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RÉSZÉRE

Tárgy: A Marianna Perianova, bolgár állampolgár által benyújtott 1299/07. számú 
petíció a Natura 2000 helyszínekkel kapcsolatos vizsgálatról és fellépésekről, 
a Bulgáriában zajló törvénytelen építkezésekről és a korrupció útján 
legalizált építkezésekről

A Plamena Naydenova, bolgár állampolgár által benyújtott 1494/2007. számú 
petíció a természetvédelmi területeken (Natura 2000) végrehajtott építési 
projektekről

1. Az 1299/2007. számú petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kéri, hogy a Parlament lépjen közbe és védje meg a bolgár embereket a 
Bulgária természeti örökségébe történő drasztikus beavatkozások ellen. A Fekete-tenger 
bolgár partszakaszát a túlzott fejlesztés fenyegeti. A fenyegetés érvényes a Natura 2000 
európai ökológiai hálózat helyszíneire is, amelyek védett tengerparti élőhelyeket, dűnéket, 
sziklákat, folyótorkolatokat, lagúnákat, erdőket és az ott élő védett fajokat jelentik. A bolgár 
kormány teljes mértékben figyelmen kívül hagyja a fenti helyszínek védelmére vonatkozó, a 
természetvédelemről szóló irányelvekben rögzített kötelezettségeit. Így a több ezer kisebb-
nagyobb építkezés következtében jelenleg e helyek tönkretétele zajlik. A hatóságok nem 
törődnek azzal, hogy a közvélemény kiáll ezekért a helyekért. A bolgár kormány sem 
foglalkozik saját polgárainak a fekete-tengeri partvidék és annak egyedülálló hegységei 
védelmével kapcsolatos tiltakozásával. A bolgár hegyekben jelenleg illegális utakat és 
túlméretezett síparadicsomokat építenek, különösen Rilában, amely 2000 méter magasan 
fekvő természeti park. A Rila-hegység a Balkán legmagasabb hegysége, és sok védett faj 
otthona. A bolgár parlament legutóbbi novemberi határozatában a Rila-hegység bizonyos 
részeit levette a Natura 2000 listájáról a befektetők érdekeinek szolgálatában. A petíció 
benyújtója kéri az Európai Parlamentet, ragaszkodjon ahhoz, hogy: 1. az Európai Bizottság a 
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lengyelországi Via Baltica projekthez hasonló módon azonnal gyors jogsértési eljárást 
indítson Bulgáriával szemben, valamint megkezdje a szabálysértések kivizsgálását, 2. a 
problémák elhárításáig függesszék fel az olyan települések regionális fejlesztést célzó uniós 
támogatását, ahol problémák merülnek fel a Natura 2000 helyszínek kezelése miatt.

Az 1494/2007. számú petíció összefoglalása

A petíció benyújtója azt állítja, hogy Bulgária megsérti az uniós jogszabályokat és megszegi a 
természetvédelemről szóló irányelveket. Kifejti, hogy Bulgária szándékosan helytelenül 
alkalmazza az európai jogszabályokat, nem tartja be a jelentősebb építési projektek 
tervezésével és végrehajtásával kapcsolatban alkalmazandó előírásokat és alapelveket, és nem 
emel vádat a jogsértők ellen. A fekete-tengeri partvidéket különösen fenyegeti a tervszerűtlen 
építkezés veszélye. A fejlesztés Natura 2000 területté nyilvánított természetvédelmi 
területekre is kiterjed, amelyek védett tengerparti élőhelyeket foglalnak magukban, például 
dűnéket és zátonyokat, folyótorkolatokat, lagúnákat, erdőségeket és sok védett állatfajt. A 
petíció benyújtója szerint illegális közutakat és hatalmas síparadicsomot építettek a bolgár 
hegyekben. Konkrétan a Rila-hegységben, amely a Balkán legmagasabb hegysége és 2000 
méter felett természetvédelmi terület. Ez a hegység ad otthont több védett állatfajnak, 
ugyanakkor különböző vallások szent helye is. A petíció benyújtója azt állítja, hogy jelenleg 
illegális utakat és síliftet építenek a hegyi tavak mellett. Továbbá az építési vállalkozások 
erőszakkal tartják távol a lakosságot a közterületektől, és a védett közterületeket a korrupt 
hatóságokkal kötött jogszerűtlen megállapodások segítségével magántulajdonná nyilvánítják.
A petíció benyújtója azt szeretné, hogy az Európai Unió indítson jogsértési eljárást Bulgária 
ellen.

2. Elfogadhatóság

Az 1299/2007. számú petíció elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. április 30.
Az 1494/2007. számú petíció elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. június 2.
Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint 
nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2008. szeptember 26.

A petíció benyújtói azért fordulnak a Parlamenthez, hogy avatkozzon be Bulgária nemzeti 
természeti örökségének védelme érdekében. Bulgária fekete-tengeri partvidékét a 
tervszerűtlen építkezés veszélye fenyegeti. A fenyegetés kiterjed a Natura 2000 európai 
ökológiai hálózat területeire is, ahol védett tengerparti élőhelyek, dűnék, sziklák, 
folyótorkolatok, lagúnák, erdők találhatók, és védett fajok élnek. A petíció benyújtói azt 
állítják, hogy a bolgár kormány nem teljesíti a fenti területek védelmére vonatkozó, a 
természetvédelemről szóló irányelvekben rögzített kötelezettségeit. Így a több ezer kisebb-
nagyobb építkezés következtében jelenleg e területek tönkretétele zajlik. Továbbá a petíció 
benyújtója szerint illegális közutak és hatalmas síparadicsomok épülnek a bolgár hegyekben, 
konkrétan a Rila-hegységben, amely több mint 2000 méter magasan fekvő nemzeti park. A 
Rila a Balkán legmagasabb hegysége, amely több védett fajnak ad otthont. 



