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Betreft: Verzoekschrift 0997/2007, ingediend door Ivailo Ivanov (Bulgaarse 
nationaliteit), namens de Bulgaarse vereniging voor vogelbescherming, 
gesteund door zes medeondertekenaars, over de juiste omzetting van het 
Natura 2000-netwerk in Bulgarije als gevolg van schending van de 
vogelrichtlijn en de habitatrichtlijn

Verzoekschrift 1503/2007, ingediend door Lazov Yordan Stamenov 
(Bulgaarse nationaliteit), over milieubescherming in Bulgarije

1. Samenvatting van verzoekschrift 0997/2007

Indieners, die zeven ngo's vertegenwoordigen, doen hun beklag over de onjuiste en 
onvolledige omzetting door de Bulgaarse overheid van Richtlijn 79/409/EEG inzake het 
behoud van de vogelstand en Richtlijn 92/43/EEG inzake de instandhouding van de 
natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna. Ze beweren dat de Bulgaarse regering geen 
volledige lijst met gebieden heeft ingediend en dat er bijgevolg geen coherent Natura 2000-
netwerk is. Onder druk van particuliere investeerders zijn zelfs verschillende gebieden die 
aanvankelijk geselecteerd waren, van de lijst geschrapt zonder enige wetenschappelijke reden, 
waaronder drie gebieden van communautair belang. Dit betekent dat het aantal en de omvang 
van de beschermingsgebieden onder het strikte minimum zijn gekomen.

Samenvatting van verzoekschrift 1503/2007

In het eerste deel van zijn verzoekschrift beweert indiener dat de toekenning van een 
Natura 2000-gebied (Richtlijn 92/43/EEG) in de Rilavallei vertraging heeft opgelopen. Naar 
verluidt is de vertraging het gevolg van een probleem met het afbakenen van de grenzen van 
het te beschermen gebied, omdat er strijdende belangen zijn voor het gebruik van het land. 
Het gevolg is dat het aan te duiden gebied kleiner wordt dan het zou moeten zijn. De 
wettelijke deadline voor het meedelen van het aangeduide gebied aan de Commissie 
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(1/1/2007) is naar verluidt niet gehaald, evenals een deadline in juni voor de bepalingen 
betreffende de biodiversiteit. Indiener somt de beschermde soorten op die zouden lijden onder 
de incorrecte tenuitvoerlegging van het Bulgaarse tienjarenplan voor de bosbouw. In het 
tweede deel van het verzoekschrift wordt door de vereniging "Green Balkans" beweerd dat 
uitgravingen aan de rivieroever van de Djermanrivier een belangrijk rustgebied voor 
trekvogels verstoren. Hoewel dit probleem niet nieuw is, moet het nu worden behandeld met 
oog op de verplichtingen van het EU-lidmaatschap van Bulgarije. In directe samenhang 
hiermee doet zich ook een probleem voor betreffende de gevolgen voor de grondwaterlaag.

2. Ontvankelijkheid

Verzoekschrift 0997/2007 is ontvankelijk verklaard op 5 maart 2008.
Verzoekschrift 1503/2007 is ontvankelijk verklaard op 2 juni 2008.
De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie op verzoekschrift 0997/2007, ontvangen op 
10 juni 2008.

Indieners, die zeven ngo's vertegenwoordigen, doen hun beklag over de onjuiste toepassing 
door de Bulgaarse autoriteiten van Richtlijn 79/409/EEG1 inzake het behoud van de 
vogelstand en Richtlijn 92/43/EEG2 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en 
de wilde flora en fauna. Ze beweren dat de Bulgaarse regering geen volledige lijst met 
gebieden heeft ingediend en dat er bijgevolg geen coherent Natura 2000-netwerk is. Ook 
zouden er onder druk van particuliere investeerders zelfs verschillende gebieden die 
aanvankelijk geselecteerd waren, van de lijst zijn geschrapt zonder enige wetenschappelijke 
reden, waaronder drie gebieden van communautair belang.

Het verzoekschrift beschrijft de stand van zaken vanaf het afbakenen van het Natura 2000-
netwerk in Bulgarije tot aan het besluit van de ministerraad, dat op 2 maart 2007 is genomen.

