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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0997/2007 af Ivailo Ivanov, bulgarsk statsborger, for den 
bulgarske fuglebeskyttelsesforening, og 6 medunderskrivere, om ukorrekt 
gennemførelse i national ret af Natura 2000-netværket i Bulgarien som følge 
af overtrædelser af direktivet om vilde fugle og habitatdirektivet

Andragende 1503/2007 af Lazov Yordan Stamenov, bulgarsk statsborger, om 
beskyttelse af miljøet i Bulgarien

1. Sammendrag af andragende 0997/2007

Andragerne, der repræsenterer syv bulgarske ngo'er, klager over de bulgarske myndigheders 
ukorrekte og ufuldstændige gennemførelse i national ret af direktiv 79/409/EØF om 
beskyttelse af vilde fugle og direktiv 92/43/EØF om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og 
planter. De hævder, at den bulgarske regering ikke har fremsendt en fuldstændig liste over 
områder, og at der derfor ikke findes noget sammenhængende Natura 2000-netværk. Under 
pres fra private investorer er adskillige områder, der oprindeligt var blevet udvalgt, rent 
faktisk blevet slettet fra listen uden nogen som helst videnskabelig begrundelse, herunder tre 
lokaliteter af fællesskabsinteresse. Dette betyder, at antallet og størrelsen af 
beskyttelsesområderne nu ligger under det absolutte minimum.  

Sammendrag af andragende 1503/2007

I første del af andragendet hævder andrageren, at udpegningen af en Natura 2000-lokalitet 
(direktiv 92/43/EF) i Riladalen er blevet forsinket. Det påstås, at forsinkelsen skyldes, at det 
er vanskeligt at fastlægge grænserne for det område, der skal beskyttes, da der er 
konkurrerende interesser i anvendelsen af området. Som følge heraf bliver det udpegede 
område mindre end det burde. Den fastsatte frist for meddelelse af det udpegede område til 
Kommissionen (1/1/2007) er angiveligt blevet overskredet, og det samme gælder en frist i 
juni i henhold til biodiversitetsbestemmelserne. Andrageren opremser de beskyttede arter, 
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som vil lide under en manglende gennemførelse af Bulgariens 10-årige skovbrugsplan. I 
anden del af andragendet hævder foreningen "Green Balkans", at udgravningerne ved 
Djermanflodens bred forstyrrer en vigtig rasteplads for vilde fugle. Selv om dette problem 
ikke er nyt, skal det løses nu i lyset af Bulgariens medlemsforpligtelser. I samme forbindelse 
er der et problem, der vedrører grundvandsreservoiret.

2. Formelle betingelser for behandling af ansøgninger

0997/2007: Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 5. marts 2008).
1503/2007: Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 2. juni 2008).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar på 0997/2007, modtaget den 10. juni 2008.

"Andragerne, der repræsenterer syv bulgarske ngo'er, klager over de bulgarske myndigheders 
ukorrekte anvendelse af direktiv 79/409/EØF1 om beskyttelse af vilde fugle og direktiv 
92/43/EØF2 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter. De hævder, at den bulgarske 
regering ikke har fremsendt en fuldstændig liste over områder, og at der derfor ikke findes 
noget sammenhængende Natura 2000-netværk. Det påstås, at adskillige områder, der 
oprindeligt var blevet udvalgt, er blevet slettet fra listen uden nogen som helst videnskabelig 
begrundelse, herunder tre områder af interesse for EU, som følge af pres fra private 
investorer. 

Andragerne redegør for situationen med hensyn til etablering af Natura 2000-netværket i 
Bulgarien frem til det bulgarske ministerråds afgørelse den 2. marts 2007.

Kommissionens bemærkninger

Kommissionen modtog den første nationale liste over foreslåede lokaliteter af 
fællesskabsbetydning i henhold til habitatdirektivet og listen over udpegede særligt beskyttede 
områder i henhold til fugledirektivet den 15. marts 2007.

Kommissionen har været opmærksom på problemerne forbundet med identificering og 
udpegning af lokaliteter under Natura 2000-netværket i Bulgarien. Kommissionen har fået 
mange henvendelser fra borgere og ngo'er vedrørende fuldstændigheden af netværket som 
først foreslået af Bulgarien. 

