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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Vera Pentkantchin, bolgár állampolgár által benyújtott 0526/2008. számú 
petíció a Natura 2000 hálózatra érvényes közösségi jogi előírások 
végrehajtásának a bolgár kormányzat általi elmulasztásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója azt állítja, hogy a bolgár kormányzat a Natura 2000 területeket nem védi 
igazán, és hogy sürgősen intézkedéseket kell tenni a pusztulás megállítására. Bemutatja az 
alapvető problémákat és a megoldási javaslatokat, valamint megnevez bizonyos régiókat, 
amelyekben nem alkalmazzák a Natura 2000 hálózatra érvényes közösségi jogi előírásokat.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. szeptember 30. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. január 30.

A petíció

A petíció benyújtója azt állítja, hogy a bolgár kormányzat a Natura 2000 területeket nem védi 
igazán, és hogy sürgősen intézkedéseket kell tenni a pusztulás megállítására. Bemutatja az 
alapvető problémákat és a megoldási javaslatokat, valamint megnevez bizonyos régiókat, 
amelyekben nem alkalmazzák a Natura 2000 hálózatra érvényes közösségi jogi előírásokat.

A petíció benyújtója két főbb kérdést vet fel. Első problémája három közösségi jelentőségű 
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terület (KJT): „Rila Buffer” BG0001188, „Tvardishka Planina” BG0000211 és „Zapadna Stara 
Planina i Predbalkan” BG0001040 nem megfelelő kijelölése.

A második kérdés a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények 
védelméről szóló 92/43/EGK irányelv1 (élőhelyirányelv) és a vadon élő madarak védelméről 
szóló 79/409/EGK irányelv2 (madárvédelmi irányelv) szerint kijelölt területeken zajló 
projektfejlesztéssel kapcsolatos.

A Bizottság észrevételei a petícióval kapcsolatosan

A Natura 2000 területek nem megfelelő kijelölése

A jelenlegi helyzet elemzése alapján Bulgária az eddigiekben területének kb. 34%-át jelölte 
ki, ami nagymértékben lehetővé teszi a madár- és az élőhelyirányelv értelmében védett 
élőhelyek és fajok védelmét. Azonban további erőfeszítések szükségesek az 
élőhelyirányelvnek történő teljes körű megfelelés biztosításához. Bulgáriának akár a meglévő 
területek némelyikét kell bővítenie, akár új területeket kell javasolnia, legkésőbb 2009. 
szeptember 1-jéig. Vagyis a nem megfelelő kijelölés kérdése továbbra is nyitott és megoldásra 
vár.
A Bizottság elsődlegesen a KVT-k nem megfelelő kijelölése miatt aggódik. Habár Bulgária
mind a 114 jelentős madártani területet (IBA) kijelölte, hat terület méretét egyértelmű 
tudományos indokok nélkül jelentősen csökkentették. A Bizottság 2008 júniusában hivatalos 
figyelmeztető levelet küldött a bolgár hatóságoknak. 2008 augusztusában kaptak választ, és 
ezt jelenleg elemzik a Bizottság szolgálatai.

Fejlesztési tevékenységek az EK természetvédelmi jogszabályai szerint védelemre jogosult 
területeken

A Bizottságot tájékoztatták a Bulgária fekete-tengeri és hegyi területein zajló kiterjedt építési 
munkálatokról, különösen ideértve Kaliakra, Emine-Irakli, a Rilai-hegység, a Pirini-hegység 
stb. területét. A Bizottság ezekben az esetekben vizsgálatokat indított, amelyek még mindig 
folyamatban vannak. A Kaliakra jelentős madártani területén zajló építési munkálatok 
tekintetében a Bizottság 2008 novemberében hivatalos figyelmeztető levelet küldött 
Bulgáriának.

Következtetések

A Bizottság folytatja vizsgálatait a bolgár helyzetet illetően, úgy a Natura 2000 területek 
kijelölése, mint a természetvédelmi irányelvek szerinti védelmi rendszerek megfelelő 
végrehajtása tekintetében. Szükség esetén megteszi az EK-Szerződés 226. cikkében előírt 
intézkedést.

                                               
1 HL L 206., 1992.7.22., 7–50. o.
2 HL L 103., 1979.4.25., 1–18. o.
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