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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1336/2008 af Andrey Kovatchev, bulgarsk statsborger, og 1 
medunderskriver, om manglende gennemførelse af Natura 2000-netværket i 
Bulgarien og Kommissionens utilfredsstillende behandling af en klage 
desangående

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 disse lokaliteter, 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, herunder Irakli-stranden 
ved Sortehavskysten, i øjeblikket lider uoprettelig skade. Andrageren påklager tillige den 
måde, hvorpå Kommissionen har behandlet den klage, sammenslutningen af Ngo'er, "Save 
Bulgarian Nature" indgav i marts 2008, og han anmoder derfor Europa-Parlamentet om at 
sikre, at Kommissionen griber ind over for de bulgarske myndigheder og giver dem et klart 
signal om, at de omgående skal opfylde deres forpligtelse til at udpege særligt beskyttede 
områder.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 23. februar 2010).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 25. marts 2010.

"Kommissionens bemærkninger til andragendet
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 Udpegelse af beskyttede områder i henhold til naturbeskyttelseslovgivningen

I henhold til tiltrædelsestraktaten (artikel 53, stk. 1) skulle Bulgarien fra den 1. januar 2007 
sikre overensstemmelse med EF-lovgivningen, som omfatter udpegelse af særligt beskyttede 
områder og lokaliteter af fællesskabsbetydning. Bulgarien forsinkede i høj grad vedtagelsen af 
sine nationale lister, og den endelige udgave blev ikke fremlagt for Kommissionen før i 
december 2007. Kommissionen vurderede listerne. Analysen af den nuværende situation 
viser, at Bulgarien hidtil har udpeget omkring 34 % af sit areal, hvilket i høj grad gør det 
sandsynligt, at de habitater og arter, der er fredet ved både fugle- og habitatdirektivet, er 
omfattet. 

Kommissionens største bekymring er imidlertid fortsat den utilstrækkelige udpegning af 
særligt beskyttede områder. Selv om Bulgarien har udpeget alle sine 114 vigtige 
fuglebeskyttelsesområder, blev områderne på seks af lokaliteterne indskrænket kraftigt uden 
nogen klar videnskabelig begrundelse. Kommissionen sendte en åbningsskrivelse til de 
bulgarske myndigheder i juni 20081. Den modtog svar herpå i august 2008, og vurderingen af 
dette svar er ved at blive afsluttet af Kommissionens tjenestegrene. Kommissionen arbejder 
aktivt med Bulgarien for at afslutte de resterende mangler.

 Udpegelse af det beskyttede område (SOB) Emine (BG0002043) og lokaliteten af 
fællesskabsbetydning (LAF) Emine-Irakli (BG0001004)

Begge lokaliteter blev korrekt udpeget af de bulgarske myndigheder i december 2007, og den 
foreslåede lokalitet af fællesskabsbetydning Emine-Irakli (BG0001004) blev optaget på den 
europæiske liste over lokaliteter af fællesskabsbetydning med vedtagelsen af Kommissionens 
beslutning 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 (EUT L 43 af 13.02.09).

 Udviklingsaktiviteter i området Emine-Irakli

I 2008 modtog Kommissionen oplysninger vedrørende et projekt i et beskyttet område i 
Bulgarien (inden for grænserne af den foreslåede lokalitet af fællesskabsbetydning Emine-
Irkali). For at undersøge situationen blev der indledt en undersøgelse på eget initiativ, som 
blev efterfulgt af en klage. Det fremgår af de seneste oplysninger, at projektet blev godkendt 
inden tiltrædelsesdatoen, og at det blev stoppet på grund af afgørelsen af en retssag. 
Kommissionen har endnu ikke fået fremlagt yderligere bevismateriale.

Vurderingen af oplysningerne viser problemerne med naturbeskyttelseslovgivningen i 
Bulgarien i deres helhed, herunder navnlig de mange projekter, der er blevet godkendt, inden 
Bulgariens tiltrædelse af EU, og manglen på tilstrækkelige oplysninger om de enkelte 
projekter.

