
DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI 

z dnia 7 listopada 2013 r. 

w sprawie przyjęcia drugiego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla 
Wspólnoty składających się na czarnomorski region biogeograficzny 

(notyfikowana jako dokument nr C(2013) 7353) 

(2013/737/UE) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając dyrektywę Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 
1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej 
fauny i flory ( 1 ), w szczególności jej art. 4 ust. 2 akapit trzeci, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Czarnomorski region biogeograficzny, o którym mowa 
w art. 1 lit. c) ppkt (iii) dyrektywy 92/43/EWG, obejmuje 
części unijnych terytoriów Bułgarii i Rumunii zgodnie 
z kartą biogeograficzną zatwierdzoną dnia 20 kwietnia 
2005 r. przez komitet powołany na mocy art. 20 tej 
dyrektywy, zwany dalej „Komitetem ds. Siedlisk”. 

(2) W kontekście procesu zapoczątkowanego w 1995 r. 
niezbędne są dalsze postępy w tworzeniu sieci Natura 
2000, która jest podstawowym elementem ochrony 
różnorodności biologicznej w Unii. 

(3) Wstępny wykaz terenów mających znaczenie dla Wspól
noty składających się na czarnomorski region biogeogra
ficzny w rozumieniu dyrektywy 92/43/EWG oraz 
pierwszy zaktualizowany wykaz tych terenów zostały 
przyjęte decyzją Komisji 2009/92/WE ( 2 ) i decyzją wyko
nawczą 2013/30/UE ( 3 ). Zgodnie z art. 4 ust. 4 oraz art. 
6 ust. 1 dyrektywy 92/43/EWG zainteresowane państwa 
członkowskie możliwie jak najszybciej, jednak nie 
później niż w ciągu sześciu lat, wyznaczą tereny zawarte 
w wykazie terenów mających znaczenie dla Wspólnoty 
składających się na czarnomorski region biogeograficzny 

jako specjalne obszary ochrony, ustalając priorytety 
w zakresie ochrony oraz konieczne środki ochronne. 

(4) W świetle szybkiego dostosowywania sieci Natura 2000 
wykazy terenów mających znaczenie dla Wspólnoty 
podlegają przeglądowi. Konieczna jest zatem aktualizacja 
wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty skła
dających się na czarnomorski region biogeograficzny. 

(5) Po pierwsze, aktualizacja wykazu terenów mających 
znaczenie dla Wspólnoty składających się na czarno
morski region biogeograficzny jest konieczna w celu 
włączenia dodatkowych terenów, które państwa człon
kowskie zaproponowały od 2011 r. jako tereny mające 
znaczenie dla Wspólnoty składające się na czarnomorski 
region biogeograficzny w rozumieniu art. 1 dyrektywy 
92/43/EWG. W odniesieniu do tych dodatkowych 
terenów zobowiązania wynikające z art. 4 ust. 4 i art. 
6 ust. 1 dyrektywy 92/43/EWG należy spełnić możliwie 
jak najszybciej, nie później niż w ciągu sześciu lat od 
daty przyjęcia niniejszej decyzji. 

(6) Po drugie, aktualizacji wykazu terenów mających 
znaczenie dla Wspólnoty składających się na czarno
morski region biogeograficzny należy dokonać także 
w celu uwzględnienia ewentualnych zmian w informa
cjach dotyczących tych terenów, przekazanych przez 
państwa członkowskie po przyjęciu wstępnego wykazu 
unijnego i pierwszego zaktualizowanego wykazu unij
nego. W związku z tym niniejszy zaktualizowany 
wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty skła
dających się na czarnomorski region biogeograficzny 
stanowi skonsolidowaną wersję wykazu terenów mają
cych znaczenie dla Wspólnoty składających się na czar
nomorski region biogeograficzny. Należy podkreślić, że 
w odniesieniu do terenów uwzględnionych w niniejszej 
decyzji zobowiązania wynikające z art. 4 ust. 4 i art. 6 
ust. 1 dyrektywy 92/43/EWG należy spełnić możliwie jak 
najszybciej, nie później niż w ciągu sześciu lat od daty 
przyjęcia wykazu terenów mających znaczenie dla 
Wspólnoty, w którym po raz pierwszy umieszczono 
dany teren. 