Generaldirektoratet for Miljø har nøje fulgt udviklingen på dette område i Bulgarien, ikke blot 
gennem møder med højtstående embedsmænd, men også gennem hyppige brevvekslinger 
(herunder en "præ-226-skrivelse" om ukorrekt anvendelse af direktiverne). Som et resultat af 
denne dialog har Bulgarien siden datoen for dette andragende fremsendt to yderligere forslag 
til lokaliteter af fællesskabsbetydning i henhold til habitatdirektivet og særligt beskyttede 
områder i henhold til fugledirektivet (den krævede dokumentation blev modtaget henholdsvis 
den 8. november 2007 og den 22. januar 2008). Det samlede antal områder under Natura 
2000-netværket i Bulgarien er nu 114 særligt beskyttede områder og 228 lokaliteter af 

                                               
1 Rådets direktiv 79/409/EØF om beskyttelse af vilde fugle, EFT L 103 af 25.4.1979, s. 1-18.
2 EUT L 206 af 22.7.1992, s. 7-50.
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fællesskabsbetydning.

Den nationale liste over lokaliteter af fællesskabsbetydning fra Bulgarien er nu ved at blive 
vurderet i henhold til kriterierne i bilag III til habitatdirektivet. Denne vurdering foretages af 
EEA European Topic Centre on Biological Diversity, som yder teknisk bistand til 
Kommissionen i forbindelse med vurderingen af det foreslåede netværks fuldstændighed og 
sammenhæng. Deres foreløbige vurderinger vil blive drøftet på et teknisk møde, et såkaldt 
biogeografisk seminar, hvor Kommissionens tjenestemænd og eksperter for Kommissionen, 
embedsmænd fra medlemsstaterne og deres eksperter samt repræsentanter for 
interessegrupper vil drøfte det foreslåede netværks videnskabelige forsvarlighed. Denne 
proces gennemføres samtidig for de to nye medlemsstater Bulgarien og Rumænien.

Såfremt de biogeografiske analyser viser, at der er naturtyper og arter af 
fællesskabsbetydning, som ikke i tilstrækkelig grad er omfattet at det foreslåede netværk, vil 
Kommissionen anmode medlemsstaterne om at råde bod på denne mangel ved at udvide 
netværket.
Konklusioner

I lyset af at Bulgarien har foretaget væsentlige forbedringer i den oprindelige liste over 
foreslåede lokaliteter af fællesskabsbetydning i henhold til habitatdirektivet, fortsætter 
Kommissionen den etablerede praksis med at undersøge listen over lokaliteter i den såkaldte 
biogeografiske proces. Selv om der ikke er lignende bestemmelser om analyse i 
fugledirektivet, foretages der i øjeblikket ligeledes en teknisk vurdering af de særligt 
beskyttede områder."

Kommissionens svar på 1503/2007, modtaget den 26. september 2008.

"Andrageren hævder, at udpegningen af en Natura 2000-lokalitet i Riladalen er blevet 
forsinket. Det påstås, at forsinkelsen skyldes, at det er vanskeligt at fastlægge grænserne for 
det område, der skal beskyttes, da der er konkurrerende interesser i anvendelsen af området. 
Den fastsatte frist for meddelelse af det udpegede område til Europa-Kommissionen 
(1/1/2007) er angiveligt blevet overskredet. Andrageren opremser de beskyttede arter, som vil 
lide under en manglende gennemførelse af Bulgariens tiårige skovbrugsplan.

I anden del af andragendet hævder foreningen "Green Balkans", at udgravningerne ved 
Djermanflodens bred forstyrrer en vigtig rasteplads for vilde fugle. I samme forbindelse er der 
et problem, der vedrører grundvandsreservoiret.

Bulgarien fremsendte den nationale liste over foreslåede områder af fællesskabsbetydning til 
Europa-Kommissionen i tre faser, den sidste den 18. januar 2008. Hvad angår udelukkelsen af 
dele af Rilabjerget fra Natura 2000-netværket, har Kommissionen allerede modtaget en klage 
fra en ikkestatslig organisation om den manglende indlemmelse af det såkaldte "Rilabuffer". 
Der blev endvidere vedføjet en klage til Kommissionen udformet ved anvendelse af 
standardformularerne til dette andragende.

