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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 0745/2007, ingiven av Andrey Kovatchev (bulgarisk medborgare), 
för ”Balkani Wildlife Society”, om underlåtenheten att genomföra nätverket 
Natura 2000 i Bulgarien

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren uppger att ett av Bulgariens viktigaste åtaganden inför anslutningen var att utse 
områden, och livsmiljöer och inhemska arter i dessa områden, i enlighet med kriterierna i 
bilaga III till rådets direktiv 92/43/EEG om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och 
växter. Före anslutningen skulle Bulgarien ha presenterat en fullständig förteckning över 
inhemska områden att inkludera i nätverket Natura 2000. Enligt framställaren skedde inte 
detta, och han uppger att det för närvarande är många betydelsefulla områden som drabbas av 
ohjälpliga skador. Därför uppmanar han Europaparlamentet att se till att Bulgarien omedelbart 
uppfyller sina skyldigheter att utse särskilda skyddsområden.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 20 december 2007. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 7 mars 2008

Framställaren uppger att ett av Bulgariens viktigaste åtaganden inför anslutningen var att utse 
områden av gemenskapsintresse i enlighet med de kriterier som anges i bilaga III till rådets 
direktiv 92/43/EEG om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter1. Bulgarien 
skulle, senast vid anslutningen, ha presenterat en fullständig nationell förteckning över 
möjliga områden att inkludera i nätverket Natura 2000.
                                               
1 EGT L 206, 22.7.1992, s. 7–50.
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Enligt framställaren skedde inte detta till fullo, och han uppger att det för närvarande finns 
många betydelsefulla områden, som inte finns med på den föreslagna förteckningen, som 
drabbas av ohjälpliga skador. Han uppger att en del av de föreslagna områdena inte ens har 
det skyddssystem som krävs. Därför uppmanar han Europaparlamentet att se till att Bulgarien 
omedelbart uppfyller sina åtaganden att utse särskilda skyddsområden.

Kommissionen känner till problemen kring identifieringen och utnämnandet av områden för 
nätverket Natura 2000 i Bulgarien, inte bara i fråga om områden av gemenskapsintresse inom 
ramen för habitatdirektivet, utan också i fråga om särskilda skyddsområden inom ramen för 
fågeldirektivet1, de andra komponenterna i nätverket. Kommissionen har mottagit många 
påpekanden från medborgare och icke-statliga organisationer i fråga om fullständigheten hos 
det nätverk som först föreslogs av Bulgarien (som kommissionen mottog den 15 mars 2007), 
inklusive korrespondens och personliga besök av framställarens organisation. 
Kommissionsledamot Stavros Dimas tog också personligen emot en grupp icke-statliga 
organisationer från Bulgarien, som framförde samma argument.

Generaldirektoratet för miljö har noggrant följt dessa frågor i Bulgarien, inte bara genom 
sammanträden med höga tjänstemän utan också genom frekvent korrespondens (inklusive 
”pre-226 letter” [skrivelse inför artikel 226] för felaktig tillämpning av direktiven). Sedan 
framställningen ingavs har Bulgarien, till följd av denna dialog, lämnat in ytterligare två 
förteckningar över områden av gemenskapsintresse inom ramen för habitatdirektivet och 
särskilda skyddsområden inom ramen för fågeldirektivet (de begärda handlingarna mottogs 
den 8 november 2007 respektive den 22 januari 2008).

Den nationella förteckningen från Bulgarien över områden av gemenskapsintresse håller nu 
på att utvärderas i enlighet med de kriterier som anges i bilaga III i habitatdirektivet. 
Utvärderingen utförs av Europeiska ämnescentrumet för biologisk mångfald inom EES, som 
ger teknisk hjälp till Europeiska kommissionen i fråga om att bedöma hur komplett och 
konsekvent det föreslagna nätverket är. Deras preliminära bedömning kommer att diskuteras 
vid ett tekniskt möte som kallas för ett biogeografiskt seminarium, där tjänstemän inom 
kommissionen och experter som anlitats av kommissionen, tjänstemän från medlemsstaterna 
och deras experter och företrädare för intressegrupper kommer att undersöka om det 
föreslagna nätverket är vetenskapligt korrekt. 

Mot bakgrund av att Bulgarien avsevärt har förbättrat den ursprungliga förteckningen över 
föreslagna områden av gemenskapsintresse fortsätter kommissionen enligt etablerad praxis 
med att undersöka förteckningen över områden i den så kallade biogeografiska processen. 
Kommissionen kommer att underrätta utskottet för framställningar om resultatet av denna 
process.

                                               
1 Rådets direktiv 79/409/EEG om bevarande av vilda fåglar, EGT L 103, 25.4.1979, s. 1–18.
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