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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0526/2008, ingediend door Vera Pentkantchin (Bulgaarse 
nationaliteit), over de niet-toepassing van de communautaire wetgeving 
inzake het Natura 2000-netwerk door de Bulgaarse regering

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster beweert dat de Bulgaarse regering de Natura 2000-gebieden niet echt beschermt en 
dat snel maatregelen moeten worden genomen om vernietiging ervan te voorkomen. Zij maakt 
gewag van de fundamentele problemen en de mogelijke oplossingen. Ook beschrijft zij 
concrete gebieden waar het communautaire recht inzake het Natura 2000-netwerk niet wordt 
geïmplementeerd.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 30 september 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 januari 2009

Het verzoekschrift

Indienster beweert dat de Bulgaarse regering de Natura 2000-gebieden niet echt beschermt en 
dat er snel maatregelen moeten worden genomen om vernietiging ervan te voorkomen. Zij 
maakt gewag van de fundamentele problemen en de mogelijke oplossingen. Ook beschrijft zij 
concrete gebieden waar het Gemeenschapsrecht inzake het Natura 2000-netwerk niet wordt 
geïmplementeerd.

Indienster haalt twee zaken aan. De eerste tekortkoming is de gebrekkige aanwijzing van drie 
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gebieden van communautair belang (GCB’s), namelijk "Rila Buffer" BG0001188, "Tvardishka 
Planina" BG0000211 en "Zapadna Stara Planina i Predbalkan" BG0001040.

De tweede zaak heeft betrekking op de ontwikkeling van projecten in een aantal gebieden,
aangewezen onder Richtlijn 92/43/EEG inzake de instandhouding van de natuurlijke habitat en 
de wilde flora en fauna1 (Habitatrichtlijn) en Richtlijn 79/409/EEG inzake het behoud van de 
vogelstand2 (Vogelrichtlijn).

Commentaar van de Commissie op het verzoekschrift

Onvoldoende aanwijzing van Natura 2000-gebieden

De analyse van de huidige situatie toont aan dat Bulgarije tot nu toe ongeveer 34% van zijn 
grondgebied heeft aangewezen; het merendeel van de habitats en de door de Vogel- en 
Habitatrichtlijnen beschermde soorten bevindt zich in dit aangewezen gebied. Er is echter 
bijkomend werk nodig om te verzekeren dat de Habitatrichtlijn volledig wordt nageleefd. 
Bulgarije dient ofwel een aantal van de reeds aangewezen gebieden uit te breiden, ofwel 
uiterlijk in september 2009 nieuwe gebieden voor te stellen. Om die reden is de kwestie van 
onvoldoende aanwijzing nog niet afgerond en wordt deze momenteel aan de orde gesteld.
De belangrijkste zorgen van de Commissie hebben betrekking op de ontoereikende 
aanwijzing van SBZ’s. Hoewel Bulgarije alle 114 belangrijke vogelgebieden reeds heeft 
aangewezen, werd het territorium van zes van deze gebieden aanzienlijk verkleind zonder 
duidelijke wetenschappelijke redenen. De Commissie heeft in juni 2008 een 
aanmaningsschrijven gericht aan de Bulgaarse autoriteiten. Het antwoord werd ontvangen in 
augustus 2008 en wordt momenteel onderzocht door de diensten van de Commissie.

Ontwikkelingswerkzaamheden in gebieden die in aanmerking komen voor instandhouding 
onder de communautaire natuurbeschermingswetgeving

De Commissie werd op de hoogte gebracht van de intensieve bouwwerkzaamheden in de 
gebieden langs de Zwarte Zee en in de bergen van Bulgarije, en in het bijzonder in de 
omgeving van Kaliakra, Emine-Irakli, de Rila- en de Pirinberg, enz. Voor deze gevallen is de 
Commissie gestart met een onderzoek dat nog steeds aan de gang is. Voor de 
bouwontwikkeling in het belangrijke vogelgebied van Kaliakra heeft de Commissie in 
november 2008 een aanmaningsschrijven aan Bulgarije gericht.

Conclusies

De Commissie zal de situatie in Bulgarije verder onderzoeken, zowel met betrekking tot de 
aanwijzing van Natura 2000-gebieden als de adequate uitvoering van de 
beschermingsregelingen volgens de natuurrichtlijnen. Indien nodig zal actie ondernomen 
worden, zoals voorzien in artikel 226 van het EG-Verdrag.

                                               
1 PB L 206 van 22.7.1992, blz. 7-50
2 PB L 103 van 25.4.1979, blz. 1-18
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