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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1336/2008, ingediend door Andrey Kovatchev (Bulgaarse 
nationaliteit), ondersteund door 1 medeondertekenaar, over het niet uitvoeren van 
het Natura 2000-netwerk in Bulgarije en de onbevredigende behandeling van een 
klacht dienaangaande door de Commissie

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener stelt dat, krachtens Richtlijn 92/43/EEG van de Raad inzake de instandhouding van 
de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna, de aanwijzing van gebieden en van de typen 
natuurlijke habitats en natuurlijke soorten die in deze gebieden thuishoren een van de 
belangrijkste toetredingsverplichtingen van Bulgarije was. Bulgarije had al vóór de toetreding 
een volledige lijst moeten indienen van de nationale gebieden die in het Natura 2000-netwerk 
moeten worden opgenomen.  Dit is volgens indiener niet gebeurd en hij wijst erop dat vele 
belangrijke gebieden, waaronder het Irakli-strand aan de kust van de Zwarte Zee, op het 
moment onherstelbaar beschadigd worden.  Indiener beklaagt zich verder over de manier 
waarop de Commissie is omgegaan met de klacht die een vereniging van ngo's, Save 
Bulgarian Nature, in maart 2008 heeft ingediend en hij verzoekt daarom het Europees 
Parlement om ervoor te zorgen dat de Commissie optreedt tegen de Bulgaarse autoriteiten en 
deze een duidelijk signaal geeft dat ze onmiddellijk dienen te voldoen aan de verplichting om 
speciaal beschermde gebieden aan te wijzen. 

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 23 februari 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 25 maart 2010.

De opmerkingen van de Commissie over het verzoekschrift
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 Aanwijzing van beschermde gebieden onder wetgeving inzake natuurbehoud

Op grond van de Toetredingsakte (artikel 53, lid 1) moest Bulgarije zich vanaf 1 januari 2007 
houden aan de communautaire wetgeving. Hieronder valt ook de aanwijzing van speciale 
beschermingszones (SBZ's) en gebieden van communautair belang (GCB's). Bulgarije heeft 
de goedkeuring van zijn nationale lijsten aanzienlijk vertraagd. De uiteindelijke versie is pas 
in december 2007 aan de Commissie gepresenteerd. De Commissie heeft de lijst beoordeeld. 
De analyse van de huidige situatie laat zien dat Bulgarije tot dusverre ongeveer 34% van zijn 
grondgebied heeft aangewezen, wat in potentie de habitats en de soorten die door de 
vogelrichtlijn en habitatrichtlijn worden beschermd, grotendeels dekt. 

De belangrijkste zorg van de Commissie blijft echter de ontoereikende aanwijzing van SBZ's. 
Hoewel Bulgarije al zijn 114 belangrijke vogelgebieden (Important Bird Areas; IBA's) heeft 
aangewezen, is de oppervlakte van zes van deze gebieden aanzienlijk verkleind zonder 
duidelijke wetenschappelijke onderbouwing. De Commissie heeft de Bulgaarse autoriteiten in 
juni 2008 een schriftelijke aanmaning gestuurd1. Het antwoord werd in augustus 2008 
ontvangen en de beoordeling ervan door de diensten van de Commissie is bijna voltooid. De 
Commissie werkt actief samen met Bulgarije om de overgebleven hiaten te behandelen.

 Aanwijzing van SBZ Emine (BG0002043) en GCB Emine-Irakli (BG0001004)

Beide locaties zijn in december 2007 correct aangewezen door de Bulgaarse autoriteiten. Het 
vGCB Emine-Irakli (BG0001004) is met de goedkeuring van de Beschikking van de 
Commissie van 12 december 2008, waarin, ingevolge Richtlijn 92/43/EEG van de Raad, een 
lijst met gebieden van communautair belang werd aangewezen voor de biogeografische regio 
van de Zwarte Zee (BP L43 van 13 februari 2009), opgenomen in de Europese lijst van 
GCB's.

 Ontwikkelingsactiviteiten in de regio Emine-Irakli

In 2008 ontving de Commissie informatie met betrekking tot een project dat werd uitgevoerd 
in een beschermd gebied in Bulgarije (binnen de grenzen van vGCB Emine-Irakli). Om de 
situatie te onderzoeken is op eigen initiatief een zaak geopend, waarna een klacht werd 
ontvangen. De nieuwste informatie laat zien dat het project is goedgekeurd voor de 
toetredingsdatum en dat de bouw is stilgelegd om de uitkomst van een rechtszaak af te 
wachten. Tot op heden heeft de Commissie geen aanvullend bewijs ontvangen.