På baggrund af ovenstående konkluderede Kommissionen, at der ikke er tilstrækkelig bevis 
for overtrædelse af fællesskabslovgivningen, og at sagen skulle afsluttes. Klagerne blev i 
                                               
1 Link til pressemeddelelsen:
http://europa.eu/rapid/pressreleasesaction.do?reference=ip/08/884&format=html&aged=0&language=en&guilan
guage=en.
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overensstemmelse med god forvaltningsskik behørigt underrettet om Kommissionens 
hensigter og fik tilstrækkelig tid til at fremsende supplerende oplysninger, som kunne give 
Kommissionen det bevismateriale, der er nødvendigt for at træffe de foranstaltninger, der er 
fastsat i artikel 258 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. 

I deres svar til Kommissionen har klagerne oplyst følgende: "Alle de øvrige projekter (med 
undtagelse af rydningen af skoven ved Vayafloden), primært med henblik på opførelse af nye 
hoteller og hotelkomplekser, blev indledt inden tiltrædelsen til EU". Hvad angår rydningen af 
skoven ved bredden af Vayafloden, blev Kommissionen informeret om, at den blev udført i 
2007 for at afhjælpe de skader, der var forårsaget af oversvømmelserne den 1.-2. juli 2006 og 
for at forhindre yderligere ødelæggelser. Vurderingen af oplysningerne viser, at Bulgarien har 
tilsidesat sine forpligtelser i henhold til direktiv 92/43/EØF, som fortolket af EF-Domstolen i 
dens afgørelse i sag C-117/03 og C-244/051. Bulgarien foreslog i sit svar på 
åbningsskrivelsen, at der blev truffet foranstaltninger til genopførelse af lokaliteten med 
tydeligt fastsatte frister. 

Hvad angår klagernes udtalelse om, at: "med hensyn til projekter uden for den foreslåede 
lokalitet af fællesskabsbetydning BG0001004, men inden for det foreslåede særligt beskyttede 
område BG0002043, mener vi, at situationen er for kompleks til at kunne evalueres grundigt 
og i detaljer ", indledte Kommissionen endnu en overtrædelsesprocedure mod Bulgarien for 
systematisk overtrædelser af direktiv 2009/147/EF om beskyttelse af vilde fugle2 og direktiv 
85/337/EØF om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet3 og 
for overtrædelse af direktiv 92/43/EØF og direktiv 2001/42/EF om vurdering af bestemte 
planers og programmers indvirkning på miljøet4, og projekterne i det vigtige fugleområde/det 
særligt beskyttede område Emine er ved at blive undersøgt5.

Kommissionen mener ikke, at direktiv 2004/35/EF om miljøansvar, hvad angår forebyggelse 
og afhjælpning af miljøskader6, er relevant for denne sag, og bemærker, at spørgsmålet ikke 
tidligere har været rejst over for Kommissionen. Direktivet blev gennemført i den bulgarske 
lovgivning den 16. april 2007.

Konklusioner

Kommissionen vil fortsat undersøge situationen i Emine-Irakli i relation til den 
fyldestgørende gennemførelse af beskyttelsesordninger i henhold til 
naturbeskyttelsesdirektiverne samt navnlig i relation til de aktiviteter, der gennemføres ved 
Vayaflodlejet. Om nødvendigt vil Kommissionen træffe foranstaltninger i henhold til artikel 
258 i TEUF."

                                               
1 Link til Kommissionens pressemeddelelser:
http://europa.eu/rapid/pressreleasesaction.do?reference=ip/09/1484&format=html&aged=0&language=en&guila
nguage=en.
2 EUT L 20 af 26.1.2010.
3 EFT L 175 af 5.7.1985.
4 EUT L 197 af 21.7.2001.
5 Link til Kommissionens pressemeddelelser:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1651&type=HTML&aged=0&language=EN&gu
iLanguage=en.
6 EFT L 143 af 30.4.2004.


