
CM\785732DA.doc PE426.999v01-00

DA DA

EUROPA-PARLAMENTET
2004 










 2009

Udvalget for Andragender

19.06.2009

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1518/2008 af Irina Mateeva, bulgarsk statsborger, for det bulgarske 
fuglebeskyttelsesselskab, om de bulgarske myndigheders manglende 
gennemførelse af bestemmelserne om særligt beskyttede områder som fastsat i 
Rådets direktiv 79/409/EØF om beskyttelse af vilde fugle

1. Sammendrag

Andrageren påpeger, at Bulgarien ikke har udpeget et tilstrækkeligt antal særligt beskyttede 
områder, og at de bulgarske myndigheder oven i købet imødekommer ansøgninger om 
anlægsprojekter i de områder, der burde udpeges. Andrageren henviser i den forbindelse 
navnlig til lokaliteterne Kaliakra og Kamchia ved Sortehavskysten. Trods de klager, det 
bulgarske fuglebeskyttelsesselskab har indgivet til de ansvarlige bulgarske myndigheder, samt 
Kommissionens skriftlige advarsel i juni 2008, fortsætter de bulgarske myndigheder med at 
give tilladelser til anlægsprojekter, herunder turistbyggeri og en vindmøllefarm i Kaliakra 
samt ferieområdet "Kamchia Resort". Andrageren anmoder følgelig Europa-Parlamentet og 
Kommissionen om at sikre, at de bulgarske myndigheder omgående udpeger særligt 
beskyttede områder i henhold til bestemmelserne i Rådets direktiv 79/409/EØF om 
beskyttelse af vilde fugle, og at de genopretter de naturområder, der er blevet ødelagt siden 1. 
januar 2007, hvor Bulgarien blev medlem af EU og følgelig allerede skulle have gennemført 
EU's miljølovgivning. Andrageren opfordrer endvidere til tilbageholdelse af EU-støtte, hvis 
Bulgarien undlader at efterleve miljødirektiverne på korrekt vis.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 16. marts 2009).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 19. juni 2009.
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"Utilstrækkelig udpegning af særligt beskyttede områder

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 levesteder og arter, der er 
beskyttet ved både fugledirektivet og habitatdirektivet1.  

Imidlertid er der stadig ikke fundet nogen løsning på Kommissionen største bekymringer i 
relation til den utilstrækkelige udpegning af særligt beskyttede områder. Selv om Bulgarien 
har udpeget alle sine 114 vigtige fuglebeskyttelsesområder, er seks af disse områder (herunder 
Kaliakra, Pirin og Rila) blevet væsentligt reduceret uden nogen klar videnskabelig 
begrundelse. Kommissionen sendte en åbningsskrivelse til de bulgarske myndigheder i juni 
20082. Der er modtaget et svar, som i øjeblikket evalueres af Kommissionens tjenestegrene.

Anlægsaktiviteter i områder, der er berettiget til bevaringsstatus i henhold til EU's lovgivning 
om naturbeskyttelse

Kommissionen er blevet underrettet om de intensive anlægsaktiviteter i Sortehavsområdet og i 
bjergområder i Bulgarien, navnlig områderne Kaliakra, Kamchia, Emine-Irakli samt Rila- og 
Pirinbjergområderne osv. Kommissionen har indledt undersøgelser af disse sager og endnu 
ikke afsluttet dem.  For så vidt angår anlægsaktiviteterne i det vigtige 
fuglebeskyttelsesområde Kaliakra sendte Kommissionen en åbningsskrivelse til Bulgarien i 
november 20083.  De bulgarske myndigheders svar modtoges i begyndelsen af 2009 og er nu 
genstand for en grundig evaluering.

Konklusioner

Kommissionen vil fortsat undersøge situationen i Bulgarien, både i relation til udpegningen af 
Natura 2000-områder og med hensyn til fyldestgørende gennemførelse af 
beskyttelsesordninger i henhold til naturbeskyttelsesdirektiverne.  Om nødvendigt vil 
Kommissionen træffe foranstaltninger i henhold til EF-traktatens artikel 226."
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Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (EFT L 206 af 22.7.1992).
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Link til pressemeddelelsen:
http://europa.eu/rapid/pressreleasesaction.do?reference=ip/08/884&format=html&aged=0&language=en&guilanguage=en.
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Link til pressemeddelelsen:
http://europa.eu/rapid/pressreleasesaction.do?reference=ip/08/1826&format=html&aged=0&language=en&guilanguage=en.


