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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kijelenti, hogy a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és 
növények védelméről szóló 92/43/EGK tanácsi irányelv értelmében Bulgária csatlakozásának 
egyik legfontosabb feltétele az volt, hogy helyszíneket jelöljön ki, és meghatározza az ott 
fellelhető élőhelyeket és honos fajokat a III. mellékletben megállapított kritériumokkal 
összhangban. Bulgáriának még a csatlakozása előtt be kellett volna nyújtania a Natura 2000 
hálózatba való felvételre kijelölt természeti területek teljes listáját. A petíció benyújtója 
szerint ez nem történt meg, és azt állítja, hogy számos, természeti szempontból jelentős terület 
jelenleg helyrehozhatatlan károkat szenved. Ezért felhívja az Európai Parlamentet annak 
biztosítására, hogy Bulgária haladéktalanul teljesítse a fokozottan védett területek 
kijelölésével kapcsolatos kötelezettségeit.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2007. december 20. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az 
eljárási szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2008. március 7.

A petíció benyújtója rámutat, hogy a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és 
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növények védelméről szóló 92/43/EGK tanácsi irányelv értelmében1 Bulgária 
csatlakozásának egyik legfontosabb feltétele az volt, hogy a fent említett irányelv III. 
mellékletében meghatározott kritériumokkal összhangban, valamint a természetes 
élőhelytípusok és közösségi jelentőségű fajok megóvása érdekében közösségi jelentőségű 
természeti területeket jelöljön ki. Bulgáriának legkésőbb a csatlakozás időpontjáig be kellett 
volna nyújtania a Natura 2000 hálózatba való felvételre kijelölt területek teljes országos 
listáját.

A petíció benyújtója szerint ennek teljes körű megvalósítására nem került sor, valamint 
rámutat, hogy számos, természeti szempontból jelentős terület – amelyeket fel sem vettek a 
javasolt területek listájára – jelenleg helyrehozhatatlan károkat szenved. A petíció benyújtója 
azt állítja, hogy a javasolt területek némelyike még csak nem is rendelkezik a védelmére 
szolgáló előírt rendszerrel. Ezért annak biztosítására kéri az Európai Parlamentet, hogy 
Bulgária haladéktalanul teljesítse a fokozottan védett területek kijelölésére irányuló 
kötelezettségvállalását.

A Bizottság tudatában van Bulgáriában a Natura 2000 hálózatba való felvétel céljából 
azonosított és kijelölt területekhez kapcsolódó problémáknak, nem csak az élőhelyvédelmi 
irányelv alapján kijelölt közösségi jelentőségű természeti területek, hanem a madárvédelmi 
irányelv2 alapján kijelölt különleges madárvédelmi területek tekintetében is, amelyek a szóban 
forgó hálózat további alkotóelemei. A Bizottsághoz számos jelzés érkezett a polgároktól és a 
nem kormányzati szervezetektől a hálózat teljességével összefüggésben a Bulgária által 
először javasoltak alapján (a Bizottsághoz érkezett: 2007. március 15-én), ideértve a petíció 
benyújtója által képviselt szervezet levelezését és személyes látogatásait is. Dimas biztos 
szintén személyesen fogadta a bolgár nem kormányzati szervezetek egy csoportjának 
képviselőit, amely találkozó során ugyanezen érveket ismertették.

A Környezetvédelmi Főigazgatóság szoros figyelemmel kíséri a szóban forgó kérdések 
alakulását Bulgáriában, nem csupán a magas szintű tisztviselőkkel rendezett találkozók révén, 
hanem sűrű levelezés útján is (ideértve a 226. cikk esetleges megsértéséről érdeklődő 
informális levelet az irányelvek nem megfelelő alkalmazása miatt). E párbeszéd 
eredményeképpen, a petíció benyújtásának időpontjától számítva eltelt időszak során Bulgária 
két további, az élőhelyvédelmi irányelv alapján kijelölt közösségi jelentőségű természeti 
területet, valamint a madárvédelmi irányelv alapján kijelölt különleges madárvédelmi területet 
tartalmazó csomagot terjesztett elő (az előírt dokumentáció 2007. november 8-án, illetve 
2008. január 22-én érkezett).

