații, care sunt încă în 
curs de desfășurare. Pentru proiectele de construcții în zona intens populată cu păsări din 
Kaliakra, Comisia a trimis o scrisoare de notificare oficială Bulgariei, în noiembrie 20083. 
Răspunsul autorităților bulgare a fost primit în prima parte a anului 2009, făcând în prezent 
obiectul unei examinări aprofundate.

Concluzii

Comisia va investiga în continuare situația din Bulgaria, atât în ceea ce privește desemnarea 
siturilor Natura 2000, cât și în ceea ce privește punerea în aplicare corespunzătoare a 
regimurilor de protecție în conformitate cu directivele privind protecția naturii. Dacă va fi 
necesar, se va acționa astfel cum este prevăzut de articolul 226 din Tratatul CE.

4. Răspunsul Comisiei, primit la 17 decembrie 2009

În ceea ce privește desemnarea unui număr insuficient de arii de protecție specială, serviciile 
Comisiei sunt pe punctul de a finaliza evaluarea răspunsului autorităților bulgare la scrisoarea 
                                               
1 Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de 
faună și floră sălbatică (JO L 206, 22.7.1992).
2 Link către comunicatul de presă:
http://europa.eu/rapid/pressreleasesaction.do?reference=ip/08/884&format=html&aged=0&language=en&guilan
guage=en.
3 Link către comunicatul de presă:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1826&format=HTML&aged=0&language=EN&
guiLanguage=en.
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de punere în întârziere adresată de Comisie în iunie 2008. Autoritățile naționale au furnizat, 
de asemenea, informații suplimentare în iulie 2009. Evaluarea preliminară a tuturor 
informațiilor puse la dispoziția Comisiei a indicat că este necesar să se solicite lămuriri 
suplimentare. Se preconizează primirea acestora înainte de sfârșitul anului.

Cu privire la cazurile de construire intensivă din zonele de la Marea Neagră și din zonele 
montane din Bulgaria și, în special, din zonele Kaliakra, Kamchia, Emine-Irakli și zona 
muntelui Pirin etc., Comisia a inițiat procedura de încălcare a dreptului UE1.
În legătură cu activitățile de dezvoltare din Kamchia, Comisia a primit o reclamație separată, 
în octombrie 2009, care se referă la un caz individual, aflat în prezent în curs de examinare.

În urma evaluării unei serii de reclamații, petiții și încălcări, Comisia a ajuns la concluzia că 
Bulgaria încalcă în mod sistematic Directivele 79/409/CEE și 85/337/CEE2 atunci când 
autorizează planuri și proiecte de parcuri eoliene și infrastructuri turistice, rezidențiale și 
rutiere.

În afară de analizarea unor proiecte specifice din anumite zone, Comisia a trimis, de 
asemenea, o scrisoare de punere în întârziere privind transpunerea incompletă a articolului 6 
alineatul (3) din Directiva 92/43/CEE3. Comisia vizează, de asemenea, aplicarea 
Directivei 2001/42/CE4 și a Directivei 92/43/CEE.

Concluzii

Comisia adoptă în mod activ măsurile necesare, în temeiul Tratatului CE, pentru a asigura 
punerea corectă în aplicare a legislației privind protecția naturii. Comisia va continua 
analizarea situației din Bulgaria, atât în ceea ce privește desemnarea siturilor NATURA 2000, 
cât și în ceea ce privește punerea adecvată în aplicare a regimurilor de protecție conform 
directivelor privind protecția naturii. În cazul în care va fi necesar, vor fi întreprinse acțiuni 
suplimentare, astfel cum prevede articolul 226 din Tratatul CE.

5. Răspunsul Comisiei, primit la 13 ianuarie 2011

Comisia este la curent cu problemele aferente identificării și desemnării siturilor pentru 
rețeaua Natura 2000 din Bulgaria. Comisia a primit și continuă să primească multiple semnale 
din partea cetățenilor și a organizațiilor neguvernamentale privind caracterul complet al rețelei 
în propunerea inițială înaintată de Bulgaria.

Comisia este implicată activ în adoptarea măsurilor necesare în temeiul Tratatului privind 
funcționarea Uniunii Europene (TFUE) pentru a garanta atât stabilirea unui număr suficient 
                                               
1 Link către comunicatele de presă ale Comisiei: 
http://europa.eu/rapid/pressreleasesaction.do?reference=ip/09/1484&format=html&aged=0&language=en&guila
nguage=en.
2 Link către comunicatele de presă ale Comisiei: 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1651&type=HTML&aged=0&language=EN&gu
iLanguage=en.
3 Directiva Consiliului 92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră 
sălbatică, JO L 206, 22.7.1992 (astfel cum a fost modificată).
4 Directiva 2001/42/CE privind evaluarea efectelor anumitor planuri și programe asupra mediului, JO L 197, 
21.7.2001 și Directiva 85/337/CEE a Consiliului din 27 iunie 1985 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte 
publice și private asupra mediului, JO L 175, 5.7.1985 (astfel cum a fost modificată).
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de arii de protecție specială (APS), cât și protecția lor efectivă în Bulgaria.
În acest scop, serviciile Comisiei au declanșat împotriva Bulgariei o serie de proceduri privind 
încălcarea dreptului UE pentru desemnarea unui număr insuficient de arii de protecție 
specială, dar și pentru protecția necorespunzătoare a acestora.