Hvad angår områder, der ikke er udpeget, men som fortjener at blive beskyttet i 
overensstemmelse med EU's lovgivning på naturområdet, blev det biogeografiske seminar for 
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Bulgarien og Rumænien afholdt den 9.-12. juni i år i Sibiu, Rumænien, for at vurdere de 
nationale lister over områder, der er foreslået som områder af fællesskabsbetydning i henhold 
til habitatdirektivet (92/43/EØF)1 for alle de biogeografiske områder i de berørte 
medlemsstater. Drøftelserne, som udelukkende tager udgangspunkt i videnskabelige kriterier, 
har resulteret i identifikation af nogle huller ("utilstrækkeligheder") vedrørende visse 
habitattyper, der er angivet i bilag I, og visse arter, som er angivet i bilag II i habitatdirektivet. 
Bulgarien er nødsaget til enten at udvide nogle af de allerede eksisterende områder eller at 
foreslå nye områder for at udfylde disse huller. Derfor er problematikken omkring områder, 
der er "udelukket" fra Natura 2000-netværket, stadig åben og under behandling.
Med hensyn til de spørgsmål, der er rejst i nærværende andragende vedrørende 
Djermanfloden, gav andragende 196/2007 endvidere anledning til bekymring, hvad angår 
udvinding af mineraler fra floden. Kommissionens tjenestegrene undersøgte de rejste 
problematikker, og eftersom de pågældende aktiviteter blev udført inden Bulgariens indtræden i 
Den Europæiske Union, blev der ikke fundet grundlag for overtrædelsesprocedurer.

Kommissionen vil fortsat samarbejde med Bulgarien mod etableringen af et fuldt 
repræsentativt Natura 2000-netværk, som opfylder kriterierne i bilag III i habitatdirektivet.

Hvad angår Djermanfloden, konkluderer Kommissionen, at de spørgsmål, der er rejst af 
andrageren, ikke kan betragtes som overtrædelser, da fællesskabslovgivningen ikke er blevet 
overtrådt."

4. Kommissionens svar på 0997/2007, modtaget den 7. juli 2009.

"I Kommissionens tidligere meddelelse erklærede den, at de biogeografiske analyser i 
henhold til habitatdirektivet ville identificere eventuelle huller i netværket til den nationale 
liste over lokaliteter af fællesskabsbetydning i henhold til habitatdirektivet. Det blev også 
nævnt, at en analyse af særligt beskyttede områder i henhold til fugledirektivet også ville blive 
gennemført.

På mødet i Udvalget for Andragender, som fandt sted den 6. oktober 2008, meddelte 
Kommissionen udvalget, at det biogeografiske seminar til analyse af fuldstændigheden af den 
nationale liste over lokaliteter af fællesskabsbetydning var blevet afholdt i juni 2008. En 
række naturtyper og arter blev anset for at være utilstrækkeligt repræsenteret i den nationale 
liste.

Baseret på resultaterne af seminaret er de første endnu ufuldstændige lister over lokaliteter af 
fællesskabsbetydning, der er vedtaget af Kommissionen, indeholdt i Kommissionens 
afgørelser 2009/91/EF2 (for Alpeområdet), 2009/92/EF3 (for Sortehavsområdet) og 

                                               
1 EFT L 206 af 22.7.92, s. 7.
2 Kommissionens beslutning 2009/912/EF af 12. december 2008 om vedtagelse af anden ajourførte liste over 
lokaliteter af fællesskabsbetydning i det alpine biogeografiske område i henhold til Rådets direktiv 92/43/EØF 
(meddelt under nummer K (2008) 7073). EUT L 043 af 13.2.2009, s. 21-58.
3 Kommissionens afgørelse 2009/91/EF af 12. december 2008 om vedtagelse i henhold til Rådets direktiv 
92/43/EØF af anden ajourførte liste over lokaliteter af fællesskabsbetydning for det biogeografiske 
Sortehavsområde (anmeldt i henhold til dokument nr. C(2008) 7974). EUT L 043 af 13.2.2009, s. 59-62.
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2009/93/EF1 (for det kontinentale område).

