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ILMOITUS JÄSENILLE

Aihe: Vetoomus 0745/2007 Andrey Kovatchev, Bulgarian kansalainen, (Balkani-
luonnonsuojeluyhdistyksen puolesta,) Natura 2000 -verkoston täytäntöönpanon 
epäonnistumisesta Bulgariassa

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä kertoo, että luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja 
kasviston suojelusta annetun neuvoston direktiivin 92/43/ETY nojalla yksi Bulgarian 
tärkeimmistä velvoitteista EU:hun liittymisen yhteydessä oli nimetä alueet ja niillä esiintyvät 
luontotyypit ja kotoperäiset lajit liitteen III kriteerien mukaisesti. Bulgarian oli tarkoitus 
esittää ennen liittymistään täydellinen luettelo kansallisista alueista, jotka liitetään 
Natura 2000 -verkostoon. Vetoomuksen esittäjän mukaan näin ei tapahtunut, ja hän toteaa, 
että monet tärkeät alueet kärsivät nykyisin tuhoista, joita on mahdotonta korjata. Näin ollen 
hän pyytää Euroopan parlamenttia varmistamaan, että Bulgaria täyttää velvollisuutensa ja 
nimeää välittömästi erityisten suojelutoimien alueet.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 20. joulukuuta 2007. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja (työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti).

3. Komission vastaus, saatu 7. maaliskuuta 2008.

Vetoomuksen esittäjä kertoo, että luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja 
kasviston suojelusta annetun neuvoston direktiivin 92/43/ETY1 nojalla yksi Bulgarian 
tärkeimmistä velvoitteista EU:hun liittymisen yhteydessä oli nimetä yhteisön tärkeänä pitämät 
alueet edellä mainitun direktiivin liitteen III kriteerien mukaisesti luontotyyppien ja yhteisön 

                                               
1 EYVL L 206, 22.7.1992, s. 7-50.
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tärkeänä pitämien lajien suojelemiseksi. Bulgarian oli tarkoitus esittää ennen liittymistään 
täydellinen kansallinen luettelo alueista, jotka voidaan mahdollisesti liittää Natura 2000 -
verkostoon.

Vetoomuksen esittäjän mukaan näin ei täysin tapahtunut, ja hän toteaa, että monet ehdotetun 
luettelon ulkopuolelle jääneet tärkeät alueet kärsivät nykyisin tuhoista, joita on mahdotonta 
korjata. Hän väittää, että eräillä ehdotetuista alueista ei edes ole vaadittavia 
suojelujärjestelyjä. Näin ollen hän pyytää Euroopan parlamenttia varmistamaan, että Bulgaria 
täyttää velvollisuutensa ja nimeää välittömästi erityisten suojelutoimien alueet.

Komissio on ollut tietoinen Natura 2000 -verkostoon kuuluvien alueiden määrittämiseen ja 
nimeämiseen liittyvistä ongelmista Bulgariassa. Ongelmia on esiintynyt 
luontotyyppidirektiivin mukaisten yhteisön tärkeänä pitämien alueiden lisäksi myös 
lintudirektiivin1 mukaisten erityisten suojelutoimien alueiden – verkoston muiden osien –
osalta. Komissio on saanut kansalaisilta ja kansalaisjärjestöiltä useita viestejä Bulgarian alun 
perin ehdottaman verkoston puutteellisuudesta (ehdotus saapui komissioon 15. maaliskuuta 
2007), ja vetoomuksen esittäjän yhdistys on myös lähettänyt sille kirjeitä ja käynyt 
henkilökohtaisilla vierailuilla komissiossa. Komission jäsen Dimas on lisäksi ottanut 
henkilökohtaisesti vastaan ryhmän bulgarialaisia kansalaisjärjestöjä, jotka esittivät 
samanlaisia väitteitä.

Ympäristöasioiden pääosasto on seurannut tiiviisti asioiden kehitystä Bulgariassa tapaamalla 
korkean tason virkamiehiä ja käymällä lisäksi myös tiivistä kirjeenvaihtoa (lähettämällä mm. 
epävirallisen tiedustelun direktiivien huonosta soveltamisesta). Tämän vuoropuhelun 
tuloksena Bulgaria on toimittanut vetoomuksen esittämisen jälkeen kaksi uutta ehdotusta 
luontotyyppidirektiivin mukaisista yhteisön tärkeänä pitämistä alueista ja lintudirektiivin 
mukaisista erityisten suojelutoimien alueista (vaaditut asiakirjat saapuivat komissioon 
8. marraskuuta 2007 ja 22. tammikuuta 2008).

