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ILMOITUS JÄSENILLE

Asia: Vetoomus nro 0526/2008, Vera Pentkantchin, Bulgarian kansalainen, 
Bulgarian hallituksen laiminlyönnistä Natura 2000 -verkostoa koskevan 
yhteisön lainsäädännön täytäntöönpanossa

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä väittää, että Bulgarian hallitus ei suojele kunnolla Natura 2000 –alueita 
ja että tarvitaan pikaisia toimia niiden tuhoutumisen pysäyttämiseksi. Hän esittelee 
perusongelmat ja ratkaisuvaihtoehdot ja nimeää tiettyjä alueita, joilla hänen mukaansa ei 
sovelleta Natura 2000 -verkostoa koskevaa yhteisön lainsäädäntöä.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 30. syyskuuta 2008. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 30. tammikuuta 2009

Vetoomus

Vetoomuksen esittäjä väittää, että Bulgarian hallitus ei onnistu suojelemaan kunnolla 
Natura 2000 –suojelualueita ja että alueiden tuhoutumisen estämiseksi tarvitaan pikaisia
toimia. Vetoomuksen esittäjä kuvailee keskeisiä ongelmia ja ehdottaa ratkaisuja sekä nimeää
tiettyjä alueita, joissa Natura 2000 –verkostoa koskevaa yhteisön lainsäädäntöä ei ole pantu 
täytäntöön. 

Vetoomuksen esittäjä tuo esiin kaksi keskeistä seikkaa. Ensimmäinen epäkohta liittyy 
puutteisiin kolmen yhteisön kannalta merkityksellisen suojelualueen nimeämisessä. Alueet 
ovat ”Rila Buffer” BG0001188, ”Tvardishka Planina” BG0000211 ja ”Zapadna Stara Planina i 
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Predbalkan” BG0001040. 

Toinen asia liittyy hankkeisiin joillakin luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja 
kasviston suojelusta annetun direktiivin 92/43/ETY1 (luontotyyppidirektiivi) ja luonnonvaraisten 
lintujen suojelusta annetun direktiivin 79/409/ETY2 (lintudirektiivi) mukaisesti nimetyillä 
alueilla. 

Komission havainnot

Natura 2000 –alueiden puutteellinen nimeäminen

Nykytilanteen tarkastelu osoittaa, että tähän mennessä Bulgarian pinta-alasta on nimetty 
suojelualueiksi noin 34 prosenttia, mikä riittää laajalti kattamaan sekä lintudirektiivin että 
luontotyyppidirektiivin suojaamat luontotyypit ja lajit. Työtä on kuitenkin tehtävä jonkin 
verran lisää sen varmistamiseksi, että luontotyyppidirektiiviä noudatetaan asianmukaisesti. 
Bulgaria voi joutua joko laajentamaan joitakin jo olemassa olevia suojelualueita tai 
ehdottamaan uusia alueita viimeistään 1. syyskuuta 2009 mennessä. Näin ollen kysymys 
suojelualueiden riittämättömyydestä on yhä avoin ja sitä tutkitaan.

Komissio on eniten huolissaan erityissuojelualueiden puutteellisesta nimeämisestä. Vaikka 
Bulgaria on nimennyt kaikki 114 lintujen suojelun kannalta merkittävää aluettaan, kuuden 
tällaisen alueen pinta-alaa on pienennetty merkittävästi ilman selviä tieteellisiä perusteita. 
Komissio toimitti Bulgarian viranomaisille virallisen ilmoituksen kesäkuussa 2008. Vastaus 
saatiin elokuussa 2008 ja komission yksiköt käsittelevät sitä parhaillaan. 

Kehittämishankkeet yhteisön luonnonsuojelulainsäädännön mukaan suojelukelpoisilla 
alueilla

Komissiolle on ilmoitettu Mustan meren alueen ja vuoristoalueen voimakkaasta 
rakentamisesta Bulgariassa. Kyse on etenkin Kaliakran, Emine-Iraklin, Rila-vuoren, Pirin-
vuoren jne. alueista. Komissio on aloittanut tapausten tutkimisen, mutta työ on vielä kesken.
Marraskuussa 2008 komissio lähetti Bulgarialle virallisen ilmoituksen lintujen suojelun 
kannalta tärkeän Kaliakran alueen rakennushankkeiden vuoksi.

Päätelmät

Komissio jatkaa Bulgarian tilanteen tutkimista sekä Natura 2000 –alueiden osalta että 
luonnonsuojeludirektiivien edellyttämien asianmukaisten täytäntöönpanojärjestelyiden 
varmistamiseksi.
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