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Asia: Vetoomus nro 1299/2007, Marianna Perianova, Bulgarian kansalainen, 
Natura 2000 -alueita koskevasta tutkinnasta ja toimista, laittoman 
rakentamisen lopettamisesta Bulgariassa ja korruption johdosta 
laillistetuista rakennustoimista

Vetoomus nro 1494/2007, Plamena Naydenova (Bulgarian kansalainen), 
rakennushankkeista luonnonsuojelualueilla (Natura 2000)

1. Yhteenveto vetoomuksesta nro 1299/2007

Vetoomuksen esittäjä vetoaa parlamenttiin, jotta se suojelisi Bulgarian kansalaisia maan 
kansallisen luonnonperinnön laaja-alaiselta turmelemiselta. Bulgarian Mustanmeren 
rannikkoa uhkaa liikarakentaminen. Uhat ulottuvat myös Euroopan ekologiseen Natura 2000 
-verkostoon kuuluville alueille, joilla sijaitsee suojeltuja merenrannan luontotyyppejä kuten 
hiekkasärkkiä, luotoja, jokisuistoja, laguuneja ja metsiä, ja joilla elää suojeltuja lajeja. 
Bulgarian hallitus laiminlyö täysin luonnonsuojeludirektiiveissä määrättyjä velvollisuuksiaan 
suojella näitä alueita. Näin ollen alueet ovat vaarassa tuhoutua tuhansien pienten ja suurten 
rakennushankkeiden seurauksena. Viranomaisia ei kiinnosta se, että alueilla on suuren yleisön 
kannatus. Bulgarian hallitus ei myöskään ole huomioinut maan kansalaisten protesteja 
Mustanmeren rannikon ja sen ainutlaatuisten vuoristojen puolesta. Laittomia teitä ja valtavia 
hiihtokeskuksia rakennetaan parhaillaan Bulgarian vuorille ja erityisesti Rila-vuorelle, jonka 
yli 2 000 metrin korkuiset alueet ovat kansallispuistoja. Rila on Balkanin alueen korkein 
vuori, jolla elää monia suojeltuja lajeja. Viimeisimmällä Bulgarian parlamentin marraskuussa 
tekemällä päätöksellä osa Rila-vuoresta poistettiin Natura 2000 -luettelosta sijoittajien 
intressien vuoksi. Vetoomuksen esittäjä pyytää Euroopan parlamenttia vaatimaan ensinnäkin, 
että Euroopan komissio aloittaa viipymättä pikaisen rikkomismenettelyn Bulgariaa vastaan,
kuten tehtiin Puolaa vastaan Via Baltican tapauksessa, ja aloittaa virallisen tutkinnan 
rikkomuksista. Parlamentin olisi lisäksi vaadittava, että EU:n aluekehitysrahoitus 
keskeytetään sellaisissa kunnissa, joissa sijaitsee ongelmallisia Natura 2000 -alueita, kunnes 
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ongelmat on ratkaistu.