Efter det biogeografiske seminar aftalte Kommissionen med Bulgarien, at hullerne i 
foreslåede netværk skulle lukkes senest 1. september 2009.

Hvad angår gennemførelsen af fugledirektivet blev der sendt en åbningsskrivelse til Bulgarien 
den 5. juni 2008 vedrørende utilstrækkelig udpegelse af særligt beskyttede områder.
Kommissionen har modtaget de bulgarske myndigheders svar på åbningsskrivelsen, der er 
blevet foretaget en analyse af svaret, og der blev afholdt et teknisk møde med de bulgarske 
myndigheder den 13. maj 2009, hvor det blev aftalt, at de bulgarske myndigheder skulle 
skaffe yderligere oplysninger.
Kommissionen har anvendt de supplerende oplysninger fra andragerne til at undersøge mulige 
overtrædelser af fællesskabsretten i forbindelse med flere Natura 2000-lokaliteter. Disse 
oplysninger og klager indsendt direkte til Kommissionen har resulteret i en åbningsskrivelse 
sendt til Bulgarien den 27. november 2008 vedrørende undladelse af at beskytte det delvist 
udpegede Kaliakraområde og for at have tilladt vindmøller og andre projekter uden at tage de 
miljømæssige indvirkninger i betragtning.

Hvad angår habitatdirektivet ser Kommissionen ikke nogen grund til at foretage sig yderligere 
i forbindelse med dette andragende på grund af de nylige fremskridt i forbindelse med 
vedtagelsen af de første fællesskabslister over lokaliteter af fællesskabsbetydning for 
Bulgarien. Kommissionen vil samarbejde med de bulgarske myndigheder om at færdiggøre 
den nationale liste over lokaliteter af fællesskabsbetydning.

Hvad angår udpegning og beskyttelse af særligt beskyttede områder i henhold til 
fugledirektivet har Kommissionen anvendt sine beføjelser i henhold til Traktaten til at sikre 
fuld overensstemmelse med EU’s naturbeskyttelseslovgivning."

5. Kommissionens yderligere svar på andragende 0997/2007, modtaget den 25. marts 
2010.

"Udpegning af lokaliteter i henhold til habitatdirektivet.

Den bulgarske regering indsendte sin liste over foreslåede lokaliteter af fællesskabsbetydning 
(LAF'er) i slutningen af 2007. Efter at oplysningerne var blevet vurderet af Det Europæiske 
Temacenter for Biodiversitet og Kommissionens tjenestegrene, blev der i juni 2008 afholdt et 
biogeografisk seminar. Resultaterne af dette seminar viste, at Bulgarien for størsteparten af 
naturtypernes og -arternes vedkommende har foretaget et tilstrækkeligt antal udpegelser. I 
december 2008 vedtog Kommissionen de første lister over LAF'er for Bulgarien2, som nu 
dækker 29,6 % af landets territorium, hvilket er den næststørste procentdel i Europa.

                                               
1 Kommissionens beslutning 2009/91/EF af 12. december 2008 om vedtagelse af anden ajourførte liste over 
lokaliteter af fællesskabsbetydning i det kontinentale biogeografiske område i henhold til Rådets direktiv 
92/43/EØF(meddelt under nummer K (2008) 8039). EUT L 043 af 13.2.2009, s. 63-244.
2 Beslutningerne kan findes på følgende adresse:
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ%3AL%3A2009%3A043%3ASOM%3ABG%3AHTML 
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Konklusionerne fra det biogeografiske seminar viste, at der stadig er en række mindre og 
moderate mangler i LAF-netværket, som skal afhjælpes, samt en række "videnskabelige 
reserver", som skal undersøges nærmere. Der blev ikke rapporteret om større mangler. 
Bulgarien afhjalp de mindre mangler inden den 1. september 2008, hvilket var den frist, der 
blev fastsat på det biogeografiske seminar. Bulgarien blev på seminariet også opfordret til at 
afhjælpe de moderate mangler inden den 1. september 2009.