Commentaar van de Commissie op de argumenten in het verzoekschrift

Op 15 maart 2007 heeft de Commissie de eerste nationale lijst van gebieden van 
communautair belang onder de habitatrichtlijn, alsmede de lijst van speciale 
beschermingsgebieden die zijn aangewezen onder de vogelrichtlijn ontvangen.

De Commissie is zich bewust van de problemen rondom het selecteren en aanwijzen van 
gebieden voor het Natura 2000-netwerk in Bulgarije. Zij heeft tal van signalen ontvangen van 
burgers en non-gouvernementele organisaties met betrekking tot de volledigheid van het 
netwerk zoals aanvankelijk voorgesteld door Bulgarije.

Het directoraat-generaal Milieu heeft de problemen in Bulgarije nauwlettend gevolgd, niet 
alleen middels bijeenkomsten met hoge functionarissen, maar ook aan de hand van een 
uitvoerige correspondentie (met inbegrip van een "pre-226-brief" voor slechte toepassing van 
de richtlijnen). Als gevolg van deze dialoog heeft Bulgarije ná de datum van het 
verzoekschrift twee nadere lijsten met voorgestelde gebieden van communautair belang onder 

                                               
1 Richtlijn 79/409/EEG van de Raad inzake het behoud van de vogelstand, PB L 103 van 25.4.1979, blz. 1-18.
2 PB L 206 van 22.7.1992, blz. 7-50.
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de habitatrichtlijn en speciale beschermingsgebieden onder de vogelrichtlijn ingediend 
(waarvan de documentatie is ontvangen op respectievelijk 8 november 2007 en 22 januari 
2008). De totale hoeveelheid gebieden voor het Natura 2000-netwerk in Bulgarije bedraagt nu 
114 speciale beschermingsgebieden en 228 gebieden van communautair belang.

De nationale lijst met gebieden van communautair belang van Bulgarije wordt momenteel 
beoordeeld op basis van de criteria die zijn uiteengezet in bijlage III van de habitatrichtlijn. 
Deze beoordeling wordt verricht door het Europees Thematisch Centrum voor 
natuurbescherming en biodiversiteit, dat de Europese Commissie technische ondersteuning 
biedt bij de beoordeling van de volledigheid en de samenhang van het voorgestelde netwerk. 
De voorlopige uitkomst daarvan zal worden behandeld op een technische vergadering, ook 
wel biogeografische werkgroep genoemd, waar de wetenschappelijke zuiverheid van het 
voorgestelde netwerk wordt besproken door functionarissen van en deskundigen namens de 
Commissie, functionarissen en deskundigen van de lidstaten, en vertegenwoordigers van de 
belangengroepen. Deze procedure is voor de twee nieuwe lidstaten, Bulgarije en Roemenië, 
op dit moment nog gaande.

Mocht uit de diverse biogeografische analyses blijken dat er habitat- en diersoorten van 
communautair belang zijn die onvoldoende door het voorgestelde netwerk worden gedekt, 
dan zal de Commissie de desbetreffende lidstaat vragen deze gaten te dichten door het 
netwerk uit te breiden.

Conclusies

Gezien het feit dat Bulgarije aanmerkelijke verbeteringen heeft aangebracht aan zijn 
aanvankelijke lijst van voorgestelde gebieden van communautair belang onder de 
habitatrichtlijn, is de Commissie voornemens verder te gaan met de algemeen gangbare 
praktijk van de beoordeling van de lijst in het zogezegde biogeografische proces. Alhoewel de 
vogelrichtlijn geen vergelijkbare bepalingen voor studies kent, is er ook een technische 
beoordeling van de speciale beschermingsgebieden gaande.

Antwoord van de Commissie op verzoekschrift 1503/2007, ontvangen op 
26 september 2008.

Indiener beweert dat de aanwijzing van een Natura 2000-gebied in de Rilavallei vertraging 
heeft opgelopen. Naar verluidt is de vertraging het gevolg van een probleem met het 
afbakenen van de grenzen van het te beschermen gebied, omdat er strijdende belangen zijn 
voor het gebruik van het land. De wettelijke deadline voor het meedelen van het aangeduide 
gebied aan de Europese Commissie (1/1/2007) is naar verluidt niet gehaald. Indiener somt de 
beschermde soorten op die zouden lijden onder een incorrecte tenuitvoerlegging van het 
Bulgaarse tienjarenplan voor de bosbouw.

