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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0745/2007 af Andrey Kovatchev, bulgarsk statsborger, for 
"BALKANI Wildlife Society", om manglende gennemførelse af Natura 2000-
netværket i Bulgarien

1. Sammendrag

Andrageren påpeger, at i henhold til Rådets direktiv 92/43/EØF om bevaring af naturtyper 
samt vilde dyr og planter var udpegningen af lokaliteter og de naturtyper og naturligt 
hjemmehørende arter, der findes på de lokaliteter, på grundlag af kriterierne i bilag III en af 
Bulgariens vigtigste obligatoriske tiltrædelsesforpligtelser. Bulgarien skulle allerede inden 
tiltrædelsen forelægge en fuldstændig liste over de nationale områder, der skulle indgå i 
Natura 2000-netværket. Dette er i henhold til andrageren ikke sket, og han påpeger, at mange 
vigtige områder i øjeblikket lider uoprettelig skade. Andrageren anmoder derfor Europa-
Parlamentet om at sikre, at Bulgarien omgående opfylder sine forpligtelser til at udpege 
særligt beskyttede områder.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 20. december 2007).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 7. marts 2008.

"Andrageren anfører, at en af Bulgariens vigtigste tiltrædelsesforpligtelser i henhold til Rådets 
direktiv 92/43/EØF om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter1 var at udpege 
lokaliteter af fællesskabsbetydning i overensstemmelse med kriterierne i bilag III til 
ovennævnte direktiv vedrørende bevaring af naturtyper og arter af fællesskabsbetydning.

                                               
1 EFT L 206 af 22.7.1992, s. 7-50.
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Bulgarien skulle senest ved tiltrædelsen indgive en fuldstændig national liste over de områder, 
der potentielt skulle medtages i Natura 2000-netværket.

Ifølge andrageren skete dette ikke, og han gør gældende, at mange vigtige områder, som ikke 
blev medtaget på den foreslåede liste, i øjeblikket lider uoprettelig skade. Han gør gældende, 
at nogle af de foreslåede områder end ikke er dækket af den krævede beskyttelsesordning.
Han opfordrer derfor Europa-Parlamentet til at sørge for, at Bulgarien straks opfylder sine 
forpligtelser til at udpege særligt beskyttede områder.

Kommissionen er bekendt med problemerne vedrørende identificeringen og udpegelsen af 
områder i Natura 2000-netværket i Bulgarien, ikke blot lokaliteter af fællesskabsbetydning i 
henhold til habitatdirektivet, men også de særligt beskyttede områder i henhold til 
fugledirektivet1, som er de andre dele af netværket. Kommissionen har fået mange 
henvendelser fra borgere og ngo'er vedrørende indholdet af netværket, som først foreslået af 
Bulgarien, (modtaget af Kommissionen den 15. marts 2007), herunder korrespondance og 
personlige besøg fra andragerens organisation. Kommissær Dimas fik endvidere personligt 
besøg af en gruppe ngo'er fra Bulgarien, i hvilken forbindelse de samme argumenter blev 
fremsat.

Generaldirektoratet for miljø har fulgt udviklingen i denne forbindelse i Bulgarien tæt, ikke 
blot gennem møder med højtstående embedsmænd, men også gennem hyppige brevvekslinger 
(herunder en "præ-226-skrivelse" om mangelfuld anvendelse af direktiverne). Som et resultat 
af denne dialog har Bulgarien siden dette andragende fremsendt to yderligere forslag til 
lokaliteter af fællesskabsbetydning i henhold til habitatdirektivet og særligt beskyttede 
områder i henhold til fugledirektivet (den krævede dokumentation blev modtaget henholdsvis 
den 8. november 2007 og den 22. januar 2008).