Især i betragtning af det forholdsvist store antal "videnskabelige reserver", som Bulgarien for 
indeværende er ved at undersøge nærmere, blev Kommissionen enig med de nationale 
myndigheder om at udvide fristen, så de resterende mangler kunne undersøges ordentligt på 
baggrund af den bedste tilgængelige videnskabelige viden. Bulgarien skal være parat til at 
afhjælpe de resterende mangler i efteråret 2010.

Udpegelse af lokaliteter i henhold til fugledirektivet

Bulgarien har udpeget alle sine 114 vigtige fuglebeskyttelsesområder som særligt beskyttede 
områder i henhold til fugledirektivet. De dækker omkring 90 % af de vigtige 
fuglebeskyttelsesområder, og selv om der er opnået et højt niveau i forhold til udpegelse af 
sådanne områder, sendte Kommissionen i 2008 en første advarsel til Bulgarien om de 
resterende mangler i størrelsen på seks særligt beskyttede områder. De bulgarske 
myndigheders svar afslørede visse mangler i de anvendte oplysninger, og Kommissionens 
tjenestegrene insisterede på, at de bulgarske myndigheder skulle fremsende de bedste 
videnskabelige data, så vurderingen af manglerne kunne afsluttes. De supplerende 
oplysninger blev fremsendt til Kommissionen i sidste halvdel af december 2009 og er for 
øjeblikket ved at blive vurderet. På grundlag af resultaterne af denne vurdering vil der, når 
dette bliver aktuelt, blive taget de fornødne skridt.

Beskyttelse af Natura 2000-lokaliteter

Kommissionen prioriterer beskyttelse af Natura 2000-lokaliteter i Bulgarien. Kommissionen 
har anvendt de supplerende oplysninger fra andragerne til at undersøge mulige overtrædelser 
af fællesskabsretten i forbindelse med flere Natura 2000-lokaliteter. På baggrund af disse 
oplysninger og de klager, der blev sendt direkte til Kommissionen, sendte Kommissionen en 
åbningsskrivelse til Bulgarien i november 2008 vedrørende manglende beskyttelse af det 
delvist udpegede Kaliakraområde. Der blev endvidere sendt seks åbningsskrivelser til 
Bulgarien i oktober og november 2009 vedrørende godkendelse af planer og projekter i 
beskyttede lokaliteter på Sortehavskysten og i Bulgariens bjergrige områder, systematisk 
mangel på tilstrækkelig beskyttelse af fugleområder i forbindelse med godkendelse af planer 
og projekter vedrørende byudvikling, turistbyggeri og anlæggelse af vindmøller samt 
vedrørende manglende overholdelse af bestemmelserne i habitatdirektivets artikel 6, stk. 3.

Konklusioner

Kommissionens tjenestegrene træffer aktivt de nødvendige foranstaltninger i henhold til 
TEUF til at garantere både tilstrækkelig udpegelse og beskyttelse af Natura 2000-lokaliteter i 
Bulgarien. Kommissionen har håndteret de spørgsmål, som andrageren har rejst, ved at 
indlede en aktiv dialog med de bulgarske myndigheder samt ved, hvor det har været 
nødvendigt, at indlede en række overtrædelsesprocedurer."
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6. Kommissionens svar til 0997/2007 & 1503/2007, modtaget den 13. januar 2010.

"Kommissionen er opmærksom på problemerne forbundet med identificering og udpegning af 
lokaliteter under Natura 2000-netværket i Bulgarien.  Den har fået mange henvendelser fra 
borgere og ngo'er vedrørende fuldstændigheden af netværket som først foreslået af Bulgarien. 
I den forbindelse har Kommissionen indledt en række overtrædelsesprocedurer mod 
Bulgarien for utilstrækkelig udpegelse og/eller utilstrækkelig beskyttelse af såvel særligt 
beskyttede områder som lokaliteter af fællesskabsbetydning. 