In het tweede deel van het verzoekschrift wordt door de vereniging "Green Balkans" beweerd 
dat uitgravingen aan de rivieroever van de Djermanrivier een belangrijk rustgebied voor 
trekvogels verstoren. In directe samenhang hiermee doet zich ook een probleem voor 
betreffende de gevolgen voor de grondwaterlaag.

Bulgarije heeft de Europese Commissie de nationale lijst van voorgestelde gebieden van 
communautair belang in drie stappen overgelegd, de laatste op 18 januari 2008. Wat betreft de 
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uitsluiting van delen van het Rilagebergte van het Natura 2000-netwerk heeft de Commissie al 
een klacht van een niet-gouvernementele organisatie ontvangen over de uitsluiting van de 
zogeheten Rila-bufferzone. Een klacht aan de Commissie, ingediend met behulp van de
standaardformulieren, was ook bij dit verzoekschrift gevoegd.

Wat betreft niet-aangewezen gebieden die het waard worden geacht om beschermd te worden 
door de communautaire natuurwetgeving, werd van 9 tot en met 12 juni van dit jaar in Sibiu, 
Roemenië, het biogeografisch seminar voor Bulgarije en Roemenië gehouden om de nationale 
lijsten te beoordelen van voorgestelde gebieden van communautair belang krachtens de 
habitatrichtlijn (Richtlijn 92/43/EEG)1 voor alle biogeografische regio's van de betreffende 
lidstaten. De debatten hebben, uitsluitend op basis van wetenschappelijke criteria, geleid tot 
de identificatie van een aantal hiaten ("onvolkomenheden") in het geval van enkele typen 
habitats van bijlage I en dier- en plantensoorten van bijlage II van de habitatrichtlijn. Om deze 
hiaten te vullen moet Bulgarije ofwel enkele al bestaande gebieden vergroten of nieuwe 
gebieden voordragen. Daarom is de kwestie van gebieden die van het Natura 2000-netwerk 
worden uitgesloten nog steeds open en in behandeling.

Wat betreft de kwesties die in dit verzoekschrift naar voren worden gebracht met betrekking 
tot de Djermanrivier, werden in verzoekschrift nr. 196/2007 ook zorgen geuit over het winnen 
van mineralen in deze rivier. De Commissiediensten onderzochten de aan de orde gestelde 
problemen, maar omdat die activiteiten plaatsvonden vóór de toetreding van Bulgarije tot de 
Europese Unie, werden er geen redenen gevonden om inbreukprocedures te in te leiden.

De Europese Unie blijft met Bulgarije werken aan het opzetten van een volledig representatief 
Natura 2000-netwerk dat voldoet aan de criteria die zijn genoemd in bijlage III van de 
habitatrichtlijn.

Wat de Djermanrivier betreft moet worden geconcludeerd dat de kwesties die door indiener naar 
voren worden gebracht niet als inbreuken kunnen worden beschouwd, omdat de communautaire 
wetgeving op dit vlak niet is geschonden.

4. Antwoord van de Commissie op verzoekschrift 0997/2007, ontvangen op 7 juli 2009.

In haar voorgaande antwoord heeft de Commissie gesteld dat de biogeografische analyses 
krachtens de habitatrichtlijn mogelijke leemten in het netwerk voor de nationale lijst met 
gebieden van communautair belang onder de habitatrichtlijn aan het licht zullen brengen. 
Tevens werd vermeld dat er een onderzoek van de speciale beschermingsgebieden onder de 
vogelrichtlijn zou worden uitgevoerd.

Op de vergadering van de Commissie verzoekschriften van 6 oktober 2008 liet de Commissie 
weten dat het biogeografische seminar voor de analyse van de nationale lijst met gebieden van 
communautair belang was gehouden in juni 2008. Daarbij was geconcludeerd dat een aantal 
habitattypes en soorten onvoldoende op de nationale lijst vertegenwoordigd waren.

Op basis van de conclusies van dit seminar zijn nu de eerste door de Commissie vastgestelde, 
tot zover onvolledige, lijsten met gebieden van communautair belang opgenomen in de 

                                               
1 PB L 206 van 22.7.1992, blz. 7.
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Beschikkingen van de Commissie 2009/91/EG1 (voor de Alpiene regio), 2009/92/EG2 (voor 
de regio van de Zwarte Zee) en 2009/93/EG3 (voor de continentale regio).

