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-verkoston epäasianmukaisesta toteuttamisesta Bulgariassa lintu- ja 
luontotyyppidirektiivien rikkomisen seurauksena

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjät edustavat seitsemää bulgarialaista kansalaisjärjestöä. He valittavat 
siitä, että Bulgarian viranomaiset ovat saattaneet luonnonvaraisten lintujen suojelusta annetun 
direktiivin 79/409/ETY ja luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston 
suojelusta annetun direktiivin 92/43/ETY epäasianmukaisesti ja puutteellisesti osaksi 
kansallista lainsäädäntöä. He väittävät, että Bulgarian hallitus ei ole toimittanut täydellistä 
luetteloa alueista ja että näin ollen maassa ei ole yhdenmukaista Natura 2000 -verkostoa. 
Yksityisten sijoittajien painostuksesta useat alun perin valitut alueet on poistettu luettelosta 
ilman tieteellistä syytä, mukaan luettuna kolme EU:n tärkeänä pitämää aluetta. Tämä 
tarkoittaa, että suojeltavien alueiden lukumäärä ja koko on jäänyt alle ehdottoman 
vähimmäistason.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 5. maaliskuuta 2008. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja (työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti).

3. Komission vastaus, saatu 10. kesäkuuta 2008



PE407.997/REVv02-00 2/4 CM\786495FI.doc

FI

I. Vetoomus

Vetoomuksen esittäjät edustavat seitsemää bulgarialaista kansalaisjärjestöä. He valittavat 
siitä, että Bulgarian viranomaiset ovat saattaneet luonnonvaraisten lintujen suojelusta annetun 
direktiivin 79/409/ETY1 ja luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston 
suojelusta annetun direktiivin 92/43/ETY2 epäasianmukaisesti ja puutteellisesti osaksi 
kansallista lainsäädäntöä. He väittävät, että Bulgarian hallitus ei ole toimittanut täydellistä 
luetteloa alueista ja että näin ollen maassa ei ole yhdenmukaista Natura 2000 -verkostoa. 
Yksityisten sijoittajien painostuksesta useat alun perin valitut alueet on poistettu luettelosta 
ilman tieteellistä syytä, mukaan luettuna kolme EU:n tärkeänä pitämää aluetta. Tämä 
tarkoittaa, että suojeltavien alueiden lukumäärä ja koko on jäänyt alle ehdottoman 
vähimmäistason.

Vetoomuksessa kuvataan Natura 2000 -verkoston rakentamisen tämänhetkistä tilannetta 
Bulgariassa ministerineuvoston päätökseen asti, joka tehtiin 2. maaliskuuta 2007.

II. Komission kommentit vetoomukseen

Komissio vastaanotti 15. maaliskuuta 2007 ensimmäisen kansallisen luettelon yhteisön 
tärkeinä pitämistä alueista, joita ehdotettiin luontodirektiivin ja lintudirektiivin alaisen 
erityissuojelualueita koskevan luettelon mukaisesti.

Komissio on ollut tietoinen Natura 2000 -verkostoon kuuluvien alueiden määrittämiseen ja 
nimeämiseen liittyvistä ongelmista Bulgariassa. Komissio on saanut kansalaisilta ja 
kansalaisjärjestöiltä useita viestejä Bulgarian alun perin ehdottaman verkoston 
puutteellisuudesta.

Ympäristöasiain pääosasto on seurannut tiiviisti asioiden kehitystä Bulgariassa tapaamalla 
korkean tason virkamiehiä ja käymällä myös tiivistä kirjeenvaihtoa (mukaan lukien ”pre-
226 kirje” direktiivien puutteellisesta soveltamisesta). Tämän vuoropuhelun tuloksena ja 
vetoomuksen luovuttamisen jälkeen Bulgaria on toimittanut kaksi uutta ehdotusta 
luontotyyppidirektiivin mukaisista yhteisön tärkeinä pitämistä alueista ja lintudirektiivin 
mukaisista erityissuojelualueista (vaaditut asiakirjat vastaanotettiin 8. marraskuuta 2007 ja 
22. tammikuuta 2008). Bulgarian Natura 2000 -verkoston kohteisiin kuuluu nyt 
114 erityissuojelualuetta ja 228 yhteisön tärkeänä pitämää aluetta.

Bulgarian kansallinen luettelo yhteisön tärkeinä pitämistä alueista on parhaillaan arvioitavana 
luontotyyppidirektiivin liitteessä III esitettyjen kriteerien mukaisesti. Arvioinnin suorittaa
Euroopan ympäristökeskuksen biologista monimuotoisuutta käsittelevä eurooppalainen 
aihekeskus (European Topic Centre for Biological Diversity, ETC-BD), joka tarjoaa Euroopan 
komissiolle asiantuntija-apua ehdotetun verkoston kattavuuden ja yhtenäisyyden
arvioimiseksi. Teemakeskuksen alustavia arviointeja käsitellään biomaantieteelliseksi
seminaariksi kutsutussa asiantuntijakokouksessa, jossa komission virkamiehet ja komission 

                                               
1 Luonnonvaraisten lintujen suojelusta annettu neuvoston direktiivi 79/409/ETY, EYVL L 103, 25.4.1979, 
s. 1-18.
2 EYVL L 206, 22.7.1992, s. 7–50.
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nimissä työskentelevät asiantuntijat, jäsenvaltioiden virkamiehet ja heidän asiantuntijansa 
sekä sidosryhmien edustajat tarkastelevat ehdotetun verkoston tieteellistä perustaa. Näin 
toimitaan myös kahden uuden jäsenvaltion Bulgarian ja Romanian kanssa.