Med hensyn til de særligt beskyttede områders andel af Natura 2000 har de intensive dialoger 
med de bulgarske myndigheder og andrageren ført til, at Kommissionen forventer mere 
konkrete forslag vedrørende udvidelsen af særligt beskyttede områder i Kaliakra, Rila, Pirin,
Lomovete, det centrale Balkan og det vestlige Rhodopes. De bulgarske myndigheder har lovet 
at fremlægge disse forslag inden årets udgang.  Kommissionen vil vurdere de fremsendte 
oplysninger med henblik på at sikre, at de relevante ornitologiske beskyttelseskrav overholdes 
til fulde.

Hvad angår lokaliteter af fællesskabsbetydning (LAF'er) i henhold til habitatdirektivet 
92/43/EØF1, har Bulgarien sendt den nationale liste over foreslåede lokaliteter til 
Kommissionen i tre faser, den sidste den 18. januar 2008. Hvad angår udelukkelsen af en del 
af Rilabjerget fra Natura 2000-netværket, har Kommissionen allerede modtaget en klage fra 
en ikkestatslig organisation om den manglende indlemmelse af det såkaldte "Rilabuffer". Med 
hensyn til områder der ikke er udpeget, men som fortjener at blive beskyttet i 
overensstemmelse med EU's lovgivning på naturområdet, blev de nationale lister over 
foreslåede lokaliteter af fællesskabsbetydning evalueret på det biogeografiske seminar for 
Bulgarien og Rumænien, der blev afholdt den 9.-12. juni i år i Sibiu, Rumænien. Drøftelserne, 
som udelukkende tog udgangspunkt i videnskabelige kriterier, har resulteret i identifikation af 
nogle huller ("utilstrækkeligheder") vedrørende visse habitattyper, der er angivet i bilag I, og 
visse arter, som er angivet i bilag II i habitatdirektivet. Bulgarien fik en frist frem til 
slutningen af november 2010 til at udfylde disse huller. 

Der henvises i denne sammenhæng til den bulgarske regerings nyligt vedtagne beslutning nr. 
811 af 16. november 2010 om udvidelsen af Natura 2000-netværket, der er offentliggjort i 
Bulgariens statstidende nr. 96 af 7. december 2010. I henhold til denne beslutning er der 
blevet udpeget tre nye lokaliteter, og 25 lokaliteter, der allerede er udpeget, er blevet udvidet 
og for en lokalitets vedkommende indskrænket. Denne beslutning har betydet, at der vil blive 
tilføjet arealer på mere end 47.000 ha i alt, eller ca. 0,4 % af Bulgariens landareal, til Natura 
2000-netværket i Bulgarien (som allerede dækker 34 % af Bulgariens landområde, og er det 
næststørste i EU).  

Kommissionen havde forventet, at myndighederne ville have indsendt al relevant 
dokumentation vedrørende de nyligt vedtagne lokaliteter og de ændrede lokaliteter samt et 
forslag til "Rilabufferen" inden slutningen af 2010.

                                               
1 EFT L 206 af 22.7.1992.



PE407.997v08-00 8/9 CM\887556DA.doc

DA

Med hensyn til de spørgsmål, der er rejst i andragende 1503/2007, vedrørende Djermanfloden 
har Kommissionens tjenestegrene som angivet i den tidligere meddelelse undersøgt de rejste 
problematikker, og eftersom de pågældende aktiviteter blev udført forud for Bulgariens 
indtræden i EU, blev der ikke fundet grundlag for at indlede overtrædelsesprocedurer.

Kommissionen vil fortsat undersøge situationen i Bulgarien, både i relation til den 
tilstrækkelige udpegning af NATURA 2000-områder og med hensyn til fyldestgørende 
gennemførelse af beskyttelsesordninger i henhold til fugledirektivet1 og habitatdirektivet. Om 
nødvendigt vil Kommissionen træffe yderligere foranstaltninger i henhold til artikel 258 i 
TEUF med henblik på at beskytte Bulgariens naturkapital."

7. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 18. juli 2011 (REV IV & REV II).

