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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 1299/07, ingiven av Marianna Perianova (bulgarisk medborgare), 
om utredning och åtgärder när det gäller Natura 2000-områden och upphörande av 
illegal byggnadsverksamhet i Bulgarien och byggnadsverksamhet som godkänts 
på grund av korruption

Framställning 1494/2007, ingiven av Plamena Naydenova (bulgarisk 
medborgare), om byggprojekt i skyddade naturreservat (Natura 2000)

1. Sammanfattning av framställning 1299/2007

Framställaren vädjar till parlamentet att engagera sig för att skydda den 
bulgariska allmänheten mot de kraftiga övergreppen mot Bulgariens nationella naturarv. 
Svartahavskusten i Bulgarien hotas av överexploatering. Även områdena i det 
europeiska ekologiska nätverket Natura 2000 är hotade, inom vilka den skyddade kustmiljön 
ligger med dyner, klippor, flodmynningar, laguner, skogar och med skyddade arter. Den 
bulgariska regeringen ignorerar fullständigt sina skyldigheter att skydda dessa områden på det 
sätt som fastslås i naturskyddsdirektiven. Följaktligen håller dessa områden på att förstöras av 
tusentals små och stora byggnadsprojekt. Myndigheterna bryr sig inte om att den allmänna 
opinionen vill skydda dessa områden. Den bulgariska regeringen ignorerar också protesterna 
från de egna medborgarna när det gäller skyddet av Svartahavskusten och dess unika berg. 
För närvarande håller olagliga vägar och enorma skidorter på att byggas i de 
bulgariska bergen, särskilt vid Rila, som över 2 000 meters höjd är nationalpark. Berget Rila 
är det högsta på Balkan och hyser ett stort antal skyddade arter. Det bulgariska parlamentets 
senaste beslut i november var att utesluta delar av Rila från Natura 2000-förteckningen på 
grund av investerares intressen. Framställaren bad Europaparlamentet att insistera på följande: 
1. Att Europeiska kommissionen omedelbart inleder ett snabbt överträdelseförfarande mot 
Bulgarien på samma sätt som när det gäller Via Baltica-fallet i Polen samt en officiell 
utredning om överträdelser. 2. Att EU:s finansiering av regional utveckling i kommuner med 
problematiska Natura 2000-områden ska stoppas tills frågorna har lösts.
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Sammanfattning av framställning 1494/2007

Framställaren anger att Bulgarien bryter mot EU:s lagstiftning och agerar i strid mot 
direktiven om naturskydd. Hon framhåller att Bulgarien medvetet använder 
gemenskapslagstiftningen felaktigt, inte följer gällande normer och principer vid planering 
och utförande av stora byggprojekt och inte väcker åtal mot de personer som begår dessa 
brott. Svartahavskusten är särskilt hotad av omfattande byggverksamhet. Byggverksamheten 
omfattar områden som utnämnts till Natura 2000-reservat som inbegriper skyddade 
kustmiljöer som t.ex. områden med dyner och klippor, flodmynningar, insjöar, skogar och 
många skyddade djurarter. Enligt framställaren har det anlagts olagliga vägar och en enorm 
skidort i de bulgariska bergen. Detta gäller framför allt Rilaberget, den högsta bergstoppen på 
Balkan och ett skyddat naturreservat på över 2 000 meters höjd. Detta bergsområde hyser 
olika skyddade djurarter, och berget är en helig plats för olika religioner. Framställaren hävdar 
att det för närvarande byggs olagliga vägar och en skidlift bredvid bergets sjöar. Dessutom 
hålls allmänheten mot sin vilja borta från offentliga områden av byggföretag och genom att 
skyddade offentliga områden utnämns till privat egendom genom olagliga avtal med korrupta 
myndigheter. Framställaren vill att Europeiska unionen ska inleda överträdelseförfaranden 
mot Bulgarien.

2. Tillåtlighet

Framställning 1299/2007 förklarades tillåtlig den 30 april 2008.
Framställning 1494/2007 förklarades tillåtlig den 2 juni 2008.

Kommissionen har uppmanats att lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 26 september 2008

Framställarna vädjar om Europaparlamentets stöd för att skydda Bulgariens nationella 
naturarv. Svartahavskusten i Bulgarien hotas av överexploatering. Även områdena i det 
europeiska ekologiska nätverket Natura 2000 är hotade, inom vilka den skyddade kustmiljön 
ligger med dyner, klippor, flodmynningar, laguner, skogar och med skyddade arter. Enligt 
framställarna uppfyller inte den bulgariska regeringen sina skyldigheter att skydda dessa 
områden på det sätt som fastslås i naturskyddsdirektiven. Följaktligen håller dessa områden på 
att förstöras av tusentals små och stora byggnadsprojekt. Enligt framställarna håller dessutom 
olagliga vägar och enorma skidorter på att byggas i de bulgariska bergen, särskilt på berget 
Rila, som över 2 000 meters höjd är nationalpark. Berget Rila är det högsta på Balkan och 
hyser ett stort antal skyddade arter. 

