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Commissie verzoekschriften

25.3.2010

MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0997/2007, ingediend door Ivailo Ivanov (Bulgaarse 
nationaliteit), namens de Bulgaarse vereniging voor vogelbescherming, 
gesteund door 6 medeondertekenaars, over de juiste omzetting van het 
Natura 2000-netwerk in Bulgarije als gevolg van schending van de 
vogelrichtlijn en de habitatrichtlijn

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indieners, die zeven NGO’s vertegenwoordigen, doen hun beklag over de onjuiste en 
onvolledige omzetting door de Bulgaarse overheid van Richtlijn 79/409/EEG inzake het 
behoud van de vogelstand en Richtlijn 92/43/EEG inzake de instandhouding van de 
natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna. Ze beweren dat de Bulgaarse regering geen 
volledige lijst met gebieden heeft ingediend en dat er bijgevolg geen coherent Natura 
2000-netwerk is. Onder druk van particuliere investeerders zijn zelfs verschillende gebieden 
die aanvankelijk geselecteerd waren, van de lijst geschrapt zonder enige wetenschappelijke 
reden, waaronder drie gebieden van communautair belang. Dit betekent dat het aantal en de 
omvang van de beschermingsgebieden onder het strikte minimum zijn gekomen. 

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 5 maart 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 10 juni 2008

I. Het verzoekschrift

Indieners, die zeven NGO’s vertegenwoordigen, doen hun beklag over de onjuiste toepassing 
door de Bulgaarse autoriteiten van Richtlijn 79/409/EEG inzake het behoud van de 
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vogelstand1 en Richtlijn 92/43/EEG inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en 
de wilde flora en fauna2. Ze beweren dat de Bulgaarse regering geen volledige lijst met 
gebieden heeft ingediend en dat er bijgevolg geen coherent Natura 2000-netwerk is. Ook 
zouden er onder druk van particuliere investeerders zelfs verschillende gebieden die 
aanvankelijk geselecteerd waren, van de lijst zijn geschrapt zonder enige wetenschappelijke 
reden, waaronder drie gebieden van communautair belang. 

Het verzoekschrift beschrijft de stand van zaken vanaf het afbakenen van het Natura 2000-
netwerk in Bulgarije tot aan het besluit van de ministerraad, dat op 2 maart 2007 is genomen.

II. Commentaar van de Commissie op de argumenten in het verzoekschrift

Op 15 maart 2007 heeft de Commissie de eerste nationale lijst van gebieden van 
communautair belang onder de habitatrichtlijn, alsmede de l i j s t  van speciale 
beschermingsgebieden die zijn aangewezen onder de vogelrichtlijn ontvangen.

De Commissie is zich bewust van de problemen rondom het selecteren en aanwijzen van 
gebieden voor het Natura 2000-netwerk in Bulgarije. Zij heeft tal van signalen ontvangen van 
burgers en non-gouvernementele organisaties met betrekking tot de volledigheid van het 
netwerk zoals aanvankelijk voorgesteld door Bulgarije. 

Het Directoraat-generaal Milieu heeft de problemen in Bulgarije nauwlettend gevolgd, niet 
alleen middels bijeenkomsten met hoge functionarissen, maar ook aan de hand van een 
uitvoerige correspondentie (met inbegrip van een “pre-226-brief” voor slechte toepassing van 
de richtlijnen). Als gevolg van deze dialoog heeft Bulgarije ná de datum van het 
verzoekschrift twee nadere lijsten met voorgestelde gebieden van communautair belang onder 
de habitatrichtlijn en speciale beschermingsgebieden onder de vogelrichtlijn ingediend 
(waarvan de documentatie is ontvangen op respectievelijk 8 november 2007 en 22 januari 
2008). De totale hoeveelheid gebieden voor het Natura 2000-netwerk in Bulgarije bedraagt nu 
114 speciale beschermingsgebieden en 228 gebieden van communautair belang.

