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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0526/2008 af Vera Pentkantchin, bulgarsk statsborger, om 
manglende anvendelse af EU-bestemmelserne om Natura 2000 fra den bulgarske 
regerings side

1. Sammendrag

Andrageren hævder, at den bulgarske regering ikke beskytter Natura 2000-områderne 
ordentligt, og at der snarest må gøres noget for at standse ødelæggelsen. Hun beskriver de 
grundlæggende problemer og løsningsforslag og nævner bestemte regioner, hvor de gældende 
fællesskabsretlige bestemmelser for Natura 2000 ikke er blevet anvendt.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 30. september 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. januar 2009.

"Andragendet

Andrageren hævder, at den bulgarske regering undlader at yde virkelig beskyttelse til fredede 
Natura 2000-områder, og at det haster med at indføre foranstaltninger for at forhindre, at de 
ødelægges. Andrageren skitserer de grundlæggende problemer og anbefaler løsninger samt 
identificerer specifikke områder, hvor fællesskabslovgivningen vedrørende Natura 2000-
netværket ikke gennemføres.

Andrageren rejste to hovedspørgsmål: Den første mangel er den utilstrækkelige udpegning af tre 
lokaliteter af fællesskabsbetydning, "Rila Buffer" BG0001188, "Tvardishka Planina" 
BG0000211 og "Zapadna Stara Planina i Predbalkan" BG0001040.
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Det andet spørgsmål drejede sig om gennemførelsen af projekter i en række områder, der var 
udpeget i henhold til direktiv 92/43/EØF om bevaring af naturtyper og vilde dyr og planter1

(habitatdirektivet) og direktiv 79/409/EØF om beskyttelse af vilde fugle2 (fugledirektivet).

Kommissionens bemærkninger

Utilstrækkelig udpegning af Natura 2000-lokaliteter

Analysen af den nuværende situation viser, at Bulgarien hidtil har udpeget omkring 34 % af 
sit areal, hvilket i vid udstrækning giver mulighed for dækning af de habitater og arter, der er 
fredet ved både fugle- og habitatdirektivet. Der kræves imidlertid en yderligere indsats for at 
sikre fuld overensstemmelse med habitatdirektivet. Bulgarien skal muligvis udvide nogle af 
de eksisterende områder eller foreslå nye områder senest den 1. september 2009. Spørgsmålet 
om utilstrækkelig udpegning er således stadig åbent og er under behandling.

Kommissionens største bekymring er fortsat den utilstrækkelige udpegning af særligt 
beskyttede områder. Selv om Bulgarien har udpeget alle sine 114 vigtige 
fuglebeskyttelsesområder, blev områderne på seks af lokaliteterne indskrænket kraftigt uden 
nogen klar videnskabelig begrundelse. Kommissionen sendte en åbningsskrivelse til de 
bulgarske myndigheder i juni 2008. Svaret blev modtaget i august 2008 og analyseres i 
øjeblikket af Kommissionens tjenestegrene.

Anlægsaktiviteter i områder, der er omfattet af fredning i henhold til EF's 
naturbeskyttelseslovgivning

Kommissionen er blevet underrettet om det intense byggeri, der foregår i Sortehavsområdet 
og i bjergområderne i Bulgarien og navnlig i områderne Kaliakra, Emine-Irakli, Rila-bjerget, 
Pirin-bjerget osv. Kommissionen har indledt undersøgelser af disse sager, og disse er stadig i 
gang. Med hensyn til byggearbejderne i det vigtige fuglebeskyttelsesområde Kaliakra sendte 
Kommissionen en åbningsskrivelse til Bulgarien i november 2008.

Konklusioner

Kommissionen vil fortsat undersøge situationen i Bulgarien, både vedrørende udpegningen af 
Natura 2000-lokaliteter og vedrørende den korrekte anvendelse af fredningsordningerne i 
henhold til naturbeskyttelsesdirektiverne. Om nødvendigt vil Kommissionen træffe 
foranstaltninger i henhold til EF-traktatens artikel 226."

                                               
1 EFT L 206 af 22.7.1992, s. 7-50.
2 EFT L 103 af 25.4.1979, s. 1-18.
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