Jos biomaantieteellisestä analyysistä käy ilmi, että on olemassa yhteisön edun mukaisia 
luontotyyppejä tai lajeja, joita ei kateta riittävästi ehdotetussa verkostossa, komissio pyytää 
jäsenvaltioita korjaamaan puutteet laajentamalla verkostoa.

III. Johtopäätökset

Koska Bulgaria on tehnyt huomattavia parannuksia alkuperäiseen luetteloonsa yhteisön 
tärkeänä pitämiksi alueiksi ehdottamistaan alueista luontotyyppidirektiivin mukaisesti, 
komissio etenee vakiintuneen käytännön mukaisesti ja tarkastelee alueiden luetteloa niin 
kutsutussa biomaantieteellisessä prosessissa. Vaikka lintudirektiivissä ei ole vastaavanlaisia 
analyysejä koskevia säännöksiä, erityissuojelualueiden teknistä arviointia jatketaan.

4. Komission vastaus, saatu 7. heinäkuuta 2009

Komissio totesi aiemmin antamassaan tiedonannossa, että luontotyyppidirektiivissä 
säädettyjen biomaantieteellisten analyysien avulla saataisiin selville yhteisön tärkeänä pitämiä 
alueita koskevissa luetteloissa esiintyvät mahdolliset puutteet. Tämän lisäksi todettiin, että 
lintudirektiivissä tarkoitetuista erityissuojelualueista tehtäisiin selvitys.

Komissio ilmoitti vetoomusvaliokunnan 6. lokakuuta 2008 pidetyssä kokouksessa, että 
kesäkuussa 2008 pidettiin biomaantieteellinen seminaari, jossa pyrittiin arvioimaan yhteisön 
tärkeinä pitämiä alueita koskevan kansallisen luettelon kattavuutta. Tässä yhteydessä
havaittiin, että kansallisessa luettelossa on edustettuina liian vähän luontotyyppejä ja lajeja.

Seminaarin tuloksiin perustuen on komission päätöksiin 2009/91/EY1 (alppivyöhyke), 
2009/92/EY2 (Mustanmeren vyöhyke) ja 2009/93/EY3 (mannervyöhyke) sisällytetty 
ensimmäiset, vaikkakaan ei vielä täydelliset, luettelot yhteisön tärkeinä pitämistä alueista.

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

Bulgarialle lähetettiin 5. kesäkuuta 2008 lintudirektiivin täytäntöönpanoa koskeva virallinen 
huomautus, jossa todettiin, että Bulgaria ei ollut nimennyt riittävän montaa 
erityissuojelualuetta. Komissio on saanut Bulgarian viranomaisten vastauksen viralliseen 
huomautukseen, vastaus on käsitelty ja Bulgarian viranomaisten kanssa on pidetty

                                               
1 Komission päätös 2009/91/EY, tehty 12 päivänä joulukuuta 2008, neuvoston direktiivin 92/43/ETY mukaisen, 
alppivyöhykkeen luonnonmaantieteellisellä alueella olevista yhteisön tärkeinä pitämistä alueista tehdyn luettelon 
toisesta päivityksestä (ilmoitettu asiakirjanumerolla K(2008) 7973). EUVL L 043, 13.2.2009 s. 21–58.
2 Komission päätös 2009/92/EY, tehty 12 päivänä joulukuuta 2008, neuvoston direktiivin 92/43/ETY mukaisesta 
alustavasta luettelosta Mustanmeren vyöhykkeen luonnonmaantieteellisellä alueella olevista yhteisön tärkeinä 
pitämistä alueista (ilmoitettu asiakirjanumerolla K(2008) 7974). EUVL L 043, 13.2.2009 s. 59–62.
3 Komission päätös 2009/91/EY, tehty 12 päivänä joulukuuta 2008, neuvoston direktiivin 92/43/ETY mukaisen, 
mannervyöhykkeen luonnonmaantieteellisellä alueella olevista yhteisön tärkeinä pitämistä alueista tehdyn 
luettelon toisesta päivityksestä (ilmoitettu asiakirjanumerolla K(2008) 8039). EUVL L 043, 13.2.2009 s. 63–244.
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asiantuntijakokous 13. toukokuuta 2009, jolloin sovittiin, että Bulgarian viranomaiset 
toimittavat lisätietoja.

Komissio on käyttänyt vetoomuksen esittäjien toimittamia lisätietoja selvittääkseen, onko 
yhteisön lainsäädäntöä mahdollisesti rikottu useilla Natura 2000 -alueilla. Näiden tietojen ja 
komissiolle suoraan esitettyjen valitusten perusteella Bulgarialle on lähetetty 27. marraskuuta 
2008 virallinen huomautus, joka koskee osittain nimetyn Kaliakran alueen puutteellista 
suojelua ja sitä, että tuulivoimalat ja muut kehitystoimet on sallittu ympäristövaikutuksia 
huomioonottamatta.

Luontotyyppidirektiivin osalta komissio ei näe mitään syytä ryhtyä jatkotoimenpiteisiin tämän 
vetoomuksen johdosta, koska yhteisön tärkeinä pitämiä Bulgariassa sijaitsevia alueita
koskevien ensimmäisten luetteloiden hyväksymisessä on viime aikoina edistytty. Komissio 
toimii jatkossa yhteistyössä Bulgarian viranomaisten kanssa yhteisön tärkeinä pitämiä alueita 
koskevan kansallisen luettelon täydentämiseksi.

Komissio on lintudirektiivin mukaisten erityissuojelualueiden nimeämiseksi ja suojelemiseksi 
käyttänyt toimivaltuuksiaan EY:n perustamissopimuksen mukaisesti varmistaakseen, että 
EU:n luonnonsuojelua koskevaa lainsäädäntöä noudatetaan täysimääräisesti.