Naar aanleiding van het biogeografische seminar is de Commissie met Bulgarije 
overeengekomen dat de leemten in het voorgestelde netwerk voor 1 september 2009 worden 
aangevuld.

Wat betreft de vogelrichtlijn is heeft Bulgarije op 5 juni 2008 een schriftelijke aanmaning 
ontvangen wegens onvoldoende aanduiding van speciale beschermingszones. De Commissie 
heeft het antwoord van de Bulgaarse instanties op de aanmaning ontvangen en geanalyseerd, 
en op 13 mei 2009 is een technische vergadering met de Bulgaarse instanties gehouden, 
waarop besloten is dat de Bulgaarse autoriteiten aanvullende informatie zouden verstrekken.

De Commissie heeft de aanvullende informatie die door de indieners van het verzoekschrift is 
geleverd, gebruikt om mogelijke inbreuken op het Gemeenschapsrecht in sommige 
Natura 2000-gebieden te onderzoeken. Deze informatie en de klachten die rechtstreeks bij de 
Commissie zijn ingediend hebben geleid tot de schriftelijke aanmaning die op 27 november 
2008 naar Bulgarije is gestuurd wegens nalatige bescherming van het gedeeltelijk aangewezen 
Kaliakragebied, en het toestaan van de bouw van windturbines en andere ontwikkelingen 
zonder rekening te houden met de milieueffecten.

Wat betreft de habitatrichtlijn ziet de Commissie geen reden om nog verdere stappen te 
ondernemen naar aanleiding van dit verzoekschrift, daar er recentelijk vooruitgang is geboekt 
in de vorm van de vastgestelde communautaire lijsten met gebieden van communautair belang 
voor Bulgarije. De Commissie zal samenwerken met Bulgarije om de nationale lijst met 
gebieden van communautair belang aan te vullen.

Wat betreft de aanduiding en bescherming van speciale beschermingszones onder de 
vogelrichtlijn, heeft de Commissie gebruik gemaakt van haar bevoegdheden krachtens het 
Verdrag om te zorgen voor volledige naleving van de natuurwetgeving van de Gemeenschap.

5. Aanvullend antwoord van de Commissie op verzoekschrift 0997/2007, ontvangen op 
25 maart 2010.

Aanwijzing van gebieden overeenkomstig de habitatrichtlijn

De regering van Bulgarije heeft eind 2007 haar lijst ingediend van voorgestelde gebieden van 

                                               
1 Beschikking 2009/91/EG van de Commissie van 12 december 2008 tot vaststelling, op grond van Richtlijn 
92/43/EEG van de Raad, van een tweede bijgewerkte lijst van gebieden van communautair belang voor de 
alpiene biogeografische regio (Kennisgeving geschied onder nummer C(2008) 7973). PB L 43 van 13.2.2009, 
blz. 21-58.
2 Beschikking 2009/92/EG van de Commissie van 12 december 2008 tot vaststelling, op grond van Richtlijn 
92/43/EEG van de Raad, van een eerste bijgewerkte lijst van gebieden van communautair belang voor de 
biogeografische regio van de Zwarte Zee (Kennisgeving geschied onder nummer C(2008) 7974). PB L 43 van 
13.2.2009, blz. 59-62.
3 Beschikking 2009/91/EG van de Commissie van 12 december 2008 tot vaststelling, op grond van Richtlijn 
92/43/EEG van de Raad, van een tweede bijgewerkte lijst van gebieden van communautair belang voor de 
continentale biogeografische regio (Kennisgeving geschied onder nummer C(2008) 8039). PB L 43 van 
13.2.2009, blz. 63-244.
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communautair belang (GCB). Na beoordeling van de gegevens door het Europees Thematisch 
Centrum voor biologische diversiteit en de Commissiediensten werd in juni 2008 een 
biogeografisch seminar gehouden. De conclusie van dat seminar was dat Bulgarije voor de 
meerderheid van de habitats en soorten voldoende gebieden had aangewezen. In december 
2008 heeft de Commissie de eerste GCB-lijsten voor Bulgarije vastgesteld1, die nu 29,6% van 
het land beslaan, het op een na hoogste percentage van Europa.