De nationale lijst met gebieden van communautair belang van Bulgarije wordt momenteel 
beoordeeld op basis van de criteria die zijn uiteengezet in bijlage III van de habitatrichtlijn. 
Deze beoordeling wordt verricht door het Europees Thematisch Centrum voor 
natuurbescherming en biodiversiteit, dat de Europese Commissie technische ondersteuning 
biedt bij de beoordeling van de volledigheid en de samenhang van het voorgestelde netwerk. 
De voorlopige uitkomst daarvan zal worden behandeld op een technische vergadering, ook 
wel biogeografische werkgroep genoemd, waar de wetenschappelijke zuiverheid van het 
voorgestelde netwerk wordt besproken door functionarissen van en deskundigen namens de 
Commissie, functionarissen en deskundigen van de lidstaten, en vertegenwoordigers van de 
belangengroepen. Deze procedure is voor de twee nieuwe lidstaten, Bulgarije en Roemenië, 
op dit moment nog gaande.

                                               
1 Richtlijn 79/409/EEG van de Raad van 2 april 1979 inzake het behoud van de vogelstand, PB L 103 van 

25.4.1979, blz. 1-18.

2 PB L 206 van 22.7.1992, blz. 7-50.
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Mocht uit de diverse biogeografische analyses blijken dat er habitat- en diersoorten van 
communautair belang zijn die onvoldoende door het voorgestelde netwerk worden gedekt, 
dan zal de Commissie de desbetreffende lidstaat vragen deze gaten te dichten door het 
netwerk uit te breiden.

III. Conclusies

Gezien het feit dat Bulgarije aanmerkelijke verbeteringen heeft aangebracht aan zijn 
aanvankelijke lijst van voorgestelde gebieden van communautair belang onder de 
habitatrichtlijn, is de Commissie voornemens verder te gaan met de algemeen gangbare 
praktijk van de beoordeling van de lijst in het zogezegde biogeografische proces. Alhoewel de 
vogelrichtlijn geen vergelijkbare bepalingen voor studies kent, is er ook een technische 
beoordeling van de speciale beschermingsgebieden gaande.

4. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 7 juli 2009

In haar voorgaande antwoord heeft de Commissie gesteld dat de biogeografische analyses 
krachtens de habitatrichtlijn mogelijke leemten in het netwerk voor de nationale lijst met 
gebieden van communautair belang onder de habitatrichtlijn aan het licht zullen brengen. 
Tevens werd vermeld dat er een onderzoek van de speciale beschermingsgebieden onder de 
vogelrichtlijn zou worden uitgevoerd.

Op de vergadering van de Commissie verzoekschriften van 6 oktober 2008 liet de Commissie 
weten dat het biogeografische seminar voor de analyse van de nationale lijst met gebieden van 
communautair belang was gehouden in juni 2008. Daarbij was geconcludeerd dat een aantal 
habitattypes en soorten onvoldoende op de nationale lijst vertegenwoordigd waren.

Op basis van de conclusies van dit seminar zijn nu de eerste door de Commissie vastgestelde, 
tot zover onvolledige, lijsten met gebieden van communautair belang opgenomen in de 
Beschikkingen van de Commissie 2009/91/EG1 (voor de Alpiene regio), 2009/92/EG2 (voor 
de regio van de Zwarte Zee) en 2009/93/EG3 (voor de continentale regio).

Naar aanleiding van het biogeografische seminar is de Commissie met Bulgarije 
overeengekomen dat de leemten in het voorgestelde netwerk voor 1 september 2009 worden 
aangevuld.
                                               
1 Beschikking 2009/91/EG van de Commissie van 12 december 2008 tot vaststelling, op grond van Richtlijn 
92/43/EEG van de Raad, van een tweede bijgewerkte lijst van gebieden van communautair belang voor de 
alpiene biogeografische regio (Kennisgeving geschied onder nummer C(2008) 7973). PB L 043, 13.02.2009, 
blz. 21-58.

