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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Vedr.: Andragende 1518/2008 Andragende 1518/2008 af Irina Mateeva, bulgarsk 
statsborger, for det bulgarske fuglebeskyttelsesselskab, om de bulgarske 
myndigheders manglende gennemførelse af bestemmelserne om særligt 
beskyttede områder som fastsat i Rådets direktiv 79/409/EØF om beskyttelse 
af vilde fugle

1. Sammendrag

Andrageren påpeger, at Bulgarien ikke har udpeget et tilstrækkeligt antal særligt beskyttede 
områder, og at de bulgarske myndigheder oven i købet imødekommer ansøgninger om 
anlægsprojekter i de områder, der burde udpeges. Andrageren henviser i den forbindelse 
navnlig til lokaliteterne Kaliakra og Kamchia ved Sortehavskysten. Trods de klager, det 
bulgarske fuglebeskyttelsesselskab har indgivet til de ansvarlige bulgarske myndigheder, samt 
Kommissionens skriftlige advarsel i juni 2008, fortsætter de bulgarske myndigheder med at 
give tilladelser til anlægsprojekter, herunder turistbyggeri og en vindmøllefarm i Kaliakra 
samt ferieområdet "Kamchia Resort". Andrageren anmoder følgelig Europa-Parlamentet og 
Kommissionen om at sikre, at de bulgarske myndigheder omgående udpeger særligt 
beskyttede områder i henhold til bestemmelserne i Rådets direktiv 79/409/EØF om 
beskyttelse af vilde fugle, og at de genopretter de naturområder, der er blevet ødelagt siden 
1. januar 2007, hvor Bulgarien blev medlem af EU og følgelig allerede skulle have 
gennemført EU's miljølovgivning. Andrageren opfordrer endvidere til tilbageholdelse af EU-
støtte, hvis Bulgarien undlader at efterleve miljødirektiverne på korrekt vis.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 16. marts 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).
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3. Kommissionens svar, modtaget den 19. juni 2009.

"Utilstrækkelig udpegning af særligt beskyttede områder

Analysen af den nuværende situation viser, at Bulgarien hidtil har udpeget omkring 34 % af 
sit areal, hvilket i vid udstrækning giver mulighed for dækning af de levesteder og arter, der er 
beskyttet ved både fugledirektivet og habitatdirektivet1.

Der er imidlertid stadig ikke fundet nogen løsning på Kommissionens største bekymringer 
vedrørende den utilstrækkelige udpegning af særligt beskyttede områder. Selv om Bulgarien 
har udpeget alle sine 114 vigtige fuglebeskyttelsesområder, er seks af disse områder (herunder 
Kaliakra, Pirin og Rila) blevet væsentligt reduceret uden nogen klar videnskabelig 
begrundelse. Kommissionen sendte en åbningsskrivelse til de bulgarske myndigheder i juni 
20082. Der er modtaget et svar, som i øjeblikket evalueres af Kommissionens tjenestegrene.

Anlægsaktiviteter i områder, der er berettiget til bevaringsstatus i henhold til EU's lovgivning 
om naturbeskyttelse

Kommissionen er blevet underrettet om de intensive anlægsaktiviteter i Sortehavsområdet og i 
bjergområder i Bulgarien, navnlig områderne Kaliakra, Kamchia, Emine-Irakli samt Rila- og 
Pirinbjergområderne osv. Kommissionen har indledt undersøgelser af disse sager og endnu 
ikke afsluttet dem. For så vidt angår anlægsaktiviteterne i det vigtige fuglebeskyttelsesområde 
Kaliakra sendte Kommissionen en åbningsskrivelse til Bulgarien i november 20083. De 
bulgarske myndigheders svar modtoges i begyndelsen af 2009 og er nu genstand for en 
grundig evaluering.

Konklusioner

Kommissionen vil fortsat undersøge situationen i Bulgarien, både i relation til udpegningen af 
Natura 2000-områder og med hensyn til fyldestgørende gennemførelse af 
beskyttelsesordninger i henhold til naturbeskyttelsesdirektiverne. Om nødvendigt vil 
Kommissionen træffe foranstaltninger i henhold til EF-traktatens artikel 226."