Uit de resultaten van het biogeografisch seminar bleek dat een aantal minder tot gemiddeld 
belangrijke tekortkomingen in het GCB-netwerk nog moeten worden verholpen en dat er 
tevens sprake is van een aantal "wetenschappelijke voorbehouden" waarvoor aanvullende 
studies nodig zijn. Er werd geen melding gemaakt van belangrijke tekortkomingen. Per 
1 september 2008, de op het biogeografisch seminar overeengekomen termijn, heeft Bulgarije 
de minder belangrijke tekortkomingen opgelost. Tijdens het seminar werd Bulgarije gevraagd 
voor 1 september 2009 ook de gemiddeld belangrijke tekortkomingen op te lossen.

Hoofdzakelijk vanwege het relatief grote aantal "wetenschappelijke voorbehouden" waarvoor 
Bulgarije op dit moment aanvullende studies uitvoert, is de Commissie met de nationale 
autoriteiten overeengekomen om de termijn te verlengen, zodat de overblijvende lacunes 
deugdelijk onderzocht kunnen worden, op basis van de best beschikbare wetenschappelijke 
kennis. Bulgarije zou gereed moeten zijn om de overblijvende tekortkomingen in de herfst 
van 2010 aan te pakken.

Aanwijzing van gebieden overeenkomstig de vogelrichtlijn

Bulgarije heeft al zijn 114 belangrijke vogelgebieden aangewezen als speciale 
beschermingszones (hierna: SBZ's) overeenkomstig de vogelrichtlijn. Deze beslaan ongeveer 
90% van de belangrijke vogelgebieden. Ondanks het feit dat de aanwijzing van gebieden voor 
een groot gedeelte is voltooid, heeft de Commissie in 2008 een eerste waarschuwing naar 
Bulgarije gestuurd met het verzoek de overblijvende tekortkomingen aan te pakken; dit betreft 
zes SBZ's. Uit de antwoorden van de Bulgaarse autoriteiten bleken hier en daar lacunes in de 
gebruikte informatie. De Commissiediensten stonden erop dat de Bulgaarse autoriteiten de 
beste wetenschappelijke gegevens zouden verstrekken zodat de beoordeling van de 
tekortkomingen kon worden afgerond. De aanvullende informatie werd de tweede helft van 
december 2009 bij de Europese Commissie ingediend en deze wordt op dit moment 
beoordeeld. Op basis van de beoordelingsresultaten zullen te zijner tijd de benodigde stappen 
worden genomen.

Bescherming van Natura 2000-gebieden

De Commissie beschouwt de bescherming van Natura 2000-gebieden in Bulgarije als een 
prioriteit. De Commissie heeft de aanvullende informatie die door de indieners van het 
verzoekschrift is geleverd, gebruikt om mogelijke inbreuken op het Gemeenschapsrecht in 
sommige Natura 2000-gebieden te onderzoeken. Op basis van zowel deze informatie als de 
klachten die direct zijn ingediend, heeft de Commissie in november 2008 Bulgarije een 
schriftelijke aanmaning gestuurd wegens nalatige bescherming van het gedeeltelijk 
aangewezen Kaliakragebied. Daarnaast zijn er in oktober en november 2009 zes schriftelijke 
                                               
1 De beschikkingen zijn beschikbaar op het volgende adres: 
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ%3AL%3A2009%3A043%3ASOM%3ABG%3AHTML
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aanmaningen naar Bulgarije gestuurd – vanwege de autorisatie van plannen en projecten in 
beschermde gebieden aan de kust van de Zwarte Zee en in de bergachtige gebieden van 
Bulgarije; vanwege stelselmatig tekortschietende bescherming van vogelgebieden bij het 
goedkeuren van plannen en projecten voor stadsontwikkeling, toeristische projecten en 
windmolenparken en vanwege het niet naleven van het bepaalde in artikel 6, lid 3 van de 
habitatrichtlijn.

Conclusies

De Commissiediensten nemen op actieve wijze de benodigde maatregelen overeenkomstig het 
VWEU om zowel een juiste aanwijzing als de bescherming van de Natura 2000-gebieden in 
Bulgarije te garanderen. De Commissie heeft de zaken die door indieners aan de orde zijn 
gesteld, aangepakt door een actieve dialoog met de Bulgaarse autoriteiten en, waar nodig, 
door inbreukprocedures in te leiden.