În ceea ce privește ariile de protecție specială din Kaliakra, Rila, Pirin, Lomovete, Balcanii 
Centrali și partea de vest a Rhodopes, în urma unui dialog susținut cu autoritățile bulgare și cu 
reclamanții, Comisia a așteptat până la sfârșitul lui 2010 propuneri concrete de extindere 
locațiilor pentru desemnarea de arii de protecție specială. Comisia va evalua informațiile 
oferite în vederea asigurării că cerințele relevante de protecție ornitologică sunt pe deplin 
respectate.

6. (REV III) Răspunsul Comisiei, primit la 18 iulie 2011

la petițiile nr. 745/2007, 997/2007, 1082/2007, 1299/2007, 1494/2007, 1503/2007, 526/2008, 
1336/2008, 1518/2008 și 640/2009

În aprilie 2011 serviciile Comisiei au efectuat o misiune de informare în Bulgaria pentru a 
strânge mai multe informații și pentru a actualiza sau verifica informațiile existente referitoare 
la procedura în curs privind încălcarea dreptului UE, inițiată de Comisie împotriva Bulgariei 
pentru nerespectarea dreptului UE în domeniul mediului, inclusiv pentru desemnarea unui 
număr insuficient de arii de protecție specială (APS) în temeiul Directivei privind conservarea 
păsărilor sălbatice și a unui număr insuficient de situri de importanță comunitară (SIC) în 
temeiul Directivei privind habitatele naturale, precum și pentru autorizarea de proiecte de 
dezvoltare economică în situri protejate ale rețelei Natura 2000.

Serviciile Comisiei au vizitat o serie de proiecte de dezvoltare economică în munții Rila și 
Pirin și au avut o serie de reuniuni tehnice cu autoritățile bulgare competente și cu ONG-uri 
bulgare de mediu. Serviciile Comisiei au solicitat informații suplimentare și clarificări în 
privința anumitor aspecte. Autoritățile și ONG-urile bulgare au promis că vor furniza cât de 
curând posibil informațiile tehnice solicitate.

Serviciile Comisiei subliniază faptul că în cazurile respective a fost necesară prezentarea unui 
mare număr de analize cu caracter faptic și tehnic. Deoarece în cadrul procedurii privind 
încălcarea dreptului UE sarcina probei îi revine întotdeauna Comisiei, serviciile Comisiei 
trebuie să verifice și să analizeze foarte atent toate informațiile disponibile. S-ar putea lua 
măsuri suplimentare după vara anului 2011.

7. (REV IV) Răspunsul Comisiei, primit la 16 decembrie 2011

la petițiile nr. 745/2007, 997/2007, 1082/2007, 1299/2007, 1494/2007, 1503/2007, 526/2008, 
1336/2008, 1518/2008 și 640/2009

În ceea ce privește procedura în curs privind încălcarea dreptului UE, inițiată de Comisie 
împotriva Bulgariei pentru nerespectarea dreptului UE în domeniul mediului, inclusiv pentru 
desemnarea unui număr insuficient de arii de protecție specială (APS) în temeiul Directivei 
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privind conservarea păsărilor sălbatice1 și a unui număr insuficient de situri de importanță 
comunitară (SIC) în temeiul Directivei privind habitatele naturale2, precum și pentru 
autorizarea unor proiecte de dezvoltare economică în situri protejate ale rețelei Natura 2000, 
în septembrie 2011 Comisia a trimis guvernului bulgar o scrisoare suplimentară de punere în 
întârziere (LFN) cu privire la siturile BG051 „Kaliakra” – arie importantă pentru conservarea 
păsărilor (IBA), BG0002051 „Kaliakra” și BG0002097 „Belite Skali” – arii de protecție 
specială (APS), și (SIC) BG0000573 „Complexul Kaliakra” – sit de importanță comunitară.

Această scrisoare suplimentară de punere în întârziere se referă la două tipuri de subiecte:

- desemnarea insuficientă a ariei de protecție specială „Kaliakra”;

- impactul mai multor proiecte de dezvoltare economică asupra sitului de importanță 
comunitară (SIC) „Complexul Kaliakra ”, și/sau asupra ariilor de protecție specială (APS) 
„Kaliakra” și „Belite Skali”, și/sau asupra ariei care ar fi trebuit să fie desemnată drept APS în 
conformitate cu inventarul IBA, dar care nu a fost clasificată astfel.

În plus, Comisia își continuă în mod activ investigațiile cu privire la protecția insuficientă a 
siturilor de importanță comunitară BG0001004 „Emine-Irakli”, BG0000495 „Rila”, și a 
candidatului la statutul de sit de importanță comunitară (SIC) BG0001188 „Rila Buffer”, 
precum și cu privire la autorizarea unor proiecte de dezvoltare economică în aceste situri.

                                               
1 Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind conservarea 
păsărilor sălbatice, JO L 20, 26.1.2010, p. 7-25.
2 Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de 
faună și floră sălbatică, JO L 206, 22.7.1992, p. 7-50.


