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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Az Ivailo Ivanov, bolgár állampolgár által a bolgár madárvédelmi társaság 
nevében benyújtott, további 6 aláírást tartalmazó, 0997/2007 sz. petíció 
Bulgáriában a madárvédelmi és az élőhelyvédelmi irányelv megsértése 
következtében a Natura 2000 hálózat nem megfelelő megvalósításáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtói, akik hét bolgár nem kormányzati szervezetet képviselnek, azt sérelmezik, 
hogy a bolgár hatóságok nem megfelelően és hiányosan ültették át a vadon élő madarak 
védelméről szóló 79/409/EGK irányelvet és a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő 
állatok és növények védelméről szóló 92/43/EGK irányelvet. A petíció benyújtóinak állítása 
szerint a bolgár kormány nem terjesztette elő az érintett területek végleges listáját, ennélfogva 
nem jött létre egy összefüggő Natura 2000 hálózat. Sőt, egyes magánbefektetők nyomására az 
eredetileg kiválasztott területek közül többet töröltek a listából minden tudományos 
magyarázat nélkül, ideértve három európai uniós érdekeltségű területet. Mindez azt jelenti, 
hogy a védett területek száma és nagysága összességében nem éri el a minimálisként 
meghatározott mértéket.  

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. március 5. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól 2008. június 10-én kapott válasz

I. A petíció
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A petíció benyújtói, akik hét bolgár nem kormányzati szervezetet képviselnek, azt sérelmezik, 
hogy a bolgár hatóságok nem megfelelően ültették át a vadon élő madarak védelméről szóló 
79/409/EGK irányelvet1 és a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények 
védelméről szóló 92/43/EGK irányelvet2. A petíció benyújtóinak állítása szerint a bolgár 
kormány nem terjesztette elő az érintett területek végleges listáját, ennélfogva nem jött létre 
egy összefüggő Natura 2000 hálózat. Állításuk szerint egyes magánbefektetők nyomására 
minden tudományos magyarázat nélkül töröltek az eredetileg kiválasztott területek közül 
többet a listából, ideértve három európai uniós érdekeltségű területet.

A petíció leírja, hogyan került kialakításra a Natura 2000 hálózat Bulgáriában, egészen a 
Miniszterek Tanácsának 2007. március 2-i döntéséig. 

II. A Bizottság petíciót érintő észrevételei

A Bizottság 2007. március 15-én kapta meg az első jegyzéket, amely az Élőhelyvédelmi 
irányelv és a Madárvédelmi irányelv alapján magába foglalta a különleges madárvédelmi 
területeket.

A Bizottság előtt ismertek a Bulgáriában felmerült, a Natura 2000 hálózatot övező 
területazonosítási és kiválasztási problémák. Az első bolgár hálózat kialakítási elképzelések 
miatt felmerült hiányosságok miatt számos jelzés érkezett a Bizottsághoz állampolgároktól és 
nem kormányzati szervektől egyaránt.

A Környezetvédelmi Főigazgatóság szorosan követte a bolgár eseményeket a magas rangú 
tisztviselők ülésein, továbbá a gyakori levelezést is bonyolított az ügyben (ideértve az 
irányelvek nem megfelelő alkalmazása miatt írt „pre-226” levelet). Ezen dialógus 
eredményeként, illetve a petíció benyújtása óta Bulgária további két jegyzéket adott át az 
Élőhelyvédelmi irányelv és a Madárvédelmi irányelv szerint előterjesztendő közösségi 
jelentőségű területekről (a kért dokumentációk 2007. november 8-án, illetőleg 2008. január 
22-én érkezetek meg). A Natura 2000 keretében azonosított érintett területek száma jelenleg 
114, míg a különleges madárvédelmi álló területek száma 228.

A bolgár nemzeti madárvédelmi területjegyzék jelenleg az Élőhelyvédelmi irányelv 3. 
mellékletében meghatározott kritériumok szerinti kiértékelés alatt van. Az Európai 
Természetvédelmi és Biodiverzitási Témaközpont végzi az elemzést, amely technikai 
segítséget nyújt az Európai Bizottságnak annak megítéléséhez, hogy mennyiben teljes, illetve 
megfelelő a javasolt területi hálózat. Az ideiglenes engedély egy biogeográfiai szemináriumon 
(technikai ülésen) kerül megtárgyalásra, amelyen a Bizottság tisztségviselői és a Bizottság 
által megbízott szakértők, a tagállamok tisztségviselői és szakértői, továbbá az érintett 
érdekcsoportok képviselői részvételével megvitatják a javasolt hálózat tudományos 
megalapozottságát. Ezt a feladatot a két újonnan csatlakozott tagállamot, Bulgáriát és 
Romániát érintően is elvégzik. 

                                               
1 A tanács 1979. április 2-i irányelve a vadon élő madarak védelméről,  HL L 103, 1979.4.25., 1.o.
2 A Tanács 1997. október 27-i 97/62/EK irányelve a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és 
növények védelméről szóló 92/43/EGK irányelv műszaki és tudományos fejlődéshez történő hozzáigazításáról, 
HL L 305 , 1997.11.8., 0042 – 0065. o.
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Amennyiben a biogeográfiai elemzés alapján kiderül, hogy a javasolt területi hálózat nem 
tartalmazza kellően körültekintő módon a közösségi madárvédelmi körbe tartozó területeket, a 
Bizottság fel fogja kérni a tagállamokat, hogy a fennmaradt hiátusokat a hálózatot 
megfelelően kiegészítésével töltsék ki.

III. Következtetések

Annak fényében, hogy Bulgária jelentős előrelépést tanúsított a kezdeti madárvédelmi 
területeket tartalmazó jegyzékhez képest, a Bizottság a megszokott eljárást folytatja, 
megvizsgálva az ún. biogeográfiai eljárással érintett területeket magába foglaló jegyzéket. Bár 
a madárvédelmi irányelvben nincsenek olyan rendelkezések, amelyek hasonló elemzést 
írnának elő a különleges madárvédelmi területek vonatkozásában, ezek technikai értékelése is 
folyamatban van.
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