6. Aanvullend antwoord van de Commissie op de verzoekschriften 0997/2007 en 
1503/2007, ontvangen op 13 januari 2010.

De Commissie is zich bewust van de problemen rondom het selecteren en aanwijzen van 
gebieden voor het Natura 2000-netwerk in Bulgarije. De Commissie heeft tal van signalen 
ontvangen van burgers en non-gouvernementele organisaties met betrekking tot de 
volledigheid van het netwerk zoals aanvankelijk voorgesteld door Bulgarije. Met het oog 
hierop heeft de Commissie een aantal inbreukprocedures tegen Bulgarije ingeleid wegens 
ontoereikende aanwijzing en/of onvoldoende bescherming van zowel SBZ's als GCB's.

Naar aanleiding van intensieve gesprekken met de Bulgaarse autoriteiten en de indiener 
verwacht de Commissie ten aanzien van de SBZ's die tot het Natura 2000-netwerk behoren 
concrete voorstellen voor de uitbreiding van de SBZ's in Kaliakra, Rila, Pirin, Lomovete, 
Midden-Balkan en de westelijke Rhodopes. De Bulgaarse autoriteiten hebben toegezegd deze 
voorstellen aan het eind van het jaar te zullen indienen. De Commissie zal de ingediende 
informatie beoordelen en verifiëren of de relevante ornithologische beschermingseisen 
volledig uitgewerkt zijn.

Ten aanzien van de GCB's onder de habitatrichtlijn, 92/43/EEG1, heeft Bulgarije de nationale 
lijst met voorgestelde GCB's in drie fasen bij de Commissie ingediend, de laatste op 
18 januari 2008. Wat betreft de uitsluiting van delen van het Rilagebergte van het 
Natura 2000-netwerk heeft de Commissie al een klacht van een non-gouvernementele 
organisatie ontvangen over de uitsluiting van de zogeheten Rila-bufferzone. Wat betreft niet-
aangewezen gebieden die het waard worden geacht om beschermd te worden door de 
communautaire natuurwetgeving, zijn de nationale lijsten met voorgestelde GCB's beoordeeld 
tijdens het biogeografisch seminar voor Bulgarije en Roemenië, dat van 9 tot en met 12 juni 
2008 in Sibiu, Roemenië werd gehouden. De debatten, die uitsluitend op basis van 
wetenschappelijke criteria zijn gevoerd, hebben geleid tot de identificatie van een aantal 
hiaten ("onvolkomenheden") in het geval van enkele typen habitats van bijlage I en dier- en 
plantensoorten van bijlage II van de habitatrichtlijn. Bulgarije heeft tot eind november 2010 
de tijd gekregen om deze hiaten op te vullen.

                                               
1 PB L 206 van 22.7.1992.
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In dit verband dient melding gemaakt te worden van het onlangs goedgekeurde besluit nr. 811 
van de Bulgaarse regering van 16 november 2010, dat bekendgemaakt is in Staatsblad nr. 96 
van 7 december 2010, inzake de uitbreiding van het Natura 2000-netwerk. Krachtens dit 
besluit zijn drie nieuwe gebieden aangewezen, zijn 25 reeds aangewezen gebieden uitgebreid 
en is één gebied verkleind. Tengevolge van dit besluit wordt in het totaal ruim 47 000 ha, dat 
is ongeveer 0,4% van het Bulgaarse grondoppervlak, toegevoegd aan het Natura 2000-
netwerk in Bulgarije (dat reeds 34% van het grondoppervlak van Bulgarije bestreek, het op 
één na grootste in de EU).

De Commissie verwachtte de officiële indiening van alle documentatie met betrekking tot de 
onlangs goedgekeurde en gewijzigde gebieden, alsmede een voorstel voor de zogeheten Rila-
bufferzone voor het einde van het jaar 2010.

De kwesties die werden opgeworpen in verzoekschrift 1503/2007 inzake de Djermanrivier 
zijn, zoals gezegd in de vorige mededeling, door de Commissiediensten onderzocht. 
Aangezien deze activiteiten plaatsvonden vóór de toetreding van Bulgarije tot de Europese 
Unie, zijn er geen redenen gevonden om een inbreukprocedure in te leiden.

De Commissie zal de situatie in Bulgarije blijven onderzoeken, zowel in verband met het in 
toereikende mate aanwijzen van Natura 2000-gebieden als voor wat betreft de gepaste 
tenuitvoerlegging van het beschermingsbeleid in het kader van de vogelrichtlijn1 en de 
habitatrichtlijn. Indien nodig zal de Commissie verdere maatregelen treffen, overeenkomstig 
artikel 258 van de VWEU, om het natuurlijke kapitaal van Bulgarije te beschermen.

7. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 18 juli 2011 (REV II)

voor de verzoekschriften 745/2007, 997/2007, 1082/2007, 1299/2007, 1494/2007, 
1503/2007, 526/2008, 1336/2008, 1518/2008 en 640/2009

In april 2011 hebben de diensten van de Commissie een onderzoeksmissie in Bulgarije 
uitgevoerd om verdere informatie te verzamelen en de aanwezige informatie over de door de 
Commissie opgestarte, lopende inbreukprocedures tegen Bulgarije wegens niet-naleving van 
de EU-milieuwetgeving te actualiseren of te controleren. Hierbij gaat het onder meer om het 
onvoldoende oormerken van speciale beschermingszones volgens de vogelrichtlijn en van 
gebieden van communautair belang volgens de habitatrichtlijn, alsmede om de toestemming 
voor projecten voor economische ontwikkeling in het Natura 2000-netwerk van beschermde 
gebieden.

De diensten van de Commissie hebben een aantal economische ontwikkelingsprojecten in het 
Rila- en Piringebergte bezocht en hebben een serie technische vergaderingen met de bevoegde 
Bulgaarse autoriteiten en Bulgaarse milieu-ngo’s belegd. Met betrekking tot een aantal punten 
hebben de diensten van de Commissie om aanvullende informatie en verduidelijking 
verzocht. De Bulgaarse autoriteiten en ngo’s hebben toegezegd de gevraagde technische 
informatie zo snel mogelijk te zullen verstrekken.

De diensten van de Commissie wijzen erop dat onderhavige zaken een grote mate van 

                                               
1 PB L 20 van 26.1.2010, blz. 7-25.
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feitelijke en technische analyse vereisen. Omdat de bewijslast in een inbreukprocedure bij de 
Commissie ligt, moeten de diensten van de Commissie alle beschikbare informatie zeer 
zorgvuldig controleren en analyseren. Verdere stappen zijn na de zomer van 2011 te 
verwachten.

8. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 16 december 2011

op verzoekschriften 745/2007, 997/2007, 1082/2007, 1299/2007, 1494/2007, 1503/2007, 
526/2008, 1336/2008, 1518/2008 en 640/2009

Met het oog op de door de Commissie opgestarte, lopende inbreukprocedures tegen Bulgarije 
wegens niet-naleving van de EU-milieuwetgeving, inclusief het onvoldoende oormerken en 
beschermen van speciale beschermingszones op grond van de vogelrichtlijn1 en van gebieden 
van communautair belang volgens de habitatrichtlijn2, en op de toestemming voor projecten 
voor economische ontwikkeling in het Natura 2000-netwerk van beschermde gebieden, heeft 
de Commissie in september 2011 een aanvullende schriftelijke aanmaning aan de Bulgaarse 
regering toegezonden betreffende de gebieden BG051 (belangrijk vogelgebied "Kaliakra"), 
BG0002051 (speciale beschermingszone "Kaliakra"), BG00020097 (speciale 
beschermingszone "Belite Skali") en BG0000573 (gebied van communautair belang "Kaliakra 
complex").

Deze aanvullende schriftelijke aanmaning omvat twee categorieën:

- Het onvoldoende oormerken van de speciale beschermingszone "Kaliakra";

- De gevolgen van een aantal projecten voor economische ontwikkeling in het gebied van 
communautair belang "Kaliakra complex", en/of de speciale beschermingszone "Kaliakra", 
en/of de speciale beschermingszone "Belite Skali", en/of het gebied dat ten onrechte niet is 
aangewezen als speciale beschermingszone op basis van de inventaris van belangrijke 
vogelgebieden.

Daarnaast is de Commissie actief bezig met haar onderzoek inzake het onvoldoende 
beschermen van -en de goedkeuring van economische ontwikkelingsprojecten in- de gebieden 
van communautair belang BG0001004 "Emine-Irakli" en BG0000495 "Rila" en het 
kandidaat-gebied van communautair belang BG0001188 "Rila Buffer".

                                               
1  Richtlijn 2009/147/EG van het Europees Parlement en de Raad van 30 november 2009 inzake het behoud van 
de vogelstand, PB L 20 van 26.1.2010, blz. 7-25.

2 Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de 
wilde flora en fauna, PB L 206 van 22.7.1992, blz. 7-50.