Uit de beoordeling van de informatie blijkt de complexiteit van de problemen van 
natuurbehoud in Bulgarije en met name het grote aantal projecten dat is goedgekeurd voor de 
datum van toetreding van Bulgarije tot de EU en het ontbreken van voldoende informatie over 
individuele projecten.

Gezien de bovengenoemde omstandigheden concludeert de Commissie dat er onvoldoende 

                                               
1 Link naar het persbericht: 
http://europa.eu/rapid/pressreleasesaction.do?reference=ip/08/884&format=html&aged=0&language=en&guilan
guage=en
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bewijs bestaat voor een inbreuk op communautaire wetgeving en dat de zaak moet worden 
gesloten. Overeenkomstig de goede administratieve praktijk zijn de klagers naar behoren 
geïnformeerd over de intenties van de Commissie en is hun voldoende tijd gegeven om 
aanvullende informatie te verstrekken waarin de Commissie het benodigde bewijs zou kunnen 
vinden om de stappen uit artikel 258 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese 
Unie te kunnen nemen. 

In hun antwoorden meldden de klagers aan de Commissie dat "alle andere projecten (behalve 
de schoonmaak van de rivier de Vaya), hoofdzakelijk voor de bouw van nieuwe hotels en
hotelcomplexen, zijn begonnen en verleend vóór de toetreding tot de EU". Wat betreft de 
schoonmaak van het oeverbos van de rivier de Vaya: de Commissie is ervan op de hoogte 
gesteld dat deze in 2007 is uitgevoerd om de schade die is veroorzaakt door de 
overstromingen van 1-2 juli 2006 te herstellen en om verdere schade te voorkomen. Uit de 
beoordeling van de informatie bleek dat Bulgarije zijn verplichtingen onder Richtlijn 
92/43/EEG, zoals geïnterpreteerd door het EHvJ in arresten in zaken C-117/03 en C-244/051, 
niet is nagekomen. Als antwoord op de schriftelijke aanmaning heeft Bulgarije maatregelen 
voorgesteld voor de sanering van de locatie, met een duidelijke tijdslijn. 

In verband met de stelling van de klagers dat: “projecten buiten het vGCB BG0001004, maar 
binnen de vSBZ BG0002043, zijn wij van mening dat de situatie te complex is om uitvoerig in 
detail te worden beoordeeld”, heeft de Commissie een tweede inbreukprocedure tegen 
Bulgarije ingeleid wegens systematische schending van Richtlijn 2009/147/EG inzake het 
behoud van de vogelstand2 en Richtlijn 85/337/EEG betreffende de milieueffectbeoordeling 
van bepaalde openbare en particuliere projecten3, en wegens een schending van Richtlijn 
92/43/EEG en Richtlijn 2001/42/EG betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het 
milieu van bepaalde plannen en programma's4. De projecten in IBA/SBZ Emine worden 
onderzocht5.

De Commissie ziet in dit geval niet in wat de relevantie is van Richtlijn 2004/35/EG 
betreffende milieuaansprakelijkheid met betrekking tot het voorkomen en herstellen van 
milieuschade6 en merkt op dat deze kwestie niet eerder bij de Commissie is aangekaart. Deze 
richtlijn is op 16 april 2007 omgezet in Bulgaarse wetgeving.

Conclusies

De Commissie zal het onderzoek naar de situatie in Emine-Irakli en de adequate uitvoering 
van de beschermingsregelingen ingevolge de natuurbeschermingsrichtlijnen, in het bijzonder 
ten aanzien van de activiteiten die worden ondernomen in de bedding van de rivier de Vaya, 

                                               
1 Link naar de persberichten van de Commissie:  
http://europa.eu/rapid/pressreleasesaction.do?reference=ip/09/1484&format=html&aged=0&language=en&guila
nguage=en
2 PB L 20 van 26.1.2010.
3 PB L 175 van 5.7.1985.
4 PB L 197 van 21.7.2001.
5 Link naar de persberichten van de Commissie: 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1651&type=HTML&aged=0&language=EN&gu
iLanguage=en
6 PB L 143 van 30.4.2004.
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voortzetten. Indien nodig zal actie worden ondernomen zoals voorzien in artikel 258 van het 
VWEU. 


