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Utskottet för framställningar
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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 0526/2008, ingiven av Vera Pentkantchin, (bulgarisk medborgare), 
om den bulgariska regeringens underlåtenhet att tillämpa de 
gemenskapsbestämmelser som nätverket Natura 2000 omfattas av

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren hävdar att den bulgariska regeringen i praktiken inte skyddar 
Natura 2000-områden och att det omgående måste vidtas åtgärder för att stoppa förstörelsen. 
Hon redogör för grundläggande problem, föreslår lösningar och anger bestämda regioner där 
de gällande gemenskapsbestämmelserna för nätverket Natura 2000 inte tillämpas.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 30 september 2008. Kommissionen har uppmanats 
att lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 30 januari 2009

Framställningen

Framställaren hävdar att den bulgariska regeringen i praktiken inte skyddar 
Natura 2000-områden och att det omgående måste vidtas åtgärder för att stoppa förstörelsen. 
Hon redogör för grundläggande problem, föreslår lösningar och anger bestämda regioner där 
de gällande gemenskapsbestämmelserna för nätverket Natura 2000 inte tillämpas.

Framställaren tar upp två huvudfrågor. Den första frågan rör bristande förfaranden för att utse tre 
områden av gemenskapsintresse, dvs. ”Rila–Buffer” BG0001188, ”Tvardishka Planina”
BG0000211 och ”Zapadna Stara Planina Predbalkan” BG0001040.
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Den andra frågan rör projekt i ett antal områden som har utsetts enligt direktiv 92/43/EEG om 
bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter1 (livsmiljödirektivet) och direktiv 
79/409/EEG om bevarande av vilda fåglar2 (fågeldirektivet).

Kommissionens kommentarer till framställningen

Bristande förfaranden för att utse områden som ska ingå i Natura 2000-nätverket

Analysen av den nuvarande situationen visar att Bulgarien hittills har utsett 34 procent av sitt 
territorium, vilket innebär att de livsmiljöer och arter som skyddas genom såväl 
fågeldirektivet som livsmiljödirektivet i stor utsträckning är täckta. Det krävs emellertid 
ytterligare insatser för att garantera fullständig efterlevnad av livsmiljödirektivet. Bulgarien 
kan antingen utvidga några av de befintliga områdena eller föreslå nya områden senast den 
1 september 2009. Frågan om huruvida Bulgarien inte har utsett tillräckligt många områden är 
följaktligen fortfarande öppen och föremål för åtgärder.

Kommissionen är fortfarande mest bekymrad över att ett otillräckligt antal områden av 
gemenskapsintresse har utsetts. Även om Bulgarien har utsett alla sina 114 viktiga områden 
för bevarande av fåglar har omfattningen av sex av områdena minskats avsevärt utan stöd av 
entydiga vetenskapliga belägg. Kommissionen skickade en formell skrivelse till de bulgariska 
myndigheterna i juni 2008. Svaret mottogs i augusti 2008 och granskas för närvarande av 
kommissionens tjänsteavdelningar.

Byggnadsverksamhet i områden som är berättigade till skydd enligt EU:s 
naturskyddslagstiftning

Kommissionen har informerats om den intensiva byggnadsverksamheten vid Svarta havet och 
i bergsområden i Bulgarien, särskilt i områdena Kaliakra, Emine–Irakli, Rila-berget, 
Pirin-berget etc. I dessa ärenden har kommissionen inlett undersökningar, vilka fortfarande 
pågår. När det gäller byggnadsverksamheten i det viktiga fågelområdet Kaliakra skickade 
kommissionen en formell skrivelse till Bulgarien i november 2008.

Slutsatser

Kommissionen kommer att fortsätta att undersöka situationen i Bulgarien, både när det gäller 
de Natura 2000-områden som utses och ett lämpligt genomförande av skyddssystemen enligt 
naturkyddsdirektiven. Om det blir nödvändigt kommer kommissionen att vidta åtgärder i 
enlighet med artikel 226 i EG-fördraget.

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