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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0745/2007, ingediend door Andrey Kovatchev (Bulgaarse 
nationaliteit), namens de Balkani Wildlife Society, over het niet verwezenlijken 
van het Natura 2000-netwerk in Bulgarije

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener stelt dat het aanwijzen van gebieden en de habitats en de inheemse soorten die daar 
voorkomen, overeenkomstig de in bijlage III vermelde criteria van Richtlijn 92/43/EEG van 
de Raad inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna, tot 
de belangrijkste toetredingsverplichtingen van Bulgarije behoort. Bulgarije had nog vóór de 
toetreding een volledige lijst moeten indienen van de nationale gebieden die in het Natura 
2000-netwerk moesten worden opgenomen. Volgens indiener is dat niet gebeurd, en hij 
verklaart dat veel belangrijke gebieden momenteel onherstelbare schade lijden. Daarom 
verzoekt hij het Europees Parlement om ervoor te zorgen dat Bulgarije zijn verplichtingen om 
de speciaal beschermde gebieden aan te wijzen onverwijld nakomt. 

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 20 december 2007. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 7 maart 2008

Indiener stelt dat het aanwijzen van gebieden voor de instandhouding van natuurlijke habitats 
en inheemse soorten van communautair belang, overeenkomstig de in bijlage III vermelde 
criteria van Richtlijn 92/43/EEG van de Raad inzake de instandhouding van de natuurlijke 
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habitats en de wilde flora en fauna1, een van de belangrijkste toetredingsverplichtingen van 
Bulgarije was. Bulgarije moest, uiterlijk op het moment van toetreding, een volledige lijst 
indienen van nationale gebieden die in het Natura 2000-netwerk zouden kunnen worden 
opgenomen.

Volgens indiener is dat niet gebeurd en hij stelt dat veel belangrijke gebieden die niet op de 
ingediende lijst staan momenteel onherstelbare schade oplopen. Hij beweert dat sommige van 
de aangewezen gebieden niet eens de vereiste beschermingsstatus hebben. Hij verzoekt het 
Europees Parlement daarom ervoor te zorgen dat Bulgarije haar verplichtingen om bijzonder 
beschermde gebieden aan te wijzen zo snel mogelijk nakomt.

De Commissie is op de hoogte van de problemen met het aanwijzen van de gebieden van het 
Natura 2000-netwerk in Bulgarije, niet alleen de gebieden van communautair belang uit 
hoofde van de habitatrichtlijn, maar ook de bijzonder beschermde gebieden uit hoofde van de 
vogelrichtlijn2, de andere onderdelen van het netwerk. De Commissie heeft veel signalen 
ontvangen van burgers en non-gouvernementele organisaties over de (on)volledigheid van het 
in eerste instantie door Bulgarije voorgestelde netwerk (door de Commissie ontvangen op 15 
maart 2007), waaronder correspondentie en persoonlijke bezoeken van de organisatie van 
indiener. Commissaris Dimas heeft ook persoonlijk bezoek gehad van een groep van NGO’s 
uit Bulgarije die met dezelfde argumenten kwamen.

Het directoraat-generaal Milieu heeft deze kwesties in Bulgarije nauwlettend in de gaten 
gehouden, niet alleen door middel van vergaderingen van hooggeplaatste ambtenaren, maar 
ook door frequente briefwisselingen (waaronder een “pre-226-brief” wegens slechte 
tenuitvoerlegging van de richtlijnen). Als gevolg van deze dialoog heeft Bulgarije sinds de 
datum van indiening van het verzoekschrift nog twee lijsten ingediend met mogelijke 
gebieden van communautair belang uit hoofde van de habitatrichtlijn en bijzonder 
beschermde gebieden uit hoofde van de vogelrichtlijn (de vereiste documenten zijn 
respectievelijk op 8 november 2007 en 22 januari 2008 ontvangen).

De nationale lijst van gebieden van communautair belang van Bulgarije wordt momenteel 
beoordeeld overeenkomstig de in bijlage III van de habitatrichtlijn genoemde criteria. Dit 
wordt gedaan door het EMA en zijn Europees Thematisch Centrum voor biologische 
diversiteit, dat de Europese Commissie technische bijstand verleent om de volledigheid en 
samenhangendheid van het voorgestelde netwerk te beoordelen. Hun voorlopige bevindingen 
zullen worden besproken tijdens een technische vergadering, een biogeografisch seminar 
genoemd, waar ambtenaren van en deskundigen namens de Commissie, ambtenaren van de 
lidstaten en hun deskundigen en vertegenwoordigers van belanghebbende groeperingen de 
wetenschappelijke gefundeerdheid van het voorgestelde netwerk zullen beoordelen.

Gezien het feit dat Bulgarije aanzienlijke verbeteringen heeft aangebracht in zijn eerste lijst 
met voorgestelde gebieden van communautair belang, gaat de Commissie verder met haar 
vaste praktijk de lijst met gebieden in het zogenoemde biogeografische proces te 
onderzoeken. De Commissie zal de Commissie verzoekschriften informeren over het resultaat 
van dit proces.

                                               
1 PB L 206 van 22.7.1992, blz. 7-50.
2 Richtlijn 79/409/EEG van de Raad inzake het behoud van de vogelstand, PB L 103 van 25.4.1979, blz. 1-18.
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