4. Kommissionens svar, modtaget den 17. december 2009.

"For så vidt angår den utilstrækkelige udpegning af særligt beskyttede områder, er 
Kommissionen ved at afslutte behandlingen af det bulgarske svar på Kommissionens 
åbningsskrivelse af juni 2008. De nationale myndigheder fremsendte endvidere supplerende 

                                               
1 Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (EFT L 206 af 
22.7.1992).
2 Link til pressemeddelelsen:
http://europa.eu/rapid/pressreleasesaction.do?reference=ip/08/884&format=html&aged=0&language=en&guilan
guage=en.
3 Link til pressemeddelelsen:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1826&format=HTML&aged=0&language=EN&
guiLanguage=en
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oplysninger i juli 2009. Den foreløbige vurdering af alle de oplysninger, Kommissionen har 
fået stillet til rådighed, viste, at det var nødvendigt at anmode om en yderligere afklaring.
Denne forventes inden årets udgang.

For så vidt angår de intensive anlægsaktiviteter i Sortehavsområdet og i bjergområder i 
Bulgarien, navnlig områderne Kaliakra, Kamchia, Emine-Irakli og Pirinbjergområderne, har 
Kommissionen indledt overtrædelsesprocedurer1.
Med hensyn til situationen i Kamchia modtog Kommissionen i oktober 2009 en separat klage 
vedrørende en enkeltstående sag, som for øjeblikket er under behandling.

Efter at have vurderet en række klager, andragender og overtrædelser er Kommissionen nået
frem til den konklusion, at Bulgarien systematisk overtræder direktiv 79/409/EØF og 
85/337/EØF2 i forbindelse med udstedelsen af tilladelser til planer og projekter vedrørende 
vindmøllefarme og turist-, beboelses- og vejinfrastruktur.

Ud over at undersøge specifikke projekter i specifikke områder sendte Kommissionen 
endvidere en åbningsskrivelse for ufuldstændig gennemførelse af artikel 6, stk. 3, i direktiv 
92/43/EØF3. Kommissionen undersøger ligeledes på gennemførelsen af direktiv 2001/42/EF4

og 92/43/EØF.

Konklusioner

Kommissionen træffer aktivt de nødvendige foranstaltninger i henhold til EF-traktaten med 
henblik på at sikre korrekt gennemførelse af lovgivningen på naturområdet. Kommissionen 
vil fortsat undersøge situationen i Bulgarien, både i relation til udpegningen af Natura 2000-
områder og med hensyn til fyldestgørende gennemførelse af beskyttelsesordninger i henhold 
til naturbeskyttelsesdirektiverne. Om nødvendigt vil Kommissionen træffe yderligere 
foranstaltninger i henhold til EF-traktatens artikel 226."

5. Kommissionens svar, modtaget den 13. januar 2011.

Kommissionen er opmærksom på de problemer, der er forbundet med indkredsning og 
udpegning af lokaliteter under Natura 2000-netværket i Bulgarien. Den har fået mange 
henvendelser fra borgere og ngo'er vedrørende netværkets fulde udbygning i den form, 
Bulgarien oprindeligt foreslog. 

Kommissionen er aktivt i færd med at træffe de nødvendige foranstaltninger under traktaten 
om Den Europæiske Unions funktionsmåde med henblik på at sikre, at der udpeges særligt 
                                               
1 Link til Kommissionens pressemeddelelser: 
http://europa.eu/rapid/pressreleasesaction.do?reference=ip/09/1484&format=html&aged=0&language=en&guila
nguage=en.
2 Link til Kommissionens pressemeddelelser:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1651&type=HTML&aged=0&language=EN&gu
iLanguage=en
3 Rådets direktiv 92/43/EØF om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter, EFT L 206 af 22.7.1992 (med 
ændringer).
4 Direktiv 2001/42/EF om vurdering af bestemte planers og programmers indvirkning på miljøet, EFT L 197 af 
21.7.2001, og Rådets direktiv 85/337/EØF af 27. juni 1985 om vurdering af visse offentlige og private projekters 
indvirkning på miljøet, EFT L 175 af 5.7.1985 (med ændringer).