Yhteenveto vetoomuksesta nro 1494/2007

Vetoomuksen esittäjä väittää, että Bulgaria ei noudata EU:n lainsäädäntöä ja rikkoo EU:n 
luonnonsuojeludirektiivejä. Hän sanoo, että Bulgaria soveltaa EU:n lainsäädäntöä tietoisesti
väärin, ei noudata suurten rakennushankkeiden suunnittelun ja toteuttamisen yhteydessä 
sovellettavia standardeja ja periaatteita, eikä aseta rikkomukseen syyllistyneitä syytteeseen. 
Erityisesti Mustanmeren rannikkoa uhkaa liiallinen rakentaminen. Rakentaminen ulottuu 
tunnustetuille Natura 2000 -suojelualueille, jotka sisältävät suojeltuja rannikoiden 
luontotyyppejä kuten dyynejä ja kallioita, jokien suualueita, laguuneja, metsämaita ja monia 
suojeltuja eläinlajeja. Vetoomuksen esittäjän mukaan Bulgarian vuorille on rakennettu 
laittomia teitä ja valtava hiihtokeskus. Erityisesti niitä on rakennettu Rila-vuorelle, joka on 
Balkanin vuoriston korkein huippu ja 2 000 metrin yläpuolella oleva luonnonsuojelualue. 
Tämä vuori on useiden suojeltujen eläinlajien elinaluetta, ja vuori on eri uskontojen pyhä 
paikka. Vetoomuksen esittäjä väittää, että vuoriston järvien läheisyyteen rakennetaan 
parhaillaan laittomia teitä ja hiihtohissiä. Lisäksi rakennusyhtiöt pakottavat yleisön pysymään 
poissa julkisilta alueilta, ja suojeltuja julkisia alueita ilmoitetaan yksityisomistuksiksi 
korruptoituneiden viranomaisten kanssa tehdyillä laittomilla sopimuksilla. Vetoomuksen 
esittäjä haluaa, että Euroopan unioni käynnistää rikkomusmenettelyn Bulgariaa vastaan.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus nro 1299/2007 otettiin käsiteltäväksi 30. huhtikuuta 2008.
Vetoomus nro 1494/2007 otettiin käsiteltäväksi 2. kesäkuuta 2008.
Komissiota pyydettiin toimittamaan tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 26. syyskuuta 2008

Vetoomuksen esittäjät pyytävät Euroopan parlamenttia osallistumaan Bulgarian 
luonnonperinnön suojelemiseen. Bulgarian Mustanmeren rannikkoa uhkaa liiallinen 
rakentaminen. Rakentaminen ulottuu tunnustetuille eurooppalaisen ekologisen verkoston, 
Natura 2000:n, suojelualueille, jotka sisältävät suojeltuja rannikoiden luontotyyppejä, kuten 
dyynejä ja kallioita, jokien suualueita, laguuneja, metsämaita ja joilla asuu suojeltuja 
eläinlajeja. Vetoomuksen esittäjien mukaan Bulgarian hallitus laiminlyö täysin 
luonnonsuojeludirektiiveissä määrättyjä velvollisuuksiaan suojella näitä alueita. Näin ollen 
alueet ovat vaarassa tuhoutua tuhansien pienten ja suurten rakennushankkeiden seurauksena. 
Vetoomuksen esittäjän mukaan Bulgarian vuorille on rakennettu laittomia teitä ja valtava 
hiihtokeskus. Erityisesti niitä on rakennettu Rila-vuorelle, joka on 2 000 metrin yläpuolella 
oleva luonnonsuojelualue. Rila-vuori on Balkanin vuoriston korkein huippu ja useiden 
suojeltujen eläinlajien elinaluetta. 

Vetoomuksien esittäjät vaativat, että:

1. Euroopan komissio aloittaa viipymättä pikaisen rikkomismenettelyn Bulgariaa 
vastaan, kuten tehtiin Puolaa vastaan Via Baltican tapauksessa, ja aloittaa virallisen 
tutkinnan rikkomuksista,
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2. EU:n aluekehitysrahoitus keskeytetään sellaisissa kunnissa, joissa sijaitsee 
ongelmallisia Natura 2000 -alueita, kunnes ongelmat on ratkaistu. 

Euroopan komissio on saanut kansalaisilta ja hallituksista riippumattomilta järjestöiltä 
valituksia siitä, että Mustanmeren rannikolla ja joillakin vuoristoalueilla sijaitsevien 
Natura 2000 -alueiden suojelua on laiminlyöty. Komissio tutkii vastaanotettuja valituksia. 
Alustavan tutkimuksen jälkeen komissio pyysi Bulgarian viranomaisilta tietoja joistakin 
tapauksista. Näissä tapauksissa Bulgarian viranomaisten saamista tiedoista on käynyt ilmi, 
että sekä rakennuslupa-anomus että rakennuslupa ovat peräisin ajalta, joka edeltää Bulgarian 
liittymistä Euroopan unioniin. Niinpä koska EY:n lait eivät tuolloin koskeneet Bulgariaa, 
komissiolla ei ole perusteita aloittaa rikkomismenettelyä EY:n perustamissopimuksen 
226 artiklan perusteella. Tutkimukset jatkuvat eräissä tapauksissa.