2 Beschikking 2009/92/EG van de Commissie van 12 december 2008 tot vaststelling, op grond van Richtlijn 
92/43/EEG van de Raad, van de initiële lijst van gebieden van communautair belang voor de biogeografische 
regio van de Zwarte Zee (Kennisgeving geschied onder nummer C(2008) 7974). PB L 043, 13.02.2009, blz. 59-
62.

3 Beschikking 2009/93/EG van de Commissie van 12 december 2008 tot vaststelling, op grond van Richtlijn 
92/43/EEG van de Raad, van een tweede bijgewerkte lijst van gebieden van communautair belang voor de 
continentale biogeografische regio (Kennisgeving geschied onder nummer C(2008) 8039). PB L 043, 
13.02.2009, blz. 63-244.
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Wat betreft de vogelrichtlijn is heeft Bulgarije op 5 juni 2008 een schriftelijke aanmaning 
ontvangen wegens onvoldoende aanduiding van speciale beschermingszones. De Commissie 
heeft het antwoord van de Bulgaarse instanties op de aanmaning ontvangen en geanalyseerd, 
en op 13 mei 2009 is een technische vergadering met de Bulgaarse instanties gehouden, 
waarop besloten is dat de Bulgaarse autoriteiten aanvullende informatie zouden verstrekken. 

De aanvullende informatie van de indieners van het verzoekschrift is door de Commissie 
gebruikt om mogelijke inbreuken van het Gemeenschapsrecht in verschillende Natura 2000 
gebieden te onderzoeken. Deze informatie en de klachten die rechtstreeks bij de Commissie 
zijn ingediend hebben geleid tot de schriftelijke aanmaning die op 27 november 2008 naar 
Bulgarije is gestuurd wegens nalatige bescherming van het gedeeltelijk aangewezen 
Kaliakragebied, en het toestaan van de bouw van windturbines en andere ontwikkelingen 
zonder rekening te houden met de milieueffecten.

Wat betreft de habitatrichtlijn ziet de Commissie geen reden om nog verdere stappen te 
ondernemen naar aanleiding van dit verzoekschrift, daar er recentelijk vooruitgang is geboekt 
in de vorm van de vastgestelde communautaire lijsten met gebieden van communautair belang 
voor Bulgarije. De Commissie zal samenwerken met Bulgarije om de nationale lijst met 
gebieden van communautair belang aan te vullen.

Wat betreft de aanduiding en bescherming van speciale beschermingszones onder de 
vogelrichtlijn, heeft de Commissie gebruik gemaakt van haar bevoegdheden krachtens het 
Verdrag om te zorgen voor volledige naleving van de natuurwetgeving van de Gemeenschap.

5. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 25 maart 2010.

Aanwijzing van gebieden overeenkomstig de habitatrichtlijn

De regering van Bulgarije heeft eind 2007 haar lijst ingediend van voorgestelde gebieden van 
communautair belang (GCB). Na beoordeling van de gegevens door het Europees Thematisch 
Centrum voor biologische diversiteit en de Commissiediensten werd in juni 2008 een 
biogeografisch seminar gehouden. De conclusie van dat seminar was dat Bulgarije voor de 
meerderheid van de habitats en soorten voldoende gebieden had aangewezen. In december 
2008 heeft de Commissie de eerste GCB-lijsten voor Bulgarije vastgesteld1, die nu 
29,6 procent van het land beslaan, het op een na hoogste percentage van Europa. 
Uit de resultaten van het biogeografisch seminar bleek dat een aantal minder tot gemiddeld 
belangrijke tekortkomingen in het GCB-netwerk nog moeten worden verholpen en dat er 
tevens sprake is van een aantal "wetenschappelijke voorbehouden" waarvoor aanvullende 
studies nodig zijn. Er werd geen melding gemaakt van belangrijke tekortkomingen. Per 1 
september 2008, de op het biogeografisch seminar overeengekomen termijn, heeft Bulgarije 
de minder belangrijke tekortkomingen opgelost. Tijdens het seminar werd Bulgarije gevraagd 
voor 1 september 2009 ook de gemiddeld belangrijke tekortkomingen op te lossen. 