PE426.999v05-00 4/5 CM\887561DA.doc

DA

beskyttede områder i tilstrækkeligt omgang, og at de beskyttes effektivt i Bulgarien.
Kommissionens tjenestegrene har i den forbindelse indledt et antal overtrædelsesprocedurer 
mod Bulgarien for utilstrækkelig udpegning og beskyttelse af særligt beskyttede områder. 

Hvad angår de særligt beskyttede områder i Kaliakra, Rila, Pirin, Lomovete, det centrale 
Balkan, og det vestlige Rhodopes forventede Kommissionen efter intense drøftelser med de 
bulgarske myndigheder og andragerne, at der ville blive forelagt konkrete forslag om 
udvidelsen af de utilstrækkeligt udpegede områder inden udgangen af 2010. Kommissionen 
vil vurdere den forelagte information med henblik på at sikre, at de relevante krav til 
beskyttelse af fugle overholdes fuldt ud.

6. (REV III) Kommissionens supplerende svar, modtaget den 18. juli 2011.

For andragende 745/2007, 997/2007, 1082/2007, 1299/2007, 1494/2007, 1503/2007, 
526/2008, 1336/2008, 1518/2008 og 640/2009

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

Kommissionens tjenestegrene besøgte en række anlægsprojekter i Rila- og Pirinbjergene og 
havde en række tekniske møder med de kompetente bulgarske myndigheder og med bulgarske 
ikke-statslige miljøorganisationer. Kommissionen har anmodet om yderligere oplysninger og 
præciseringer vedrørende visse spørgsmål. De bulgarske myndigheder og miljøorganisationerne 
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.

7. (REV IV) Kommissionens supplerende svar, modtaget den 16. december 2011.

For andragende 745/2007, 997/2007, 1082/2007, 1299/2007, 1494/2007, 1503/2007, 
526/2008, 1336/2008, 1518/2008 og 640/2009

For så vidt angår de verserende overtrædelsesprocedurer, som Kommissionen har iværksat 
over for Bulgarien for manglende overholdelse af EU’s miljølovgivning, herunder den 
utilstrækkelige udpegning og beskyttelse af særligt beskyttede områder under fugledirektivet1

og lokaliteter af fællesskabsbetydning under habitatsdirektivet2 såvel som tilladelser til 

                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EF af 30. november 2009 om beskyttelse af vilde fugle, 
EUT L 20 af 26.1.2010, s. 7-25.
2 Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper og vilde dyr og planter, EFT L 206 af 
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anlægsprojekter i Natura 2000-netværket af beskyttede områder, tilsendte Kommissionen i 
september 2011 den bulgarske regering en supplerende åbningsskrivelse vedrørende 
lokaliteterne BG051 (det vigtige fugleområde Kaliakra), BG0002051 (SPA Kaliakra), 
BG0002097 (SPA Skali) og BG0000573 (LAF "Kaliakra complex").

Den supplerende åbningsskrivelse omhandler to grupper spørgsmål:

– Den utilstrækkelige udpegning af SPA Kaliakra;

– Den indvirkning som en række anlægsprojekter har på LAF "Kaliakra complex" og/eller 
SPA Kaliakra, og/eller SPA Belite Skali og/eller det område, der iflg. fortegnelsen over 
fuglebeskyttelsesområder skulle have været udpeget til SPA, men ikke blev det.

Endvidere er Kommissionen fortsat i færd med at foretage undersøgelser vedrørende den 
utilstrækkelige beskyttelse af og tilladelse til anlægsprojekter på lokaliteterne BG0001004 
LAF Emine-Irakli, BG0000495 (LAF Rila) og BG0001188 (foreslået LAF ”Rila Buffer”).

                                                                                                                                                  
22.7.1992, s. 7–50.


