
CM\729667FI.doc PE407.997v01-00

FI FI

EUROOPAN PARLAMENTTI
2004 










 2009

Vetoomusvaliokunta

10.6.2008

ILMOITUS JÄSENILLE

Aihe: Vetoomus 0997/2007 Ivailo Ivanov, Bulgarian kansalainen, (Bulgarian 
lintujensuojeluyhdistyksen puolesta,) (ja 6 allekirjoittanutta,) Natura 2000 
-verkoston epäasianmukaisesta toteuttamisesta Bulgariassa lintu- ja 
luontotyyppidirektiivien rikkomisen seurauksena

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjät edustavat seitsemää bulgarialaista kansalaisjärjestöä. He valittavat 
siitä, että Bulgarian viranomaiset ovat saattaneet direktiivin 79/409/ETY luonnonvaraisten 
lintujen suojelusta sekä direktiivin 92/43/ETY luontotyyppien sekä luonnonvaraisen 
eläimistön ja kasviston suojelusta epäasianmukaisesti ja puutteellisesti osaksi kansallista 
lainsäädäntöä. He väittävät, että Bulgarian hallitus ei ole toimittanut täydellistä luetteloa 
alueista ja että näin ollen maassa ei ole yhdenmukaista Natura 2000 -verkostoa. Yksityisten 
sijoittajien painostuksesta useat alun perin valitut alueet on poistettu luettelosta ilman 
tieteellistä syytä, mukaan luettuna kolme EU:n tärkeänä pitämää aluetta. Tämä tarkoittaa, että 
suojeltavien alueiden lukumäärä ja koko on jäänyt alle ehdottoman vähimmäistason.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 5. maaliskuuta 2008. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, vastaanotettu 10. kesäkuuta 2008 

I. Vetoomus

Vetoomuksen esittäjät edustavat seitsemää bulgarialaista kansalaisjärjestöä. He valittavat 
siitä, että Bulgarian viranomaiset ovat saattaneet direktiivin 79/409/ETY luonnonvaraisten 
lintujen suojelusta sekä direktiivin 92/43/ETY luontotyyppien sekä luonnonvaraisen 
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eläimistön ja kasviston suojelusta epäasianmukaisesti ja puutteellisesti osaksi kansallista 
lainsäädäntöä. He väittävät, että Bulgarian hallitus ei ole toimittanut täydellistä luetteloa 
alueista ja että näin ollen maassa ei ole yhdenmukaista Natura 2000 -verkostoa. Yksityisten 
sijoittajien painostuksesta useat alun perin valitut alueet on poistettu luettelosta ilman 
tieteellistä syytä, mukaan luettuna kolme EU:n tärkeänä pitämää aluetta. Tämä tarkoittaa, että 
suojeltavien alueiden lukumäärä ja koko on jäänyt alle ehdottoman vähimmäistason.

Vetoomus kuvaa Natura 2000 –verkoston rakentamisen tämänhetkistä tilannetta Bulgariassa 
ministerineuvoston päätökseen asti, joka tehtiin 2. maaliskuuta 2007.

II. Komission kommentit vetoomukseen

Komissio vastaanotti 15. maaliskuuta 2007 ensimmäisen kansallisen listan yhteisön tärkeinä 
pitämistä alueista, joita ehdotettiin luontodirektiivin ja lintudirektiivin alaisen 
erityissuojelualueita tarkoittavan listan mukaisesti. 

Komissio on ollut tietoinen Bulgarian Natura 2000 –verkoston ympärillä olevista ongelmista 
liittyen alueiden tunnistamiseen ja nimeämiseen. Komissio on vastaanottanut monia viestejä 
kansalaisilta ja kansalaisjärjestöiltä Bulgarian aluksi ehdottaman verkoston täydellisyydestä.

Ympäristöasiain pääosasto on seurannut tarkasti näitä asioita Bulgariassa tapaamalla korkean 
tason virkamiehiä sekä säännöllisellä kirjeenvaihdolla (sisältäen ”pre-226 –kirjeen” 
direktiivien huonosta soveltamisesta). Tämän keskustelun tuloksena ja vetoomuksen 
luovuttamisen jälkeen Bulgaria jätti kaksi lisäehdotusta yhteisön tärkeinä pitämistä alueista 
luontodirektiivin ja lintudirektiivin alaisten erityissuojelualueiden mukaisesti (vaadittu 
dokumentaatio vastaanotettiin 8. marraskuuta 2007 ja 22. tammikuuta 2008, kumpikin 
erikseen). Bulgarian Natura 2000 –verkoston kohteisiin kuuluu nyt 114 erityissuojelualuetta ja 
228 yhteisön tärkeänä pitämää aluetta.

Bulgarian kansallista listaa yhteisön tärkeinä pitämistä alueista käydään nyt läpi ja arvioidaan 
luontodirektiivin liitteen III esittämien kriteerien mukaisesti. Arvioinnin suorittaa ETAn 
Euroopan biodiversiteetin teemakeskus, joka tarjoaa Euroopan komissiolle teknistä tukea 
ehdotetun verkoston täydellisyyteen ja yhtenäisyyteen liittyvissä päätöksissä. Heidän 
alustavista arvioistaan keskustellaan biogeografiseksi seminaariksi nimetyssä teknisessä 
tapaamisessa, jossa komission virkamiehet ja komission puolesta työskentelevät asiantuntijat, 
jäsenvaltioiden virkamiehet ja heidän asiantuntijansa sekä asianomistajaryhmien edustajat 
keskustelevat ehdotetun verkoston tieteellisestä pysyvyydestä. Kyseinen toimenpide 
suoritetaan myös yhdessä kahden uuden jäsenvaltion Bulgarian ja Romanian kanssa.

Jos biogeografisessa analyysissä käy ilmi, että on olemassa yhteisön edun mukaisia 
luontotyyppejä tai lajeja, joita ei kateta riittävästi ehdotetussa verkostossa, komissio pyytää 
jäsenvaltioita korjaamaan puutteet laajentamalla verkostoa.

III. Johtopäätökset

Sen tosiasian valossa, että Bulgaria on oleellisesti parantanut alkuperäistä listaansa 
luontodirektiivin alaisista yhteisön tärkeänä pitämistä alueista, komissio jatkaa alkuperäistä 
menettelyään tutkimalla kohdelistaa niin kutsutussa biogeografisessa prosessissa. Vaikka 
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lintudirektiivissä ei ole samanlaisia määräyksiä analyyseistä erityissuojelualueiden tekninen 
arviointi on myös käynnissä.
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