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Betreft: Verzoekschrift 1299/2007, ingediend door Marianna Perianova (Bulgaarse 
nationaliteit), over onderzoeken en maatregelen met betrekking tot Natura 
2000-gebieden en de beëindiging van illegale bouwwerkzaamheden in 
Bulgarije en van bouwwerkzaamheden die door corruptie een wettig 
karakter hebben gekregen

Verzoekschrift 1494/2007, ingediend door Plamena Naydenova (Bulgaarse 
nationaliteit), over bouwprojecten in beschermde natuurgebieden (Natura 
2000)

1. Samenvatting van verzoekschrift 1299/2007

Indienster roept het Parlement op het Bulgaarse publiek te helpen beschermen tegen de 
kaalslag van het nationale natuurlijke erfgoed van Bulgarije. De kust van de Zwarte Zee in 
Bulgarije wordt bedreigd door overontwikkeling. Deze bedreiging geldt ook voor de gebieden 
van het Europese ecologische netwerk Natura 2000 waar zich de beschermde kusthabitats –
duinen, rotsen, riviermonden, lagunes, bossen – met de daar levende beschermde diersoorten 
bevinden. De Bulgaarse regering veronachtzaamt volledig haar verplichtingen in verband met 
de bescherming van deze gebieden, zoals neergelegd in de richtlijnen over natuurbehoud. 
Daarom dreigen de gebieden te worden vernietigd door duizenden kleine en grote 
bouwprojecten. Het maakt de autoriteiten niet uit dat de publieke opinie het behoud van deze 
gebieden steunt. De Bulgaarse overheid negeert eveneens de protesten van haar eigen burgers 
tegen de aantasting van de kust van de Zwarte Zee en de unieke bergen langs die kust. 
Momenteel worden illegale wegen en enorme skioorden aangelegd in de Bulgaarse bergen, 
met name in Rila, dat vanaf 2 000 m hoogte een nationaal park vormt. Rila is het hoogste 
gebergte in de Balkan en er leven talrijke beschermde diersoorten. De laatste beslissing van 
het Bulgaarse parlement in november hield in dat delen van Rila van de Natura 2000-lijst 
werden geschrapt wegens belangen van investeerders. Indienster vraagt het Europees 
Parlement erop aan te dringen dat: 1. de Europese Commissie onmiddellijk een snelle 
inbreukprocedure tegen Bulgarije start die vergelijkbaar is met de Via Baltica-zaak in Polen, 
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alsook een officieel onderzoek naar de schendingen. 2. de EU-financiering voor regionale 
ontwikkeling in gemeenten met problematische Natura 2000-gebieden wordt stopgezet totdat 
de problemen zijn opgelost.

Samenvatting van verzoekschrift 1494/2007

Indienster beweert dat Bulgarije EU-regelgeving schendt en richtlijnen voor 
natuurbescherming overtreedt. Zij stelt dat Bulgarije Europese regelgeving opzettelijk op 
onjuiste wijze omzet, zich niet houdt aan toepasselijke normen en beginselen bij de planning 
en de uitvoering van grote bouwprojecten, en overtreders niet vervolgt. Met name de Zwarte 
Zeekust wordt bedreigd door overbebouwing. De bebouwing strekt zich uit tot erkende Natura 
2000-gebieden met beschermde kusthabitats, zoals duin- en rotsgebieden, riviermondingen, 
lagunes, bossen en veel beschermde diersoorten. Er worden volgens indienster illegale wegen 
en een mega-skigebied aangelegd in de Bulgaarse bergen. Met name bij de berg Rila, de 
hoogste berg van de Balkan en boven 2 000 meter beschermd natuurgebied. In dit berggebied 
leven diverse beschermde diersoorten en de berg is voor verschillende religies een heilige 
plaats. Bij de Rila-meren worden volgens indienster momenteel illegale wegen en een skilift 
gebouwd. Bovendien wordt het publiek door de bouwbedrijven met geweld geweerd van 
openbare gebieden en wordt beschermd openbaar gebied tot privéterrein verklaard via illegale 
overeenkomsten met corrupte autoriteiten. Indienster wil dat de Europese Unie 
inbreukprocedures inleidt tegen Bulgarije.

2. Ontvankelijkheid

1299/2007 Ontvankelijk verklaard op 30 april 2008.
1494/2007 Ontvankelijke verklaard op 2 juni 2008.
De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 26 september 2008.

Indiensters roepen op tot betrokkenheid van het Europees Parlement bij de bescherming van 
het nationale natuurlijke erfgoed van Bulgarije. De Zwarte Zeekust van Bulgarije wordt 
bedreigd door overontwikkeling. Deze bedreiging geldt ook voor de gebieden van het 
Europese ecologische netwerk Natura 2000 waar zich beschermde kusthabitats - duinen, 
rotsen, riviermondingen, lagunes en bossen - met de daar levende beschermde diersoorten 
bevinden. Indiensters beweren dat de Bulgaarse regering haar verplichtingen veronachtzaamt 
in verband met de bescherming van deze gebieden, zoals neergelegd in de richtlijnen over 
natuurbehoud. Daarom dreigen de gebieden te worden vernietigd door duizenden kleine en 
grote bouwprojecten. Bovendien worden er volgens indiensters illegale wegen en enorme 
skioorden aangelegd in de Bulgaarse bergen, met name bij de berg Rila, die vanaf 2 000 meter 
hoogte een nationaal park vormt. Rila is de hoogste berg in de Balkan en herbergt talrijke 
beschermde dier- en plantensoorten. 