Hoofdzakelijk vanwege het relatief grote aantal "wetenschappelijke voorbehouden" waarvoor 
                                               
1 De beschikkingen zijn beschikbaar op het volgende adres:
http://eur-
lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ%3AL%3A2009%3A043%3ASOM%3ANL%3AHTML
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Bulgarije op dit moment aanvullende studies uitvoert, is de Commissie met de nationale 
autoriteiten overeengekomen om de termijn te verlengen, zodat de overblijvende lacunes
deugdelijk onderzocht kunnen worden, op basis van de best beschikbare wetenschappelijke 
kennis. Bulgarije zou gereed moeten zijn om de overblijvende tekortkomingen in de herfst 
van 2010 aan te pakken. 

Aanwijzing van gebieden overeenkomstig de vogelrichtlijn

Bulgarije heeft al zijn 114 belangrijke vogelgebieden aangewezen als speciale 
beschermingszones (hierna: SBZ's) overeenkomstig de vogelrichtlijn. Deze beslaan ongeveer 
90 procent van de belangrijke vogelgebieden. Ondanks het feit dat de aanwijzing van 
gebieden voor een groot gedeelte is voltooid, heeft de Commissie in 2008 een eerste 
waarschuwing naar Bulgarije gestuurd met het verzoek de overblijvende tekortkomingen aan 
te pakken; dit betreft zes SBZ's. Uit de antwoorden van de Bulgaarse autoriteiten bleken hier 
en daar lacunes in de gebruikte informatie. De Commissiediensten stonden erop dat de 
Bulgaarse autoriteiten de beste wetenschappelijke gegevens zouden verstrekken zodat de
beoordeling van de tekortkomingen kon worden afgerond. De aanvullende informatie werd de 
tweede helft van december 2009 bij de Europese Commissie ingediend en deze wordt op dit 
moment beoordeeld. Op basis van de beoordelingsresultaten zullen te zijner tijd de benodigde 
stappen worden genomen. 

Bescherming van Natura 2000-gebieden

De Commissie beschouwt de bescherming van Natura 2000-gebieden in Bulgarije als een 
prioriteit. De Commissie heeft de aanvullende informatie die door de indieners van het 
verzoekschrift is geleverd, gebruikt om mogelijke inbreuken op het Gemeenschapsrecht in 
sommige Natura 2000-gebieden te onderzoeken. Op basis van zowel deze informatie als de 
klachten die direct zijn ingediend, heeft de Commissie in november 2008 Bulgarije een 
schriftelijke aanmaning gestuurd wegens nalatige bescherming van het gedeeltelijk 
aangewezen Kaliakragebied. Daarnaast zijn er in oktober en november 2009 zes schriftelijke 
aanmaningen naar Bulgarije gestuurd – vanwege de autorisatie van plannen en projecten in 
beschermde gebieden aan de kust van de Zwarte Zee en in de bergachtige gebieden van 
Bulgarije; vanwege stelselmatig tekortschietende bescherming van vogelgebieden bij het 
goedkeuren van plannen en projecten voor stadsontwikkeling, toeristische projecten en 
windmolenparken en vanwege het niet naleven van het bepaalde in artikel 6, lid 3 van de 
habitatrichtlijn.

Conclusies

De Commissiediensten nemen op actieve wijze de benodigde maatregelen overeenkomstig het 
VWEU om zowel een juiste aanwijzing als de bescherming van de Natura 2000-gebieden in 
Bulgarije te garanderen. De Commissie heeft de zaken die door indieners aan de orde zijn 
gesteld, aangepakt door een actieve dialoog met de Bulgaarse autoriteiten en, waar nodig, 
door inbreukprocedures in te leiden.


