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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Andrey Kovatchev, bolgár állampolgár által benyújtott 1336/2008. számú, 1 
aláírást tartalmazó petíció, a bulgáriai Natura 2000 hálózat meg nem 
valósításáról, valamint az erre vonatkozó panasznak a Bizottság általi nem 
kielégítő kezeléséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója rámutat, hogy a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és 
növények védelméről szóló 92/43/EGK tanácsi irányelvnek megfelelően a természetes 
területek kiválasztása, valamint az ezeken található természetes élőhelyek és őshonos fajok 
meghatározása egyike volt Bulgária legfontosabb EU-csatlakozással kapcsolatos 
kötelezettségeinek. Bulgáriának már a csatlakozás előtt elő kellett volna terjesztenie a Natura 
2000 hálózatba javasolt nemzeti területek teljes jegyzékét. Ez azonban a petíció benyújtója 
szerint nem történt meg; a petíció benyújtója rámutat, hogy sok fontos terület, például a 
Fekete-tenger menti Irakli-part, jelenleg is helyreállíthatatlan károkat szenved. A petíció 
benyújtója ugyanígy kifogásolja azt az eljárási módot, amellyel a Bizottság azt a panaszt 
kezelte, amelyet a „Save Bulgarian Nature” nevű civil szervezetek egyesülése tett 2008 
márciusában, ezért arra kéri az Európai Parlamentet, hogy biztosítsa, hogy a Bizottság 
avatkozzon be a bolgár hatóságokkal szemben, és jelezze egyértelműen, hogy a különleges 
védelmi területek kijelölésével haladéktalanul eleget kell tenniük kötelezettségeiknek. 

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. február 23. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. március 25.
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A Bizottság észrevételei a petícióval kapcsolatban

 Védett területek kijelölése a természetvédelmi jogszabályok alapján

A csatlakozási okmánnyal összhangban (53. cikk (1) bekezdés) Bulgáriának 2007. január 1-jei 
hatállyal biztosítania kellett a közösségi jognak való megfelelést.  Ez utóbbi magában foglalja 
a különleges madárvédelmi területek (KMT-k) és a közösségi jelentőségű területek (KJT-k) 
kijelölését. Bulgária jelentős késedelemmel fogadta el nemzeti jegyzékeit, és azok végleges 
változatát csak 2007 decemberében terjesztette a Bizottság elé. A Bizottság elvégezte a 
jegyzékek értékelését. A jelenlegi helyzet elemzése azt mutatja, hogy Bulgária ez idáig 
területének mintegy 34%-át jelölte ki, ami javarészt biztosítja a madárvédelmi és 
élőhelyvédelmi irányelv értelmében védettséget élvező élőhelyek és fajok lefedettségét. 

A Bizottság fő aggálya azonban továbbra is a KMT-k nem megfelelő kijelöléséhez 
kapcsolódik. Jóllehet Bulgária mind a 114 fontos madárvédelmi területét (IBA-k) kijelölte, 
hat terület kiterjedését világos tudományos indokolás nélkül jelentősen csökkentették. A 
Bizottság 2008 júniusában hivatalos figyelmeztető levelet1 intézett a bolgár hatóságokhoz. A 
levélre 2008 augusztusában érkezett válasz, annak értékelését pedig hamarosan befejezik a 
Bizottság szolgálatai. A Bizottság Bulgáriával közösen aktívan törekszik a fennmaradó 
hiányosságok kiküszöbölésére.

 Az Emine KMT (BG0002043) és az Emine-Irakli KJT (BG0001004) kijelölése

A bolgár hatóságok 2007 decemberében mindkét területet megfelelően jelölték ki, az Emine-
Irakli javasolt KJT-t (BG0001004) pedig a 92/43/EGK tanácsi irányelv értelmében a fekete-
tengeri biogeográfiai régió közösségi jelentőségű természeti területeit tartalmazó alapjegyzék 
elfogadásáról szóló, 2008. december 12-i bizottsági határozat (HL L 43., 2009.2.13.) 
elfogadásával felvették a KJT-k európai jegyzékébe.

 Fejlesztési tevékenységek Emine-Irakli területén

2008-ban a Bizottság tájékoztatást kapott egy olyan projektről, amelynek végrehajtására 
Bulgária egyik védett területén (az Emine-Irakli javasolt KJT határain belül) került sor. A 
helyzet kivizsgálása érdekében saját kezdeményezésű eljárást indítottak, ezt követően pedig 
panaszt nyújtottak be. A legújabb tájékoztatás szerint a projektet a csatlakozás időpontja előtt 
engedélyezték, az építési munkálatokat pedig felfüggesztették a bírósági eljárás lefolytatását 
kivárandó. Mindezidáig a Bizottság számára nem szolgáltak további bizonyítékokkal.