Den nationale liste over lokaliteter af fællesskabsbetydning fra Bulgarien er nu ved at blive 
vurderet i henhold til kriterierne i bilag III til habitatdirektivet. Denne vurdering foretages af 
EEA European Topic Centre on Biological Diversity, som yder teknisk bistand til 
Kommissionen i forbindelse med vurderingen af det foreslåede netværks fuldstændighed og 
sammenhæng. Deres foreløbige vurderinger vil blive drøftet på et teknisk møde kaldet et 
biogeografisk seminar, hvor Kommissionens tjenestemænd og eksperter for Kommissionen, 
medlemsstaternes embedsmænd og deres eksperter samt repræsentanter for interessegrupper 
vil undersøge det foreslåede netværks videnskabelige forsvarlighed.

I lyset af at Bulgarien har foretaget væsentlige forbedringer i deres oprindelige liste over 
foreslåede lokaliteter af fællesskabsbetydning, fortsætter Kommissionen den etablerede 
praksis med at undersøge listen over lokaliteter i den såkaldte biogeografiske proces.
Kommissionen vil underrette Udvalget for Andragender om resultatet af denne proces."

4. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 7. juli 2009.

Kommissionen oplyste i sit svar af 7/3/2008, at den har lagt pres på Bulgarien for at få landet 
til at foreslå flere lokaliteter, hvilket faktisk skete i slutningen af 2007 og i starten af 2008.
Kommissionen meddelte også, at listens fuldstændighed ville blive undersøgt på baggrund af 
de biogeografiske analyser som fastsat i habitatdirektivet.
                                               
1 Rådets direktiv 79/409/EØF om beskyttelse af vilde fugle, EFT L 103 af 25.4.1979, s. 1-18.
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På det biogeografiske seminar for Bulgarien, som blev afholdt i juni 2008, blev det fastslået, 
at en række naturtyper og arter var utilstrækkeligt repræsenteret på den nationale liste.
Andrageren selv bidrog til disse analyser, fordi han var en af repræsentanterne for de ngo’er, 
der deltog i drøftelserne.

På grundlag af seminarets resultater kunne de første, endnu ufuldstændige lister over 
lokaliteter af fællesskabsbetydning fastsat af Kommissionen offentliggøres i Kommissionens 
beslutning 2009/91/EF1 (for det alpine område), 2009/92/EF2 (for sortehavsområdet) og 
2009/91/EF3 (for det kontinentale område).

Efter det biogeografiske seminar blev Kommissionen og Bulgarien enige om, at hullerne i det 
foreslåede netværk ville blive fyldt ud inden den 1. september 2009.

Kommissionen ser ingen grund til at træffe foranstaltninger i anledning af dette andragende på 
grund af de seneste fremskridt, der er gjort i forbindelse med vedtagelsen af de første 
fællesskabslister over lokaliteter af fællesskabsbetydning. Kommissionen vil samarbejde med 
de bulgarske myndigheder om at færdiggøre den nationale liste over lokaliteter af 
fællesskabsbetydning.

                                               
1 Kommissionens beslutning 2009/912/EF af 12 december 2008 om vedtagelse af anden ajourførte liste over 
lokaliteter af fællesskabsbetydning i det alpine biogeografiske område i henhold til Rådets direktiv 92/43/EØF 
(meddelt under nummer K (2008) 7073). EUT L 043 af 13.02.2009, s. 21-58.
2 Kommissionens beslutning 2009/92/EF af 12. december 2008 om vedtagelse af en foreløbig liste over 
lokaliteter af fællesskabsbetydning i det biogeografiske sortehavsområde i henhold til Rådets direktiv 92/43/EØF 
(meddelt under nummer K (2008) 7974). EUT L 043 af 13.02.2009, s. 59-62.  
3 Kommissionens beslutning 2009/91/EF af 12. december 2008 om vedtagelse af anden ajourførte liste over 
lokaliteter af fællesskabsbetydning i det kontinentale biogeografiske område i henhold til Rådets direktiv 
92/43/EØF(meddelt under nummer K (2008) 8039). EUT L 043 af 13.02.2009, s. 63-244.