(7) Na potrzeby czarnomorskiego regionu biogeograficznego 
wykazy terenów zaproponowanych jako tereny mające 
znaczenie dla Wspólnoty w rozumieniu art. 1 dyrektywy 
92/43/EWG zostały przekazane Komisji w okresie od 
marca 2007 r. do października 2012 r., zgodnie z art. 
4 ust. 1 dyrektywy 92/43/EWG.
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(8) Do wykazów zaproponowanych terenów dołączone 
zostały informacje dotyczące każdego terenu. Od roku 
2012 informacje były dostarczane w formacie ustano
wionym decyzją wykonawczą Komisji 2011/484/UE 
z dnia 11 lipca 2011 r. w sprawie formularza zawiera
jącego informacje o terenach Natura 2000 ( 1 ). 

(9) Informacje te obejmują mapę terenu przekazaną przez 
dane państwo członkowskie, nazwę terenu, jego poło 
żenie i wielkość oraz dane uzyskane przez zastosowanie 
kryteriów określonych w załączniku III do dyrektywy 
92/43/EWG. 

(10) Na podstawie projektu wykazu opracowanego przez 
Komisję w porozumieniu z każdym z zainteresowanych 
państw członkowskich, w którym to projekcie określono 
także priorytetowe typy siedlisk przyrodniczych lub prio
rytetowe gatunki, powinien zostać przyjęty zaktualizo
wany wykaz terenów wybranych jako tereny mające 
znaczenie dla Wspólnoty składające się na czarnomorski 
region biogeograficzny. 

(11) Wiedza o istnieniu i rozmieszczeniu typów siedlisk przy
rodniczych i gatunków stale się rozwija w wyniku 
nadzoru prowadzonego zgodnie z art. 11 dyrektywy 
92/43/EWG. W związku z powyższym oceny i wyboru 
terenów na poziomie unijnym dokonano na podstawie 
najlepszych dostępnych informacji. 

(12) Niektóre zainteresowane państwa członkowskie nie 
zaproponowały wystarczającej liczby terenów, aby 
spełnić wymogi dyrektywy 92/43/EWG dotyczące 
pewnych typów siedlisk i gatunków. W związku z tym 
sieci Natura 2000 nie można uznać za kompletną 
w odniesieniu do tych typów siedlisk i gatunków. Biorąc 
pod uwagę opóźnienie w otrzymaniu informacji i osiąg
nięciu porozumienia z państwami członkowskimi, należy 
przyjąć zaktualizowany wykaz terenów, który będzie 
musiał zostać uaktualniony zgodnie z art. 4 dyrektywy 
92/43/EWG. 

(13) Zważywszy, że wiedza o istnieniu i rozmieszczeniu 
niektórych typów siedlisk przyrodniczych wymienionych 
w załączniku I oraz gatunków wymienionych w załącz
niku II do dyrektywy 92/43/EWG pozostaje niepełna, nie 
można stwierdzić ani kompletności, ani niekompletności 
sieci. W razie konieczności wykaz należy aktualizować 
zgodnie z przepisami art. 4 dyrektywy 92/43/EWG. 

(14) W celu zapewnienia jasności i przejrzystości przepisów 
należy zatem uchylić decyzję wykonawczą 2013/30/UE. 

(15) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne 
z opinią Komitetu ds. Siedlisk, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

W załączniku do niniejszej decyzji ustanawia się drugi zaktua
lizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty 
składających się na czarnomorski region biogeograficzny 
zgodnie art. 4 ust. 2 akapit trzeci dyrektywy 92/43/EWG. 

Artykuł 2 

Decyzja wykonawcza 2013/30/UE traci moc. 

Artykuł 3 

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 7 listopada 2013 r. 

W imieniu Komisji 
Janez POTOČNIK 
Członek Komisji
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ZAŁĄCZNIK 

Drugi zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na czarnomorski 
region biogeograficzny 

Każdy teren mający znaczenie dla Wspólnoty (TZW) zostaje określony za pomocą informacji zamieszczonych w formu
larzu Natura 2000, zawierającym również odpowiednią mapę terenu. Informacje te zostały przekazane przez właściwe 
organy krajowe zgodnie z art. 4 ust. 1 akapit drugi dyrektywy 92/43/EWG. 

Poniższa tabela zawiera następujące informacje: 

A: kod TZW składający się z dziewięciu znaków, z których dwa pierwsze stanowią kod ISO właściwy dla danego 
państwa członkowskiego; 

B: nazwa TZW; 

C: * = obecność na TZW co najmniej jednego typu siedliska przyrodniczego i/lub gatunku o znaczeniu priorytetowym 
w rozumieniu art. 1 dyrektywy 92/43/EWG; 

D: powierzchnia TZW w hektarach lub długość TZW w km; 

E: współrzędne geograficzne TZW (szerokość i długość geograficzna) w stopniach dziesiętnych. 