Az információk értékelése rávilágít a bulgáriai természetvédelmi problémák összetettségére, 
és különösen arra, hogy számos projektet Bulgária uniós csatlakozása előtt engedélyeztek, az 
egyes projektekről pedig nem áll rendelkezésre elegendő információ.

A fenti körülmények alapján a Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy nem áll 
rendelkezésre elegendő bizonyíték a közösségi jog megsértésére vonatkozóan, ezért az ügyet 
                                               
1 A sajtóközlemény az alábbi címen érhető el:
http://europa.eu/rapid/pressreleasesaction.do?reference=ip/08/884&format=html&aged=0&language=en&guilan
guage=en
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le kell zárni. A helyes közigazgatási gyakorlat elveivel összhangban a panaszosokat 
megfelelően tájékoztatták a Bizottság szándékairól, és kellő időt biztosítottak számukra 
ahhoz, hogy kiegészítő információkat nyújtsanak be, amelyek megadják a Bizottságnak az 
ahhoz szükséges bizonyítékokat, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 258. 
cikke alapján lépéseket tegyen. 

Válaszukban a panaszosok az alábbiakról tájékoztatták a Bizottságot: „minden más projektet 
(a Vaya-folyó menti erdőségek kivágásától eltekintve), főként az új szállodák és 
szállodakomplexumok építésére irányulókat, az uniós csatlakozás előtt kezdeményezték vagy 
engedélyezték”. A Vaya-folyó part menti erdőségeinek kivágását illetően a Bizottságot arról 
tájékoztatták, hogy azt 2007-ben hajtották végre annak érdekében, hogy helyreállítsák a 2006. 
július 1–2-án bekövetkezett árvíz okozta károkat, és megelőzzék a további állapotromlást. Az 
információk értékelése azt mutatta, hogy Bulgária nem tett eleget a 92/43/EGK irányelv 
alapján fennálló kötelezettségeinek, az Európai Bíróság C-117/03. és C-244/05. sz. ügyekben1

hozott ítéleteinek értelmezése szerint. Bulgária a hivatalos figyelmeztető levélre adott 
válaszában intézkedéseket javasolt a szóban forgó terület világos ütemterv alapján történő 
helyreállítására vonatkozóan. 

A panaszosok azon kijelentését illetően, hogy a „a BG0001004 javasolt KJT-n kívül, de a 
BG0002043 javasolt KMT határain belül elhelyezkedő projektek tekintetében azt kell 
mondanunk, hogy a helyzet túl összetett ahhoz, hogy azt részletesen és átfogóan értékelni 
lehessen”, a Bizottság egy másik jogsértési eljárást indított Bulgáriával szemben a vadon élő 
madarak védelméről szóló 2009/147/EK irányelv2 és az egyes köz- és magánprojektek 
környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 85/337/EGK irányelv3 rendszeres 
megsértése miatt, valamint a 92/43/EGK irányelv és bizonyos tervek és programok 
környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 2001/42/EK irányelv4 megsértése miatt, 
az Emine IBA/KMT területén megvalósítandó projektek pedig vizsgálat tárgyát képezik5.

A Bizottság úgy látja, hogy a szóban forgó ügy szempontjából nem lényeges a környezeti 
károk megelőzése és felszámolása tekintetében a környezeti felelősségről szóló 2004/35/EK 
irányelv6, és megjegyzi, hogy ezt a kérdést korábban még nem vetették fel a Bizottság előtt.  
Az irányelvet 2007. április 16-án ültették át a bolgár jogrendbe.

Következtetések

A Bizottság tovább vizsgálja az Emine-Irakliban kialakult helyzetet a természetvédelmi 
rendszerek természetvédelmi irányelvek alapján történő megfelelő végrehajtásával 
összefüggésben, különös tekintettel a Vaya-folyó medrében végzett tevékenységekre. A 

                                               
1 A Bizottság sajtóközleményei az alábbi címen érhetők el: 
http://europa.eu/rapid/pressreleasesaction.do?reference=ip/09/1484&format=html&aged=0&language=en&guila
nguage=en
2 HL L 20., 2010.1.26.
3 HL L 175., 1985.7.5.
4 HL L 197., 2001.7.21.
5 A Bizottság sajtóközleményei az alábbi címen érhetők el:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1651&type=HTML&aged=0&language=EN&gu
iLanguage=en
6 HL L 143., 2004.4.30.
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Bizottság szükség esetén megteszi az EUMSz. 258. cikkében előirányzott intézkedéseket.