Bulgarian kansallinen luettelo yhteisön tärkeänä pitämistä alueista on parhaillaan arvioitavana 
luontotyyppidirektiivin liitteessä III esitettyjen kriteerien mukaisesti. Arvioinnin suorittaa 
Euroopan ympäristökeskuksen apuna toimiva European Topic Centre on Biological Diversity, 
joka tarjoaa Euroopan komissiolle asiantuntija-apua ehdotetun verkoston täydellisyyden ja 
johdonmukaisuuden arvioimiseksi. Teemakeskuksen ensimmäisiä arviointeja käsitellään 
biomaantieteelliseksi seminaariksi kutsutussa asiantuntijakokouksessa, jossa komission 
virkamiehet ja heidän nimissään toimivat asiantuntijat, jäsenvaltioiden virkamiehet ja heidän 
asiantuntijansa sekä sidosryhmien edustajat tarkastelevat ehdotetun verkoston tieteellistä 
perustaa.

Koska Bulgaria on tehnyt huomattavia parannuksia alkuperäiseen luetteloonsa yhteisön 
tärkeänä pitämiksi alueiksi ehdottamistaan alueista, komissio etenee vakiintuneen käytännön 
mukaisesti ja tarkastelee alueiden luetteloa niin kutsutussa biomaantieteellisessä prosessissa. 
Komissio toimittaa vetoomusvaliokunnalle tiedon tämän prosessin tuloksista.

4. Komission täydentävä vastaus, saatu 7. heinäkuuta 2009.

                                               
1 Neuvoston direktiivi 79/409/ETY luonnonvaraisten lintujen suojelusta, EYVL L 103, 25.4.1979, s. 1-18. 
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Komission vastauksessa 7. maaliskuuta 2008 todettiin, että komissio oli painostanut Bulgariaa 
ehdottamaan uusia alueita, kuten vuoden 2007 lopussa ja vuoden 2008 alussa tehtiinkin. 
Komissio totesi myös, että luettelon kattavuutta tarkasteltaisiin luontotyyppidirektiivin 
mukaisten biomaantieteellisten analyysien yhteydessä.

Bulgariaa koskeva biomaantieteellinen seminaari pidettiin kesäkuussa 2008, ja silloin 
havaittiin, että kansallisessa luettelossa on edustettuina liian vähän luontotyyppejä ja lajeja.
Vetoomuksen esittäjä itse auttoi näiden analyysien laatimisessa, sillä hän oli yksi 
keskusteluihin osallistuneiden kansalaisjärjestöjen edustajista.

Seminaarin tuloksiin perustuen on komission päätöksiin 2009/91/EY1 (Alppivyöhyke), 
2009/92/EY2 (Mustanmeren vyöhyke) ja 2009/93/EY3 (Mannervyöhyke) sisällytetty alustava, 
vaikkakaan ei vielä täydellinen, luettelo yhteisön tärkeinä pitämistä alueista.

Biomaantieteellisen seminaarin jälkeen komissio sopi Bulgarian kanssa, että ehdotetun 
verkoston puutteet täydennettäisiin 1. syyskuuta 2009 mennessä.

Komissio ei näe mitään syytä toimiin tämän vetoomuksen johdosta, koska äskettäin on 
hyväksytty alustava Bulgariaa koskeva luettelo yhteisön tärkeinä pitämistä alueista. Komissio 
työskentee Bulgarian viranomaisten kanssa yhteisön tärkeinä pitämiä alueita koskevan 
kansallisen luettelon täydentämiseksi.

                                               
1 Komission päätös, tehty 12 päivänä joulukuuta 2008, neuvoston direktiivin 92/43/ETY mukaisen, 
alppivyöhykkeen luonnonmaantieteellisellä alueella olevista yhteisön tärkeinä pitämistä alueista tehdyn luettelon 
toisesta päivityksestä (tiedoksiannettu numerolla K(2008) 7973). EUVL L 043 , 13.2.2009 s.21 – 58.
2 Komission päätös, tehty 12 päivänä joulukuuta 2008, neuvoston direktiivin 92/43/ETY mukaisesta alustavasta 
luettelosta Mustanmeren vyöhykkeen luonnonmaantieteellisellä alueella olevista yhteisön tärkeinä pitämistä 
alueista (tiedoksiannettu numerolla K(2008) 7974). EUVL L 043 , 13.2.2009 s. 59 -62.
3 Komission päätös, tehty 12 päivänä joulukuuta 2008, neuvoston direktiivin 92/43/ETY mukaisen, 
mannervyöhykkeen luonnonmaantieteellisellä alueella olevista yhteisön tärkeinä pitämistä alueista tehdyn 
luettelon toisesta päivityksestä (tiedoksiannettu numerolla K(2008) 8039). EUVL L 043, 13.2.2009 s.63 –244.


