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Commissie verzoekschriften

16.12.2011

MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1518/2008, ingediend door Irina Mateeva (Bulgaarse nationaliteit), 
namens de Bulgaarse vereniging voor vogelbescherming, over het niet-uitvoeren 
door de Bulgaarse overheid van de bepalingen over speciale beschermde gebieden 
zoals vastgelegd in Richtlijn 79/409/EEG van de Raad inzake het behoud van de 
vogelstand

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster wijst erop dat Bulgarije geen voldoende aantal speciaal beschermde gebieden heeft 
aangewezen en dat de Bulgaarse overheid bovendien aanvragen goedkeurt voor 
investeringsprojecten in de gebieden die hadden moeten worden aangewezen. Indienster verwijst 
in dit verband met name naar de plaatsen Kaliakra en Kamchia aan de Zwarte Zee. Ondanks de 
klachten die de Bulgaarse vereniging voor vogelbescherming bij de bevoegde Bulgaarse 
instanties heeft ingediend en ondanks de schriftelijke waarschuwing van de Commissie in juni 
2008, blijft de Bulgaarse overheid vergunningen voor investeringsprojecten uitreiken, o.a. voor 
toeristische bouwprojecten en een windturbinepark in Kaliakra en voor het vakantiepark 
"Kamchia Resort". Indienster verzoekt daarom het Europees Parlement en de Commissie ervoor 
te zorgen dat de Bulgaarse overheid onverwijld speciale beschermingszones aanwijst in 
overeenstemming met de bepalingen van Richtlijn 79/409/EEG van de Raad inzake het behoud 
van de vogelstand, en dat zij de natuurgebieden vergoedt die sinds 1 januari 2007 zijn vernietigd, 
d.w.z. sinds Bulgarije lid is van de EU en zich bijgevolg aan de Europese milieuwetgeving dient 
te houden. Verder vraagt indienster dat de subsidies van de EU worden ingetrokken als Bulgarije 
nalaat de milieurichtlijnen op correcte wijze na te leven.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 16 maart 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).
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3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 19 juni 2009.

Onvoldoende speciale beschermingszones

Uit de analyse van de huidige situatie blijkt dat Bulgarije tot nu toe ongeveer 34% van zijn 
grondgebied heeft aangewezen, hetgeen in grote lijnen voldoende is voor de bescherming van de 
habitats en de soorten die onder de vogel- en habitatrichtlijn1 vallen.

Het grootste zorgpunt voor de Commissie blijft echter het te kleine aantal aangewezen speciale 
beschermingszones (SBZ). Hoewel Bulgarije al 114 ZICO's (zones die van belang zijn voor het 
behoud van de vogelstand) heeft aangewezen, is de omvang van zes van die zones aanzienlijk 
verkleind zonder dat daarvoor duidelijke wetenschappelijke redenen werden opgegeven (o.a. de 
ZICO's Kaliakra, Pirin en Rila). De Commissie heeft de Bulgaarse autoriteiten in juni 2008 een 
aanmaningsschrijven2 toegestuurd. Het antwoord daarop wordt momenteel door de diensten van 
de Commissie beoordeeld.

Projectontwikkeling in gebieden die mogelijk onder de EG-natuurbeschermingswetgeving vallen

De Commissie heeft vernomen dat er grote projecten worden ontwikkeld in het Zwarte-
Zeegebied en de berggebieden van Bulgarije, met name in de streken rond Kaliakra, Kamchia, 
Emine-Irakli, het Rila- en het Piringebergte, enz. De Commissie heeft naar deze gevallen een 
onderzoek gestart dat nog steeds loopt. Met betrekking tot de bouwprojecten in de ZICO van 
Kaliakra heeft de Commissie Bulgarije in november 2008 een aanmaningsschrijven toegestuurd3. 
Het antwoord van de Bulgaarse autoriteiten kwam eerder in 2009 binnen en wordt momenteel 
zorgvuldig bestudeerd.

Conclusies

De Commissie zal de situatie in Bulgarije met betrekking tot zowel de aanwijzing van 
Natura 2000-gebieden als de correcte naleving van de voorschriften van de 
natuurbeschermingsrichtlijnen op de voet blijven volgen. Indien nodig zullen de in artikel 226 
van het EG-Verdrag bedoelde maatregelen worden genomen.

4. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 17 december 2009.

In verband met de ontoereikende aanwijzing van SBZ's heeft de Commissie het antwoord van 
Bulgarije op het aanmaningsschrijven van de Commissie van juni 2008 bijna afgewikkeld. In juli 
2009 werd aanvullende informatie geleverd door de nationale autoriteiten. Uit de voorlopige 
beoordeling van alle gegevens die aan de Commissie beschikbaar zijn gesteld, is gebleken dat 
om aanvullende verduidelijkingen moest worden gevraagd. Die worden aan het eind van het jaar 
verwacht.