A közösségi jelentőségű természeti területek Bulgária által összeállított országos listájának 
értékelése jelenleg zajlik az élőhelyekről szóló irányelv III. mellékletében meghatározott 
követelmények alapján. Az értékelést az Európai Környezetvédelmi Ügynökség biológiai 
sokféleséggel foglalkozó témaközpontja végzi, amely technikai segítséget nyújt az Európai 
Bizottság számára a javasolt hálózat teljességének és egységességének megítélésében. 
Előzetes értékelésük megvitatására egy biogeográfiai szeminárium néven ismert technikai 
ülés keretében kerül sor, amely során a Bizottság tisztviselői és a Bizottságot képviselő 
szakértők, a tagállamok tisztviselői és azok szakértői, valamint az érdekelt csoportok 

                                               
1 HL L 206., 1992.7.22., 7–50. o.
2 A vadon élő madarak védelméről szóló 79/409/EGK tanácsi irányelv, HL L 103., 1979.4.25., 1–18. o.
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képviselői megvizsgálják a javasolt hálózat tudományos helytállóságát. 

Tekintettel arra, hogy Bulgária jelentős javításokat hajtott végre a javasolt közösségi területek 
kezdeti listáján, a Bizottság a továbbiakban a hagyományos gyakorlatot követve az 
úgynevezett biogeográfiai eljárás keretében vizsgálja meg a területek listáját. A Bizottság 
tájékoztatni fogja a Petíciós Bizottságot a szóban forgó eljárás eredményeiről.

4. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz: 2009. július 7.

A Bizottság 2008.3.7-i válasza jelezte, hogy a Bizottság nyomást gyakorolt Bulgáriára a 
további területek kijelölésével kapcsolatban, amire 2007 végén és 2008 elején sor is került. A 
Bizottság azt is tudatta, hogy a lista teljességét az élőhelyekről szóló irányelvben előírtak 
szerint a biogeográfiai elemzések szempontjából megvizsgálják.

2008 júniusában tartottak meg Bulgária számára a biogeográfiai szemináriumot, ahol úgy 
találták, hogy az országos listán egyes élőhelytípusok és fajok nem kellő mértékben vannak 
jelen. Maga a petíció benyújtója is segített ezeknél az elemzéseknél, mivel ő maga is a 
megbeszélésen részt vevő egyik nem kormányzati szervezet képviselője volt.

A szeminárium eredményei alapján a Bizottság elfogadta a közösségi jelentőségű természeti 
területek első, még nem teljes listáját, amelyek az alpesi régió vonatkozásában a 2009/91/EK 
bizottsági határozatban1, a fekete-tengeri régió vonatkozásában a 2009/92/EK bizottsági 
határozatban2, a kontinentális területek vonatkozásában pedig a 2009/93/EK3 bizottsági 
határozatban szerepelnek.

A biogeográfiai szemináriumot követően a Bizottság abban egyezett meg Bulgáriával, hogy a 
javasolt hálózat hiányosságait 2009. szeptember 1-jéig pótolják.

A Bizottság véleménye szerint a közösségi jelentőségű természeti területek első bolgár 
listájának elfogadása kapcsán mutatkozó közelmúltbeli előrelépések miatt nincs ok arra, hogy 
e petíció kapcsán fellépjen. A Bizottság együtt fog dolgozni a bolgár hatóságokkal a 
közösségi jelentőségű természeti területek teljes nemzeti listáján.

                                               
1 A Bizottság 2009/91/EK határozata (2008. december 12.) a 92/43/EGK tanácsi irányelv értelmében az alpesi 
biogeográfiai régió közösségi jelentőségű természeti területeit tartalmazó, második alkalommal frissített 
jegyzék elfogadásáról (az értesítés a C(2008)7973. számú dokumentummal történt). HL L 043., 2009.02.13., 21–
58. o.
2 A Bizottság 2009/92/EK határozata (2008. december 12. ) a 92/43/EGK tanácsi irányelv értelmében a fekete-
tengeri biogeográfiai régió közösségi jelentőségű természeti területeit tartalmazó alapjegyzék elfogadásáról (az 
értesítés a C(2008)7974. számú dokumentummal történt). HL L 043., 2009.02.13., 59–62. o.
3 A Bizottság 2009/93/EK határozata (2008. december 12. ) a 92/43/EGK tanácsi irányelv értelmében a 
kontinentális biogeográfiai régió közösségi jelentőségű természeti területeit tartalmazó, második alkalommal 
frissített jegyzék elfogadásáról (az értesítés a C(2008)8039. számú dokumentummal történt). HL L 043., 
2009.02.13., 63–244. o.