CM\744878HU.doc 3/4 PE413.998v01-00

HU

A petíció benyújtói a következőket kérik:-

1. Az Európai Bizottság a lengyelországi Via Baltica-ügyhöz hasonlóan indítson gyors 
jogsértési eljárást Bulgária ellen, valamint kezdeményezzen hivatalos vizsgálatot a 
jogsértésekkel kapcsolatban;

2. A problémák megoldásáig le kell állítani az olyan regionális városfejlesztésekre vonatkozó 
európai uniós finanszírozást, amelyek esetében problémák merülnek fel a Natura 2000 
területekkel kapcsolatban. Az Európai Bizottsághoz számos petíció érkezett
magánszemélyektől és nem kormányzati szervezetektől a fekete-tengeri partvidéken és 
bizonyos hegyvidékeken található Natura 2000 területek védelmének elmulasztásával 
kapcsolatban. A Bizottság jelenleg vizsgálja a beérkezett panaszokat. Egy előzetes vizsgálat 
nyomán a Bizottság tájékoztatást kért a bolgár hatóságoktól bizonyos ügyekben. Ezen 
ügyekről a bolgár hatóságoktól kapott információk alapján úgy tűnik, hogy mind az építési 
engedély iránti kérelem, mint az építési engedély időpontja megelőzi Bulgáriának az Európai 
Unióhoz történő csatlakozását. Következésképpen, mivel az EK-jog akkor még nem 
vonatkozott Bulgáriára, a Bizottságnak nincs jogalapja, hogy az EK-Szerződés 226. cikke 
szerint jogsértési eljárást kezdeményezzen. Néhány más ügyben még mindig tart a vizsgálat.

Ami a Rila-hegység bizonyos részének a Natura 2000 hálózatból történő kivételét illeti, a 
petíció benyújtója úgy véli, hogy ez a síparadicsomok kialakítására vonatkozó tervekhez 
kapcsolódik. A Bizottsághoz egy nem kormányzati szervezettől is érkezett panasz az 
úgynevezett rilai ütköző övezetnek a hálózatból való kihagyásával kapcsolatban.

Bulgária és Románia számára 2008. június 9–12. között a romániai Sibiuban rendeztek 
biogeográfiai szemináriumot az összes érintett tagállam biogeográfiai régiói vonatkozásában a 
92/43/EGK élőhelyvédelmi irányelv1 értelmében javasolt közösségi jelentőségű területek 
nemzeti jegyzékeinek értékelése céljából. A kizárólag tudományos kritériumokon alapuló 
megbeszélések eredményeképpen számos hiányosságra („elégtelenség”) derült fény az 
élőhelyvédelmi irányelv I. mellékletében szereplő bizonyos élőhelytípusok és a II. 
mellékletben felsorolt egyes fajok vonatkozásában. A hiányosságok pótlása érdekében 
Bulgáriának vagy ki kell majd bővítenie bizonyos már meglévő területeket, vagy új 
területeket kell javasolnia. Tehát a Natura 2000 hálózatból „kizárt” területekkel kapcsolatos 
kérdés még nincs lezárva.

A Bizottság nem tud olyan projektekhez nyújtott finanszírozásról, amelyek esetleg negatív 
hatásokat gyakorolhatnak Natura 2000 területekre, vagy amelyek nincsenek összhangban a 
vonatkozó európai jogszabállyal.

A Bizottság teljes mértékben elkötelezett aziránt, hogy a közösségi vívmányok teljesítésének 
biztosításához szükséges valamennyi intézkedést megtegye, amennyiben ilyen projektekre és 
gyakorlatokra derül fény. E célból a Bizottság továbbra is szorosan együttműködik a bolgár 
hatóságokkal az elfogadott operatív programok irányítása és végrehajtása során, és szigorúan 
nyomon követi a projekt-kiválasztási eljárást. 

                                               
1 HL L 206., 1992.7.22.
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Következtetések

A Bizottsághoz számos panasz érkezett Bulgária fekete-tengeri partvidékén és hegyvidékein 
található Natura 2000 területeken folyamatban lévő infrastrukturális fejlesztésekkel 
kapcsolatban. A Bizottság szolgálatai elkezdték ezeknek az ügyeknek a kivizsgálását és 
folytatni fogják, és amennyiben a közösségi jog megsértésére vonatkozó bizonyítékot 
találnak, megteszik a szükséges lépéseket.

A biogeográfiai vizsgálatok során a Natura 2000 hálózat bolgár részén hiányosságokat 
fedeztek fel. A Bizottság szolgálatai együtt fognak működni a bolgár hatóságokkal annak 
biztosítása érdekében, hogy ezeket a hiányosságokat a közeljövőben pótolják.

Ezenkívül a Bizottság szolgálatai továbbra is biztosítják, hogy az Európai Unió által 
társfinanszírozott projekteknél teljes mértékben betartsák a környezeti hatásvizsgálatról szóló 
irányelv, az élőhelyvédelmi- és a madárvédelmi irányelv rendelkezéseit.
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