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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 a Natura 
2000 hálózat nem megfelelő megvalósításáról Bulgáriában a madárvédelmi és az 
élőhelyvédelmi irányelv megsértése következtében

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtói, akik hét bolgár nem kormányzati szervezetet képviselnek, azt sérelmezik, 
hogy a bolgár hatóságok hiányosan és nem megfelelően 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 minden tudományos magyarázat nélkül többet töröltek 
a listából, ideértve három európai uniós érdekeltségű területet is. 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. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 192. cikk (4) bekezdése (új 202. cikk (6) bekezdése) szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2008. június 10.

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 természetvédelmi területet is. 

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 élőhelyvédelmi irányelv alapján javasolt 
közösségi jelentőségű természeti területek első jegyzékét, valamint a madárvédelmi irányelv 
alapján kijelölt különleges madárvédelmi területek jegyzékét.

A Bizottság előtt ismertek a Bulgáriában felmerült, a Natura 2000 hálózatba tartozó 
területekkel kapcsolatos azonosítási és kiválasztási problémák. A Bulgária által először 
javasolt hálózat kialakításával kapcsolatos 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). E párbeszéd 
eredményeként, illetve a petíció benyújtása óta Bulgária további két jegyzékben tett javaslatot 
az élőhelyvédelmi irányelv szerinti közösségi jelentőségű természeti területekre és a 
madárvédelmi irányelv szerint kijelölendő különleges madárvédelmi területekre (a szükséges 
dokumentációk 2007. november 8-án, illetve 2008. január 22-én érkezetek meg). A Natura 
2000 hálózatba jelenleg 114 különleges madárvédelmi terület, valamint 228 közösségi 
jelentőségű természeti terület tartozik.

A közösségi jelentőségű természeti területek bolgár nemzeti jegyzéke jelenleg az 
élőhelyvédelmi irányelv III. mellékletében meghatározott kritériumok szerinti kiértékelés alatt 
áll. Az Európai Természetvédelmi és Biodiverzitási Témaközpont végzi az elemzést, amely 
szakmai segítséget nyújt az Európai Bizottságnak annak megítéléséhez, hogy mennyiben 
teljes, illetve megfelelő a javasolt területi hálózat. Az értékelés előzetes eredményeit egy 
szakmai ülésen, úgynevezett biogeográfiai szemináriumon tárgyalják, 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 tagállam, 

                                               
1 A tanács 1979. április 2-i irányelve a vadon élő madarak védelméről, HL L 103., 1979.4.25., 1.o.

2 HL L 206, 1992.7.22., 7-50.
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Bulgária és Románia esetében együtt végzik el.

Amennyiben a biogeográfiai elemzések azt mutatják, hogy vannak olyan közösségi 
jelentőségű élőhelytípusok vagy fajok, amelyeket a javasolt területi hálózat nem fed le 
kellőképpen, a Bizottság fel fogja kérni a tagállamokat, hogy a fennmaradt hiányosságokat a 
hálózat megfelelő kiegészítésével orvosolják.

III. Következtetések

Annak fényében, hogy a közösségi jelentőségű természeti területek első jegyzékének 
benyújtása óta Bulgária jelentős előrelépést tanúsított, a Bizottság a megszokott eljárást 
folytatja, az ún. biogeográfiai eljárással megvizsgálva a természeti területek jegyzékét. Bár a 
madárvédelmi irányelvben nincsenek olyan rendelkezések, amelyek hasonló elemzést írnának 
elő a különleges madárvédelmi területek vonatkozásában, ezek technikai értékelése is 
folyamatban van.

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

Előző közleményében a Bizottság úgy nyilatkozott, hogy az élőhelyvédelmi irányelvben előírt 
biogeográfiai elemzések megnevezik majd az élőhelyvédelmi irányelv szerinti közösségi 
jelentőségű természeti területek nemzeti jegyzékében szereplő hálózat hiányosságait. A 
Bizottság megemlítette azt is, hogy a madárvédelmi irányelv szerinti különleges 
madárvédelmi területek elemzését is el fogják végezni.

A Petíciós Bizottság 2008. október 6-án megtartott ülésén a Bizottság tájékoztatta a Petíciós 
Bizottságot, hogy a közösségi jelentőségű természeti területek nemzeti jegyzékének 
teljességét elemző biogeográfiai szemináriumot júniusban megtartották. Úgy találták, hogy 
több élőhelytípus és faj nincs kellő mértékben képviselve a nemzeti jegyzékben.

A szeminárium eredményei alapján a közösségi jelentőségű természeti területek Bizottság 
által elfogadott első, még nem teljes jegyzékeit az alpesi régió vonatkozásában a 
2009/91/EK1, a fekete-tengeri régió vonatkozásában a 2009/92/EK2 a kontinentális régió 
vonatkozásában pedig a 2009/93/EK3 bizottsági határozat tartalmazza.

                                               
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 43., 2009.2.13., 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 43., 2009.2.13., 59–62. o.

3 A Bizottság 2009/91/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 43., 
2009.2.13., 63–244. o.
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A biogeográfiai szemináriumot követően a Bizottság megállapodott Bulgáriával abban, hogy 
a javasolt hálózat hiányosságait 2009. szeptember 1-ig kitöltik.

Ami a madárvédelmi irányelv végrehajtását illeti, 2008. június 5-én hivatalos értesítést 
küldtek Bulgáriának a különleges madárvédelmi területek nem megfelelő kijelöléséről. A 
Bizottság megkapta a bolgár hatóságok hivatalos értesítésekre adott válaszát, annak értékelése 
megtörtént, és 2009. május 13-án technikai találkozóra került sor a bolgár hatóságokkal, ahol 
megállapodtak arról, hogy a bolgár hatóságok további tájékoztatást nyújtanak.

A petíció benyújtói által adott kiegészítő információkat a Bizottság arra használta fel, hogy 
kivizsgálja a közösségi jogszabályok lehetséges megsértését több Natura 2000 természeti 
területen. Ezek az információk, valamint a közvetlenül a Bizottsághoz benyújtott panaszok 
eredményeként 2008. november 27-én hivatalos értesítést küldtek Bulgáriának a részben 
kijelölt Kaliakra terület védelmének elmulasztásáért, valamint szélturbinák és más 
fejlesztések a környezetre gyakorolt hatás figyelembe vétele nélkül történő engedélyezéséért.

Ami az élőhelyvédelmi irányelvet illeti, a Bulgáriában található közösségi jelentőségű 
természeti területek első jegyzékének elfogadásában elért előrelépés miatt a Bizottság nem lát 
okot további lépésekre a petícióval kapcsolatban. A Bizottság a bolgár hatóságokkal együtt 
tovább dolgozik a közösségi jelentőségű természeti területek nemzeti jegyzékének teljessé 
tételén.

A madárvédelmi irányelv szerinti különleges madárvédelmi területek vonatkozásában a 
Bizottság eddig is alkalmazta a Szerződés értelmében ráruházott hatásköröket annak 
érdekében, hogy biztosítsa az EU természetvédelmi jogszabályainak teljes körű betartását.