Framställarna vill att

1. Europeiska kommissionen skyndsamt ska inleda ett överträdelseförfarande mot Bulgarien, 
liknande Via Baltica-fallet i Polen samt en officiell utredning om överträdelser,

2. EU:s finansiering av regional utveckling i kommuner med problematiska 
Natura 2000-områden ska stoppas tills frågorna har lösts.
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Ett antal klagomål har ingetts till Europeiska kommissionen från medborgare och icke-statliga 
organisationer om bristen på skydd av olika Natura 2000-områden på Svartahavskusten och i 
vissa bergsområden. Kommissionen undersöker för närvarande de mottagna klagomålen. 
Efter en preliminär undersökning har kommissionen begärt att få information från de 
bulgariska myndigheterna i vissa av dessa fall. I de fallen och på grundval av den information 
som mottagits av de bulgariska myndigheterna verkar det som om såväl ansökan om bygglov 
som själva bygglovet hänför sig till perioden innan Bulgarien blev medlem av EU. Eftersom 
Bulgarien inte omfattades av gemenskapsrätten vid tidpunkten i fråga har kommissionen inga 
möjligheter att inleda ett överträdelseförfarande på grundval av artikel 226 i EG-fördraget. 
Undersökningen pågår fortfarande i vissa andra fall.

När det gäller att undanta delar av Rilabergen från det ekologiska nätverket Natura 2000 anser 
framställaren att detta är knutet till planer på att bygga skidanläggningar. Kommissionen har 
också mottagit ett klagomål från en icke-statlig organisation om utelämnandet av den så 
kallade buffertzonen i Rila.

Ett biogeografiskt seminarium för Bulgarien och Rumänien ägde rum den 9–12 juni 2008 i 
Sibiu i Rumänien för att utvärdera den nationella förteckningen över föreslagna områden av 
gemenskapsintresse enligt livsmiljödirektivet 92/43/EEG1. Seminariet omfattade samtliga 
biogeografiska regioner i de berörda medlemsstaterna. Diskussionerna, som enbart utgick från 
vetenskapliga kriterier, resulterade i att man identifierade ett antal luckor (”brister”) för vissa 
av livsmiljötyperna i bilaga I och arterna i bilaga II till livsmiljödirektivet. För att fylla igen de 
luckorna måste Bulgarien antingen utvidga några redan befintliga områden eller föreslå nya. 
Därför är frågan om områden som ”utelämnats” från det ekologiska nätverket Natura 2000 
fortfarande öppen och undersöks för närvarande.

Kommissionen känner inte till att någon finansiering skulle ha tilldelats projekt som kan få 
negativa effekter för Natura 2000-områden eller som inte uppfyller kraven i den relevanta 
europeiska lagstiftningen. 

Kommissionen avser att vidta alla de åtgärder som krävs för att garantera efterlevnaden av 
gemenskapens regelverk om sådana projekt och planer skulle identifieras. Kommissionen 
kommer därför att fortsätta sitt nära samarbete med de bulgariska myndigheterna när det 
gäller att hantera och genomföra det överenskomna operativa programmet och kommer att 
följa processen mycket noga när projekten väljs ut. 

Slutsatser

Kommissionen har mottagit ett antal klagomål om infrastrukturuppbyggnaden i 
Natura 2000-områden på Svartahavskusten och i Bulgariens bergsområden. Kommissionens 
enheter har börjat undersöka dessa ärenden och kommer att fortsätta göra det. Om det kan 
styrkas att gemenskapsrätten har överträtts kommer nödvändiga åtgärder att vidtas.

Under de biogeografiska analyserna identifierades luckor i den bulgariska delen av det 
ekologiska nätverket Natura 2000. Kommissionens enheter kommer att samarbeta med de 
                                               
1 EGT L 206, 22.7.1992.
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bulgariska myndigheterna för att tillse att dessa luckor täpps till inom den närmaste framtiden.

Kommissionens tjänsteavdelningar kommer också att fortsätta tillse att de projekt som 
samfinansieras av Europeiska unionen fullt ut respekterar bestämmelserna i direktivet om 
miljökonsekvensbedömning samt i livsmiljö- och fågeldirektivet.
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