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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 0997/2007, ingiven av Ivailo Ivanov (bulgarisk medborgare), för 
det bulgariska fågelskyddssällskapet, med ytterligare sex underskrifter, om 
olämpligt införlivande av bestämmelserna om Natura 2000-nätverket i Bulgarien 
till följd av överträdelser av direktiven om bevarande av vilda fåglar och 
bevarande av livsmiljöer

1. Sammanfattning av framställningen

Framställarna, som företräder sju bulgariska icke-statliga organisationer, påtalar de 
bulgariska myndigheternas bristfälliga och ofullständiga införlivande av direktiv 79/409/EEG 
om bevarande av vilda fåglar och direktiv 92/43/EEG om bevarande av livsmiljöer samt vilda 
djur och växter. De hävdar att de bulgariska myndigheterna inte har lämnat en fullständig 
förteckning över skyddade områden och att det följaktligen inte finns något sammanhängande 
Natura 2000-nätverk. I själva verket har flera områden som ursprungligen hade valts ut som 
skyddade områden strukits från förteckningen utan vetenskaplig grund efter påtryckningar 
från privata investerare, däribland tre områden av intresse för EU. Detta innebär att 
områdenas antal och storlek nu är mindre än lägsta tillåtna gräns.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 5 mars 2008. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 10 juni 2008

I. Framställningen

Framställarna, som företräder sju bulgariska icke-statliga organisationer, påtalar de 
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bulgariska myndigheternas felaktiga införlivande av direktiv 79/409/EEG1 om bevarande av 
vilda fåglar och direktiv 92/43/EEG2 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter. 
De hävdar att de bulgariska myndigheterna inte har lämnat in någon fullständig förteckning 
över skyddade områden och att det följaktligen inte finns något sammanhängande Natura 
2000-nätverk. Framställarna hävdar att flera områden som ursprungligen hade valts ut som 
skyddade områden har strukits från förteckningen utan vetenskaplig grund, däribland tre 
områden av intresse för EU. 

I framställningen beskrivs läget i fråga om inrättandet av Natura 2000-nätverket i Bulgarien 
fram till ministerrådets beslut den 2 mars 2007.

II. Kommissionens anmärkningar i fråga om framställningen

Kommissionen tog emot den första nationella förteckningen över områden av 
gemenskapsintresse i enlighet med livsmiljödirektivet och förteckningen över särskilda 
skyddsområden i enlighet med fågeldirektivet den 15 mars 2007.

Kommissionen har känt till problemen med att identifiera och utse områdena i Natura 
2000-nätverket i Bulgarien. Kommissionen har fått många signaler från medborgare och 
icke-statliga organisationer när det gäller huruvida det nätverk som Bulgarien först föreslog 
var fullständigt. 

Generaldirektoratet för miljö har noggrant följt dessa frågor i Bulgarien, inte bara genom 
möten med tjänstemän på hög nivå, utan också genom en omfattande skriftväxling (däribland 
en skrivelse ”inför artikel 226” angående den bristfälliga tillämpningen av direktiven). Till 
följd av denna dialog och efter det att framställningen gjordes har Bulgarien lämnat in 
ytterligare två uppsättningar med förslag till områden av särskilt gemenskapsintresse i 
enlighet med livsmiljödirektivet och särskilda skyddsområden i enlighet med fågeldirektivet 
(den begärda dokumentationen togs emot den 8 november 2007 respektive 
den 22 januari 2008). Det totala antalet områden i Natura 2000-nätverket i Bulgarien uppgår 
nu till 114 särskilda skyddsområden och 228 områden av gemenskapsintresse.

Bulgariens nationella förteckning över områden av gemenskapsintresse granskas nu i enlighet 
med villkoren i bilaga III till livsmiljödirektivet. Denna granskning utförs av EES-organet 
Europeiska ämnescentrumet för biologisk mångfald som ger Europeiska kommissionen 
tekniskt stöd för att avgöra om det föreslagna nätverket är fullständigt och sammanhängande.
Deras preliminära bedömning kommer att diskuteras vid ett tekniskt möte, ett så kallat
biogeografiskt seminarium, där tjänstemän från kommissionen och kommissionens 
sakkunniga, tjänstemän från medlemsstaterna samt deras sakkunniga och företrädare för 
intressentgrupper ska diskutera det föreslagna nätverkets vetenskapliga kvalitet. Detta arbete 
utförs gemensamt för de båda nya medlemsstaterna Bulgarien och Rumänien.

Om de biogeografiska analyserna visar att det förekommer livsmiljöer eller arter av 
gemenskapsintresse som inte i tillräckligt hög grad omfattas av det föreslagna nätverket 
kommer kommissionen att uppmana medlemsstaterna att fylla luckorna genom att utvidga 

                                               
1 Rådets direktiv 79/409/EEG om bevarande av vilda fåglar, EGT L 103, 25.4.1979, s. 1–18.
2 EGT L 206, 22.7.1992, s. 7–50.
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nätverket.
III. Slutsatser

Eftersom Bulgarien avsevärt har förbättrat sin ursprungliga förteckning över föreslagna 
områden av gemenskapsintresse enligt livsmiljödirektivet, går kommissionen vidare med 
etablerad praxis för att undersöka förteckningen över områden genom den biogeografiska 
processen. Fågeldirektivet innehåller inte några liknande bestämmelser om analys, men det 
pågår ändå en teknisk utvärdering även av de särskilda skyddsområdena.
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