
CM\785732HU.doc PE426.999v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT
2004 










 2009

Petíciós Bizottság

19.06.2009

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Irina Mateeva, bolgár állampolgár által a Bolgár Madárvédelmi Társaság 
nevében benyújtott 1518/2008. számú petíció a bolgár hatóságok részéről a 
vadon élő madarak védelméről szóló 79/409/EGK tanácsi irányelvben 
rögzített, a különleges védelmi területekre vonatkozó rendelkezések be nem 
tartásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója rámutat arra, hogy Bulgária nem jelölt ki megfelelő számú különleges 
védelmi területet, ráadásul a bolgár hatóságok olyan területeken engedélyeznek 
beruházásokat, amelyeket ilyen területekként kellene kijelölni. A petíció benyújtója konkrétan 
a Fekete-tenger partján fekvő Kaliakra és Kamchia területekre utal. A bolgár hatóságok a 
Bolgár Madárvédelmi Társaság által az illetékes bolgár hatóságokhoz benyújtott panaszok, 
valamint a Bizottság 2008. júniusában megfogalmazott írásbeli figyelmeztetése ellenére 
továbbra is engedélyeket adnak ki különböző beruházásokra, például idegenforgalmi épületek 
és egy szélmalompark létesítésére Kaliakrában és egy „Kamchia Resort” nevű üdülőre. A 
petíció benyújtója következésképpen annak biztosítására kéri az Európai Parlamentet és a 
Bizottságot, hogy a bolgár hatóságok a vadon élő madarak védelméről szóló 79/409/EGK 
tanácsi irányelv értelmében haladéktalanul jelöljék ki a különleges madárvédelmi területeket, 
és állítsák helyre azokat a természeti területeket, amelyeket 2007. január 1-je, azaz Bulgária 
uniós csatlakozása óta tönkretettek, holott be kellett volna tartaniuk az Európai Unió 
környezetvédelemre vonatkozó jogszabályait. A petíció benyújtója továbbá arra szólít fel, 
hogy tartsák vissza az uniós támogatásokat, amennyiben Bulgária nem tartja be a 
környezetvédelemre vonatkozó irányelveket. 

2. Elfogadhatóság
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Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. március 16. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint.

3. A Bizottságtól kapott válasz dátuma: 2009. június 19.

A különleges védelmi területek kijelölésének elégtelensége
A jelenlegi helyzet elemzése azt mutatja, hogy Bulgária területének körülbelül 34%-át jelölte 
ki, amely nagy részben magában foglalja a madárvédelmi és az élőhelyvédelmi irányelv1

védelme alatt álló élőhelyeket és állatfajokat. 
A Bizottság ugyanakkor továbbra is aggodalmát fejezi ki a különleges védelmi területek 
kijelölésének hiányosságai miatt. Bár Bulgária kijelölte mind a 114 különleges madárvédelmi 
területét, a területek közül hatot egyértelmű tudományos indokok nélkül jelentősen 
lecsökkentettek (ezek közé tartozik a Kaliakra, a Pirin és a Rila különleges madárvédelmi 
terület is). 2008 júniusában a Bizottság hivatalos felszólítást küldött a bolgár hatóságoknak2. 
A kapott választ jelenleg a Bizottság illetékes részlegei értékelik.

A közösségi természetvédelmi jogszabályok alapján védelemre szoruló területeken zajló 
fejlesztési tevékenységek
A Bizottság tájékoztatást kapott arról, hogy Bulgária fekete-tengeri és hegyvidéki területein 
intenzív fejlesztések folynak, különös tekintettel Kaliakra, Kamchia, Emine-Irakli, a Rila 
hegység, a Pirin hegység stb. területére. Ezekre az esetekre vonatkozóan a Bizottság 
vizsgálatot indított, amely jelenleg is folyik. A Kaliakra különleges madárvédelmi területre 
vonatkozóan a Bizottság 2008. novemberében hivatalos figyelmeztetést küldött Bulgáriának3. 
A bolgár hatóságok válasza 2009-ben érkezett meg, és az jelenleg alapos értékelés tárgyát 
képezi.

Következtetések

A Bizottság továbbra is vizsgálja a bulgáriai helyzetet, mind a Natura 2000 területek 
kijelölése, mind a természetvédelmi irányelvek alapján történő védelmi intézkedések 
megfelelő végrehajtása tekintetében. Szükség esetén az EK-Szerződés 226. cikkében 
meghatározott intézkedéshez fog folyamodni.
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A természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló, 1992. május 21-i 92/43/EGK tanácsi 
irányelv (HL L 206., 1992.7.22.).
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A sajtónyilatkozat elérhető az alábbi internetes címen:
http://europa.eu/rapid/pressreleasesaction.do?reference=ip/08/884&format=html&aged=0&language=en&guilanguage=en
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A sajtónyilatkozat elérhető az alábbi internetes címen:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1826&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en