Indiensters verzoeken dat: -

1. de Europese Commissie een snelle inbreukprocedure tegen Bulgarije start die vergelijkbaar 
is met de Via Baltica-zaak in Polen, alsook een officieel onderzoek naar de schendingen;

2. de EU-financiering voor regionale ontwikkeling in gemeenten met problematische Natura 
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2000-gebieden wordt stopgezet totdat de problemen zijn opgelost. De Europese Commissie 
heeft aan aantal klachten ontvangen van burgers en niet-gouvernementele organisaties over 
het gebrek aan bescherming in verscheidene Natura 2000-gebieden aan de Zwarte Zeekust en 
in enkele bergachtige gebieden. De Commissie onderzoekt de ontvangen klachten. Na een 
vooronderzoek heeft de Commissie de Bulgaarse autoriteiten om informatie gevraagd over 
enkele van deze gevallen. In die gevallen blijkt op basis van de informatie die de Bulgaarse 
autoriteiten hebben ontvangen dat zowel de aanvraag van de bouwvergunning in kwestie en 
de bouwvergunning zelf voorafgingen aan de toetreding van Bulgarije tot de Europese Unie. 
Aangezien Bulgarije toen niet aan de Europese wetgeving onderworpen was, ziet de 
Commissie geen redenen om inbreukprocedures te starten op basis van artikel 226 van het 
EG-Verdrag. Het onderzoek loopt nog met betrekking tot enkele andere gevallen.

Wat betreft de uitsluiting van een deel van het Rilagebergte van het Natura 2000-netwerk, zijn 
indiensters van mening dat dit samenhangt met plannen om skioorden te ontwikkelen. De 
Commissie heeft ook een klacht ontvangen van een niet-gouvernementele organisatie over de 
uitsluiting van de zogeheten Rila-bufferzone.

Van 9 tot en met 12 juni 2008 werd in Sibiu, Roemenië, het biogeografisch seminar voor 
Bulgarije en Roemenië gehouden om de nationale lijsten te beoordelen van voorgedragen 
gebieden van communautair belang krachtens de habitatrichtlijn, 92/43/EEG,1 voor alle 
biogeografische regio’s van de betreffende lidstaten. De debatten hebben, uitsluitend op basis 
van wetenschappelijke criteria, geleid tot de identificatie van een aantal hiaten 
("onvolkomenheden") in het geval van enkele typen habitats van bijlage I en dier- en 
plantensoorten van bijlage II van de habitatrichlijn. Om deze hiaten te vullen moet Bulgarije 
ofwel enkele al bestaande gebieden vergroten, of nieuwe gebieden voordragen. Daarom is de 
kwestie van gebieden die van het Natura 2000- netwerk zijn uitgesloten nog steeds open.

De Commissie is niet bekend met middelen die zijn toegewezen aan projecten die mogelijk 
negatieve gevolgen hebben voor Natura 2000-gebieden of die niet aan de relevante Europese 
regelgeving voldoen. 

De Commissie zal zeker alle noodzakelijke maatregelen nemen om naleving van het acquis 
communautaire te waarborgen wanneer zulke projecten en praktijken worden geïdentificeerd. 
Daarvoor zal de Commissie haar nauwe samenwerking met de Bulgaarse autoriteiten
voortzetten bij het beheer en de tenuitvoerlegging van de overeengekomen operationele 
programma’s en het projectselectieproces nauwgezet volgen. 

Conclusies

De Commissie heeft een aantal klachten ontvangen over infrastructurele ontwikkelingen in 
Natura 2000-gebieden aan de Zwarte Zeekust en in de berggebieden van Bulgarije. De 
Commissiediensten hebben een begin gemaakt met het onderzoek naar deze gevallen en 
zullen hiermee doorgaan. Worden er aanwijzingen gevonden voor inbreuk op de 
communautaire regelgeving, dan zullen de noodzakelijke stappen worden ondernomen.

Bij de biogeografische analysen werden hiaten gevonden in het Bulgaarse deel van het Natura 
                                               
1 PB L 206 van 22.7.1992.
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2000-netwerk. De Commissiediensten zullen er samen met de Bulgaarse autoriteiten voor 
zorgen dat deze hiaten in de nabije toekomst worden gevuld.

De Commissiediensten zullen er ook voor blijven zorgen dat de projecten die mede door de 
Europese Unie worden gefinancierd, volledig in overeenstemming zijn met de bepalingen van 
de milieueffectbeoordelingsrichtlijn, de habitatrichtlijn en de vogelrichtlijn.
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