For andragende 0745/2007, 0997/2007, 1082/2007, 1299/2007, 1494/2007, 1503/2007, 
0526/2008, 1336/2008, 1518/2008 og 0640/2009

"I april 2011 foretog Kommissionens tjenestegrene en undersøgelsesrejse til Bulgarien for at 
indsamle yderligere oplysninger og opdatere eller bekræfte eksisterende oplysninger med 
hensyn til de verserende overtrædelsesprocedurer, som Kommissionen har iværksat over for 
Bulgarien for manglende overholdelse af EU's miljølovgivning, herunder mangelfuld 
udpegning af særligt beskyttede områder i henhold til fugledirektivet og af lokaliteter af 
fællesskabsbetydning (LAF'er) i henhold til habitatdirektivet samt godkendelse af 
økonomiske udviklingsprojekter i beskyttede områder i Natura 2000-nettet.

Kommissionen besøgte en række økonomiske udviklingsprojekter i Rila- og Pirin-bjergene og 
havde en række tekniske møder med de kompetente bulgarske myndigheder og med bulgarske 
miljø-ngo'er. Kommissionens tjenestegrene har anmodet om yderligere oplysninger og 
præciseringer vedrørende visse spørgsmål. De bulgarske myndigheder og ngo'er har lovet at 
fremlægge de ønskede tekniske oplysninger så hurtigt som muligt.

Kommissionens tjenestegrene påpeger, at de pågældende sager kræver meget indgående 
faktuelle og tekniske analyser. Da det er Kommissionen, der har bevisbyrden i alle 
overtrædelsesprocedurer, vil den skulle kontrollere og analysere alle disponible oplysninger 
meget nøje. Der vil formentlig blive taget yderligere skridt i efteråret 2011." 

8. Kommissionens supplerende svar (REV III), modtaget den 16. december 2011

For andragende 0745/2007, 0997/2007, 1082/2007, 1299/2007, 1494/2007, 1503/2007, 
0526/2008, 1336/2008, 1518/2008 og 0640/2009

"I september 2011 fremsendte Kommissionen under henvisning til de verserende 
overtrædelsesprocedurer, som Kommissionen har iværksat over for Bulgarien for manglende 
overholdelse af EU's miljølovgivning, herunder mangelfuld udpegning og beskyttelse af 
særligt beskyttede områder i henhold til fugledirektivet2 og af lokaliteter af 
                                               
1 EUT L20 af 26.1.2010, s.7-25.
2 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EF af 30. november 2009 om beskyttelse af vilde fugle 
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fællesskabsbetydning (LAF'er) i henhold til habitatdirektivet1 samt godkendelse af 
økonomiske udviklingsprojekter i beskyttede områder i Natura 2000-nettet, en supplerende 
åbningsskrivelse til den bulgarske regering vedrørende det vigtige fuglebeskyttelsesområde 
"Kaliakra" BG051, de særligt beskyttede områder "Kaliakra" BG0002051 og "Belite Skali" 
BG0002097 samt lokaliteten af fællesskabsbetydning "Kaliakra complex" BG0000573.

Denne supplerende åbningsskrivelse handler om to spørgsmål:

– den mangelfulde udpegelse af det særligt beskyttede område "Kaliakra"

– konsekvenserne af en række økonomiske udviklingsprojekter for lokaliteten af 
fællesskabsbetydning "Kaliakra complex" og det særligt beskyttede område "Kaliakra" 
og/eller det særligt beskyttede område "Belite Skali" og/eller det område, der burde have 
været udpeget som særligt beskyttet område i henhold til fortegnelsen over vigtige 
fuglebeskyttelsesområder, men som ikke blev det.

Endvidere er Kommissionen aktivt i gang med sin undersøgelse vedrørende den 
utilstrækkelige beskyttelse af – og godkendelse af økonomiske udviklingsprojekter i –  
lokaliteterne af fællesskabsbetydning "Emine-Irakli" BG0001004 og "Rila" BG0000495 samt 
kandidatområdet til udpegelse som lokalitet af fællesskabsbetydning "Rila Buffer" 
BG0001188."

                                                                                                                                                  
(EUT L 20 af 26.1.10, s. 7-25).
1 Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper og vilde dyr og planter (EFT L 206 af 
22.7.92, s. 7–50).