                                               
1 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).
2 Link naar persbericht: 
http://europa.eu/rapid/pressreleasesaction.do?reference=ip/08/884&format=html&aged=0&language=en&guilanguage=en.
3 Link naar persbericht: 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1826&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en.
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Voor wat betreft de grootschalige projecten in de berggebieden en de gebieden rond de Zwarte 
Zee in Bulgarije, en meer bepaald in de gebieden Kaliakra, Kamchia, Emine-Irakli en het 
Piringebergte, is de Commissie inbreukprocedures gestart1.

Wat betreft de ontwikkelingen in Kamchia heeft de Commissie in oktober 2009 een 
afzonderlijke klacht ontvangen die een individueel geval betreft. Deze klacht wordt momenteel 
onderzocht.

Na een aantal klachten, verzoekschriften en overtredingen te hebben onderzocht, is de 
Commissie tot de conclusie gekomen dat Bulgarije systematisch de bepalingen van de 
Richtlijnen 79/409/EEG en 85/337/EEG2 schendt wanneer plannen en projecten voor 
windmolenparken en voor infrastructuur voor toeristische accommodaties, woningen en wegen 
worden goedgekeurd.

Naast specifieke projecten in specifieke gebieden te hebben onderzocht, heeft de Commissie ook 
een aanmaningsschrijven gestuurd voor de onvolledige omzetting van artikel 6, lid 3 van 
Richtlijn 92/43/EEG3. Ook zal de Commissie zich buigen over de toepassing van de Richtlijnen
2001/42/EG4 en 92/43/EEG.

Conclusies

De Commissie treft actief de noodzakelijke maatregelen uit hoofde van het EG-Verdrag om te 
zorgen voor een juiste toepassing van de natuurwetgeving. De Commissie zal de situatie in 
Bulgarije blijven onderzoeken, zowel in verband met het aanwijzen van Natura 2000-gebieden 
als voor wat betreft de gepaste tenuitvoerlegging van het beschermingsbeleid in het kader van de 
natuurrichtlijnen. Indien nodig zal verdere actie, zoals bedoeld in artikel 226 van het 
EG-Verdrag, worden ondernomen.

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

De Commissie is zich bewust van de problemen met betrekking tot de identificatie en de 
aanwijzing van de gebieden van het Natura 2000-netwerk in Bulgarije. Ze ontving reeds vele
signalen van burgers en niet-gouvernementele organisaties over de volledigheid van het 
oorspronkelijk door Bulgarije voorgestelde netwerk.

De Commissie neemt in overeenstemming met het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie (VWEU) actief de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat er voldoende 
speciale beschermingszones (SBZ's) worden aangewezen in Bulgarije, en om ervoor te zorgen 
dat ze effectief worden beschermd.

                                               
1 Link naar de persberichten van de Commissie: 
http://europa.eu/rapid/pressreleasesaction.do?reference=ip/09/1484&format=html&aged=0&language=en&guilanguage=en.
2 Link naar de persberichten van de Commissie: 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1651&type=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en.
3 Richtlijn 92/43/EEG van de Raad inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde fauna en flora, 
PB L 206 van 22.7.1992 (zoals gewijzigd).
4 Richtlijn 2001/42/EG betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en 
programma's, PB L 197 van 21.7.2001 en Richtlijn 85/337/EEG van de Raad van 27 juni 1985 betreffende de 
milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten, PB L 175 van 5.7.1985 (zoals gewijzigd).
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Daarom hebben de diensten van de Commissie een aantal inbreukprocedures tegen Bulgarije 
opgestart wegens het onvoldoende aanwijzen van SBZ's en wegens de ontoereikende 
bescherming ervan.

Wat betreft de speciale beschermingsgebieden Kaliakra, Rila, Pirin, Lomovete, Midden-Balkan 
en westelijk Rodopengebergte, verwachtte de Commissie, als resultaat van de intensieve 
dialogen met de Bulgaarse autoriteiten en de indieners, dat concrete voorstellen voor de 
uitbreiding van deze ontoereikend aangewezen gebieden zouden worden ingediend vóór eind
2010. De Commissie zal de geleverde informatie beoordelen om te garanderen dat de relevante 
voorschriften inzake vogelbescherming volledig worden nageleefd.

6. (REV III) Antwoord van de Commissie, ontvangen op 18 juli 2011:

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 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.

7. 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 

                                               
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.
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van communautair belang volgens de habitatrichtlijn1, 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 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.


