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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1062/2008 ingediend door het initiatiefcomité "Veliko Turnovo for 
the Forest" (Bulgaars), gesteund door 879 medeondertekenaars, over de 
gebrekkige handhaving door de Bulgaarse autoriteiten van Richtlijn 92/43/EEG 
van de Raad inzake de instandhouding van de natuurlijke habitat en de wilde flora 
en fauna in verband met bouwwerkzaamheden in een Natura 2000-gebied in 
Centraal-Bulgarije

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indieners vragen aandacht voor de momenteel in uitvoering zijnde bouwwerkzaamheden in 
Veliko Turnovo, waarvoor de lokale autoriteiten toestemming hebben gegeven, maar die naar 
de mening van indieners in strijd zijn met de bepalingen in Richtlijn 92/34/EEG van de Raad 
inzake de instandhouding van de natuurlijke habitat en de wilde flora en fauna. Indieners 
wijzen er verder op dat het bewuste gebied is opgenomen in de Natura 2000-lijst en dat het 
geplande gebouw een verstorende invloed zal hebben op het architectonische cultuurerfgoed 
van de stad. Aangezien indieners zich reeds tevergeefs hebben gewend tot de 
verantwoordelijke Bulgaarse autoriteiten, verzoeken zij het Europees Parlement om de zaak in 
behandeling te nemen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 15.12.2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 13 januari 2011.

De Commissie heeft tevens een klacht ontvangen die betrekking heeft op hetzelfde gebied, en 
na grondige bestudering van de ingediende documenten zijn de volgende feiten geconstateerd: 
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 De locatie van de projecten die volgens indieners in strijd zijn met de wet, ligt niet binnen 
de grenzen van een gebied dat is opgenomen in de Bulgaarse nationale lijst van gebieden 
van communautair belang;

 Uit de ingediende informatie blijkt dat de bevoegde autoriteiten de hun ter beschikking 
gestelde documenten opnieuw hebben bestudeerd en het besluit hebben genomen dat de 
projecten niet zullen worden onderworpen aan een milieueffectbeoordelingsprocedure, 
omdat ze vallen onder Bijlage II van Richtlijn 85/337/ЕEG van de Raad betreffende de 
milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten1 (als gewijzigd), 
wat wil zeggen dat het projecten zijn waarvoor de noodzaak van het uitvoeren van een 
milieueffectbeoordeling van geval tot geval wordt beoordeeld. Een
milieueffectbeoordeling is alleen vereist als verwacht wordt dat de invloed op het milieu 
groot zal zijn. Volgens de richtlijn kunnen projecten die onder Bijlage I vallen een 
dergelijke invloed hebben. Voor projecten die vallen onder Bijlage II beoordeelt de 
bevoegde autoriteit de mate van invloed van geval tot geval, en is er alleen een 
milieueffectbeoordeling vereist als verwacht wordt dat het project aanzienlijke gevolgen 
zal hebben. Uit de informatie die aan de Commissie beschikbaar is gesteld blijkt duidelijk 
dat de nationale bevoegde autoriteit ieder afzonderlijk geval heeft onderzocht en tot de 
conclusie is gekomen dat er geen belangrijke gevolgen zullen zijn voor het milieu, en dat 
het uitvoeren van een milieueffectbeoordeling derhalve niet nodig is;

 Uit de beschikbaar gestelde informatie blijkt dat de bevoegde autoriteiten de bij hen 
ingediende documenten opnieuw hebben bestudeerd en hebben besloten dat de wijziging 
in het gedetailleerde ruimtelijke plan niet zal worden onderworpen aan een 
milieueffectbeoordelingsprocedure, aangezien dit valt onder artikel 3, lid 4 en 5 van 
Richtlijn 2001/42/ЕG betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het milieu van 
bepaalde plannen en programma’s2, wat betekent dat het een plan is waarvoor de 
noodzaak van een strategische-milieubeoordelingsprocedure van geval tot geval wordt 
beoordeeld. Een strategische milieubeoordeling is alleen vereist als verwacht wordt dat de 
invloed op het milieu groot zal zijn. Volgens de richtlijn kunnen plannen of programma’s 
die onder artikel 3, lid 2 vallen dergelijke effecten hebben. Voor plannen en programma’s 
die onder artikel 3, lid 4 en 5 vallen beoordeelt de bevoegde autoriteit de mate van invloed 
van geval tot geval, en is er alleen een strategische milieubeoordeling vereist als verwacht 
wordt dat het project aanzienlijke gevolgen zal hebben. Uit de informatie die aan de 
Commissie beschikbaar is gesteld blijkt duidelijk dat de nationale bevoegde autoriteit 
ieder afzonderlijk geval heeft onderzocht en tot de conclusie is gekomen dat er geen 
belangrijke gevolgen zullen zijn voor het milieu, en dat het uitvoeren van een strategische 
milieubeoordeling derhalve niet nodig is;

Conclusies

De klacht is niet geregistreerd voor verder onderzoek, omdat de conclusie luidt dat de 
bevoegde autoriteit de communautaire wetgeving naar behoren heeft uitgevoerd. De 
bevindingen van het onderzoek naar aanleiding van het verzoekschrift vormen geen 
aanleiding voor de Commissie om anders op te treden.
                                               
1 PB L 175 van 5.7.1985.
2 PB L 197 van 21.7.2001.