Vetoomuksen esittäjän mukaan se, että osa Rila-vuoresta poistettiin Natura 2000 -luettelosta, 
liittyy hiihtokeskuksien rakentamista koskeviin suunnitelmiin. Komissio on myös 
vastaanottanut hallituksista riippumattoman järjestön valituksen siitä, että niin sanottua Rilan 
puskurivyöhykettä ei ole sisällytetty Natura 2000 -luetteloon.

Sibiussa Romaniassa järjestettiin 9.-12. kesäkuuta 2008 Bulgarian ja Romanian 
luonnonmaantieteellinen seminaari. Seminaarissa arvioitiin kansallisia luetteloita, jotka 
koskevat ehdotuksia yhteisön tärkeinä pitämiksi alueiksi ja jotka asianomaiset jäsenvaltiot 
ovat laatineet kullekin luonnonmaantieteelliselle vyöhykkeelleen luontotyyppidirektiivin 
92/43/ETY1 perusteella. Keskustelut perustuivat tiukasti tieteellisiin kriteereihin, ja niiden 
perusteella tunnistettiin useita puutteita, "vajavuuksia", jotka koskivat joitakin 
luontotyyppidirektiivin liitteen I luontotyyppejä ja liitteen II lajeja. Bulgarian on korjattava 
puutteet joko laajentamalla joitakin olemassa olevia alueita tai ehdottamalla uusia alueita. 
Natura 2000 -verkosta pois jääneiden alueiden kohtalo on siten vielä avoin.

Komission tietoon ei ole tullut, että sellaisille hankkeille olisi myönnetty rahoitusta, joilla on 
mahdollisesti kielteinen vaikutus Natura 2000 -alueisiin tai jotka eivät noudata asianmukaista 
yhteisön lainsäädäntöä. 

Komissio on täysin sitoutunut toteuttamaan tarvittavia toimia sen varmistamiseksi, että 
yhteisön säännöstöä noudatetaan, jos tällaisia hankkeita ja käytäntöjä paljastuu. Tässä 
tarkoituksessa komissio jatkaa tiivistä yhteistyötä Bulgarian viranomaisten kanssa 
neuvoteltujen toimintaohjelmien hallinnoimiseksi ja täytäntöön panemiseksi ja se seuraa 
edelleen tiiviisti hankkeiden valintaprosessia. 

Päätelmät

Euroopan komissio on saanut valituksia siitä, että Mustanmeren rannikolla ja joillakin 
Bulgarian vuoristoalueilla sijaitsevilla Natura 2000 -alueilla on toteutettu rakennushankkeita. 
Komission yksiköt ovat ryhtyneet tutkimaan tapauksia ja jatkavat niiden tutkimista. Jos käy 
ilmi, että yhteisön oikeutta on rikottu, tarvittavia toimia toteutetaan.

                                               
1 EYVL L 206, 22.7.1992.
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Luonnonmaantieteellisissä tutkimuksissa Natura 2000 -verkoston Bulgarian kansallisessa 
osassa havaittiin puutteita. Komission yksiköt varmistavat yhdessä Bulgarian viranomaisten 
kanssa, että puutteet korjataan lähitulevaisuudessa.

Komission yksiköt pyrkivät myös edelleen varmistamaan, että hankkeissa, joiden 
rahoitukseen Euroopan unioni on osallistunut, noudatetaan täysimääräisesti 
ympäristövaikutusten arviointia koskevan direktiivin, luontotyyppidirektiivin ja 
lintudirektiivin määräyksiä.
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