Wszystkie informacje podane w poniższym wykazie unijnym opierają się danych zaproponowanych, przekazanych 
i zatwierdzonych przez Bułgarię i Rumunię. 

A B C D E 

Kod TZW Nazwa TZW * Powierzchnia TZW 
(ha) 

Długość TZW 
(km) Współrzędne geograficzne TZW 

Długość 
geograficzna 

Szerokość 
geograficzna 

BG0000100 Plazh Shkorpilovtsi * 5 125,6526 27,8653 42,9453 

BG0000102 Dolinata na reka Batova * 18 459,2388 27,9261 43,3764 

BG0000103 Galata * 1 623,7186 27,9411 43,1378 

BG0000110 Ostrovi Sv. Ivan i Sv. Petar 30,04 27,6919 42,4383 

BG0000116 Kamchia * 12 919,9374 27,7536 43,0217 

BG0000118 Zlatni pyasatsi * 1 374,44 28,0364 43,3044 

BG0000119 Trite bratya * 1 021,99 27,2883 42,7117 

BG0000130 Kraymorska Dobrudzha * 6 520,74 28,3333 43,6200 

BG0000132 Pobitite kamani * 231,35 27,6925 43,2322 

BG0000133 Kamchiyska i Emenska planina * 63 678,468 27,5081 42,9231 

BG0000141 Reka Kamchia * 158,84 27,4783 43,0381 

BG0000143 Karaagach * 64,16 27,7725 42,2233 

BG0000146 Plazh Gradina - Zlatna ribka * 1 153,12 27,6672 42,4233 

BG0000151 Aytoska planina * 29 379,4 27,4414 42,6892 

BG0000154 Ezero Durankulak * 5 050,7948 28,5775 43,6828 

BG0000198 Sredetska reka * 707,78 27,0475 42,3153 

BG0000208 Bosna * 16 225,8881 27,6447 42,1869 

BG0000219 Derventski vazvishenia 2 * 55 036,13 27,0536 42,1297 

BG0000230 Fakiyska reka * 4 104,72 27,2911 42,2942 

BG0000242 Zaliv Chengene skele * 190,0154 27,5119 42,4292
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A B C D E 

BG0000270 Atanasovsko ezero * 7 210,0163 27,4547 42,5836 

BG0000271 Mandra - Poda * 6 139,1738 27,4042 42,4150 

BG0000273 Burgasko ezero 3 066,8992 27,3922 42,4975 

BG0000573 Kompleks Kaliakra * 44 128,2643 28,3217 43,3469 

BG0000574 Aheloy - Ravda - Nesebar * 3 928,38 27,6986 42,6586 

BG0000620 Pomorie * 2 085,15 27,6364 42,5989 

BG0000621 Ezero Shabla - Ezerets * 2 623,53 28,5875 43,5753 

BG0001001 Ropotamo * 12 815,82 27,7000 42,3033 

BG0001004 Emine - Irakli * 11 282,7954 27,8397 42,7383 

BG0001007 Strandzha * 118 225,03 27,6283 42,0678 

ROSCI0065 Delta Dunării * 453 076,1 29,1987 45,0520 

ROSCI0066 Delta Dunării - zona marină 123 373,7 29,2489 44,7789 

ROSCI0073 Dunele marine de la Agigea * 11,4 28,6427 44,0885 

ROSCI0094 Izvoarele sulfuroase submarine de la Mangalia 382 28,5986 43,8136 

ROSCI0114 Mlaștina Hergheliei - Obanul Mare și Peștera Movilei * 232,2 28,5706 43,8334 

ROSCI0157 Pădurea Hagieni - Cotul Văii * 3 620,1 28,4279 43,7424 

ROSCI0197 Plaja submersă Eforie Nord - Eforie Sud 140,4 28,6517 44,0503 

ROSCI0237 Structuri submarine metanogene - Sf. Gheorghe 6 121,5 29,7600 44,8700 

ROSCI0269 Vama Veche - 2 Mai 6 255 28,6511 43,7564 

ROSCI0273 Zona marină de la Capul Tuzla 1 737,9 28,6872 43,9889 

ROSCI0281 Cap Aurora 13 071 28,7031 43,8497 

ROSCI0293 Costinesti - 23 August 4 877,8 28,7208 43,9256
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