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Betreft: Verzoekschrift 1532/2010, ingediend door Laura Di Carlantonio (Italiaanse 
nationaliteit), over afschaffing van de jacht op bruine beren in Bulgarije

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster verzoekt om een verbod op de jacht op bruine beren in Bulgarije. Dit verbod is in 
bepaalde lidstaten van de Europese Unie reeds van kracht. De bruine beer is een beschermde 
diersoort uit hoofde van de Habitatrichtlijn (92/43/EEG).

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 23 maart 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 10 juni 2011

Opmerkingen van de Commissie

De bruine beer (Ursus arctos) is een van de diersoorten die zijn opgenomen in bijlage IV bij 
de habitatrichtlijn 92/43/EEG1, en op grond van artikel 12 van die richtlijn strikt door de 
lidstaten moeten worden beschermd.

Overeenkomstig artikel 16 van de richtlijn mogen de lidstaten afwijkingen toepassen en 
toestaan dat er onder strikt gecontroleerde omstandigheden specimens van deze soorten 
worden gevangen, op voorwaarde dat er geen andere bevredigende oplossing bestaat en de 
afwijking geen afbreuk doet aan het streven de populaties van de betrokken soort in hun 
natuurlijke verspreidingsgebied in een gunstige staat van instandhouding te laten 

                                               
1 PB L 206 van 22.7.1992.
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voortbestaan.

De Commissie is ervan op de hoogte dat de Bulgaarse wetgeving onlangs is gewijzigd, en dat 
de jacht op bruine beren nu onder bepaalde omstandigheden is toegestaan.

Conclusie

De diensten van de Commissie zijn momenteel aan het onderzoeken of de wijzigingen in de 
Bulgaarse wetgeving in overeenstemming zijn met de bepalingen van de habitatrichtlijn, en 
met name de artikelen 12 en 16. Er zal een besluit worden genomen over de volgende stappen 
zodra de resultaten van dit onderzoek bekend zijn.


