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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0997/2007, ingediend door Ivailo Ivanov (Bulgaarse 
nationaliteit), namens de Bulgaarse vereniging voor vogelbescherming, 
gesteund door 6 medeondertekenaars, over de juiste omzetting van het 
Natura 2000-netwerk in Bulgarije als gevolg van schending van de 
vogelrichtlijn en de habitatrichtlijn

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indieners, die zeven NGO’s vertegenwoordigen, doen hun beklag over de onjuiste en 
onvolledige omzetting door de Bulgaarse overheid van Richtlijn 79/409/EEG inzake het 
behoud van de vogelstand en Richtlijn 92/43/EEG inzake de instandhouding van de 
natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna. Ze beweren dat de Bulgaarse regering geen 
volledige lijst met gebieden heeft ingediend en dat er bijgevolg geen coherent Natura 
2000-netwerk is. Onder druk van particuliere investeerders zijn zelfs verschillende gebieden 
die aanvankelijk geselecteerd waren, van de lijst geschrapt zonder enige wetenschappelijke 
reden, waaronder drie gebieden van communautair belang. Dit betekent dat het aantal en de 
omvang van de beschermingsgebieden onder het strikte minimum zijn gekomen. 

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 5 maart 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 10 juni 2008

I. Het verzoekschrift

Indieners, die zeven NGO’s vertegenwoordigen, doen hun beklag over de onjuiste toepassing 
door de Bulgaarse autoriteiten van Richtlijn 79/409/EEG inzake het behoud van de 
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vogelstand1 en Richtlijn 92/43/EEG inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en 
de wilde flora en fauna2. Ze beweren dat de Bulgaarse regering geen volledige lijst met 
gebieden heeft ingediend en dat er bijgevolg geen coherent Natura 2000-netwerk is. Ook 
zouden er onder druk van particuliere investeerders zelfs verschillende gebieden die 
aanvankelijk geselecteerd waren, van de lijst zijn geschrapt zonder enige wetenschappelijke 
reden, waaronder drie gebieden van communautair belang. 

Het verzoekschrift beschrijft de stand van zaken vanaf het afbakenen van het Natura 2000-
netwerk in Bulgarije tot aan het besluit van de ministerraad, dat op 2 maart 2007 is genomen.

II. Commentaar van de Commissie op de argumenten in het verzoekschrift

Op 15 maart 2007 heeft de Commissie de eerste nationale lijst van gebieden van 
communautair belang onder de habitatrichtlijn, alsmede de l i j s t  van speciale 
beschermingsgebieden die zijn aangewezen onder de vogelrichtlijn ontvangen.

De Commissie is zich bewust van de problemen rondom het selecteren en aanwijzen van 
gebieden voor het Natura 2000-netwerk in Bulgarije. Zij heeft tal van signalen ontvangen van 
burgers en non-gouvernementele organisaties met betrekking tot de volledigheid van het 
netwerk zoals aanvankelijk voorgesteld door Bulgarije. 

Het Directoraat-Generaal Milieu heeft de problemen in Bulgarije nauwlettend gevolgd, niet 
alleen middels bijeenkomsten met hoge functionarissen, maar ook aan de hand van een 
uitvoerige correspondentie (met inbegrip van een “pre-226-brief” voor slechte toepassing van 
de richtlijnen). Als gevolg van deze dialoog heeft Bulgarije ná de datum van het 
verzoekschrift twee nadere lijsten met voorgestelde gebieden van communautair belang onder 
de habitatrichtlijn en speciale beschermingsgebieden onder de vogelrichtlijn ingediend 
(waarvan de documentatie is ontvangen op respectievelijk 8 november 2007 en 22 januari 
2008). De totale hoeveelheid gebieden voor het Natura 2000-netwerk in Bulgarije bedraagt nu 
114 speciale beschermingsgebieden en 228 gebieden van communautair belang.

De nationale lijst met gebieden van communautair belang van Bulgarije wordt momenteel 
beoordeeld op basis van de criteria die zijn uiteengezet in bijlage III van de habitatrichtlijn. 
Deze beoordeling wordt verricht door het Europees Thematisch Centrum voor 
natuurbescherming en biodiversiteit, dat de Europese Commissie technische ondersteuning 
biedt bij de beoordeling van de volledigheid en de samenhang van het voorgestelde netwerk. 
De voorlopige uitkomst daarvan zal worden behandeld op een technische vergadering, ook 
wel biogeografische werkgroep genoemd, waar de wetenschappelijke zuiverheid van het 
voorgestelde netwerk wordt besproken door functionarissen van en deskundigen namens de 
Commissie, functionarissen en deskundigen van de lidstaten, en vertegenwoordigers van de 
belangengroepen. Deze procedure is voor de twee nieuwe lidstaten, Bulgarije en Roemenië, 
op dit moment nog gaande.

                                               
1 Richtlijn 79/409/EEG van de Raad van 2 april 1979 inzake het behoud van de vogelstand, PB L 103 van 

25.4.1979, blz. 1-18.

2 PB L 206 van 22.7.1992, blz. 7-50.
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Mocht uit de diverse biogeografische analyses blijken dat er habitat- en diersoorten van 
communautair belang zijn die onvoldoende door het voorgestelde netwerk worden gedekt, 
dan zal de Commissie de desbetreffende lidstaat vragen deze gaten te dichten door het 
netwerk uit te breiden.

III. Conclusies

Gezien het feit dat Bulgarije aanmerkelijke verbeteringen heeft aangebracht aan zijn 
aanvankelijke lijst van voorgestelde gebieden van communautair belang onder de 
habitatrichtlijn, is de Commissie voornemens verder te gaan met de algemeen gangbare 
praktijk van de beoordeling van de lijst in het zogezegde biogeografische proces. Alhoewel de 
vogelrichtlijn geen vergelijkbare bepalingen voor studies kent, is er ook een technische 
beoordeling van de speciale beschermingsgebieden gaande.
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