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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

A Lazov Yordan Stamenov bolgár állampolgár által benyújtott 1503/2007. 
számú petíció a bulgáriai környezetvédelemről

1. A 0997/2007 sz. 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.  

Az 1503/2007 sz. petíció összefoglalása

A petíció benyújtója a petíció első részében azt állítja, hogy a Rila-völgyben egy Natura 2000 
terület kijelölésével (92/43/EGK irányelv) kapcsolatban késedelem tapasztalható. A 
késedelmet állítólag a védelem alá kerülő terület határainak meghatározásával kapcsolatos 
probléma okozza, mivel érdekellentétek alakultak ki a területhasználat tekintetében. Ebből az 
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a következtetés vonható le, hogy a kijelölt terület kisebb lesz a kelleténél. A Bizottságnak a 
kijelölt területről történő értesítésére vonatkozó szabályozási határidőt (2007. január 1.) 
állítólag nem tartották be, ahogy a biológiai sokféleséggel kapcsolatos rendelkezések szerinti 
júniusi határidőt sem. A petíció benyújtója felsorolja azon védett fajokat, amelyek kárt 
szenvednének a 10 éves bolgár erdőgazdálkodási terv helytelen végrehajtása miatt. A petíció 
második részében a „Zöld Balkán” („Green Balkans”) egyesület azt állítja, hogy a Djerman-
folyó partján történő kitermelések megzavarják a vándormadarak fontos pihenőhelyét. Bár ez 
nem új probléma, Bulgária tagsággal járó kötelezettségeire való tekintettel most már 
foglalkozni kell vele. Ehhez kapcsolódik a felszín alatti víztartó rétegre gyakorolt hatások 
problémája is.

2. Elfogadhatóság

0997/2007: Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. március 5.
1503/2007: Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. június 2.
Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint) 
megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz a 0997/2007. számú petícióra: 2008. június 10.

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.

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 

                                               
1 A vadon élő madarak védelméről szóló 79/409/EGK tanácsi irányelv, HL L 103., 1979.4.25., 1–18. o.
2 HL L 206., 1992.7.22., 7–50. o.
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tisztviselők ülésein, továbbá 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 érkeztek 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, 
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.
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.

A Bizottságtól kapott válasz az 1503/2007. számú petícióra: 2008. szeptember 26.

A petíció benyújtója azt állítja, hogy késedelmek merültek fel egy Natura 2000 terület 
kijelölésével összefüggésben a Rila-völgyben. A késedelmet állítólag a védelem alá kerülő 
terület határainak meghatározásával kapcsolatos probléma okozza, mivel érdekellentétek 
alakultak ki a területhasználat tekintetében. Az Európai Bizottságnak a kijelölt területről 
történő értesítésére vonatkozó szabályozási határidőt (2007. január 1.) állítólag nem tartották 
be. A petíció benyújtója felsorolja azon védett fajokat, amelyek kárt szenvednének a 10 éves 
bolgár erdőgazdálkodási terv helytelen végrehajtása nyomán.
A petíció második részében a „Zöld Balkán” egyesület azt állítja, hogy a Djerman-folyó 
partján történő kitermelések megzavarják a vándormadarak fontos pihenőhelyét. Ehhez 
kapcsolódik a felszín alatti víztartó rétegre gyakorolt hatások problémája is.
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Bulgária három szakaszban nyújtotta be az Európai Bizottsághoz a javasolt közösségi 
jelentőségű területek országos jegyzékét, a legutolsót 2008. január 18-án. Ami a Rila-hegység 
egy részének a Natura 2000 hálózatból történő kimaradását illeti, a Bizottsághoz már érkezett 
panasz egy nem kormányzati szervezettől az ún. rilai pufferövezet felvételének 
elmulasztásáról. A szokásos formanyomtatványok felhasználásával ehhez a petícióhoz is 
csatolták a Bizottsághoz intézett panaszt.

A ki nem jelölt területeket illetően, amelyeket az uniós természetvédelmi jogszabályok 
értelmében védettségre érdemesnek tartanak, ez év június 9–12-én a romániai Nagyszebenben 
bioföldrajzi szemináriumot rendeztek Bulgária és Románia vonatkozásában annak érdekében, 
hogy az érintett tagállamok valamennyi bioföldrajzi területe tekintetében megvizsgálják az 
élőhelyvédelmi irányelv (92/43/EGK irányelv)1 értelmében javasolt közösségi jelentőségű 
területek országos jegyzékét. A kérdés megvitatásának – amely szigorúan tudományos 
kritériumokon alapult – eredményeként néhány rést („hiányosságot”) azonosítottak bizonyos, 
az élőhelyvédelmi irányelv I. mellékletében feltüntetett élőhelytípusok, valamint a II. 
mellékletben felsorolt fajok vonatkozásában. A hiányosságok orvoslása érdekében Bulgária 
kénytelen lesz vagy néhány már meglévő területét kibővíteni, vagy pedig újabbakat javasolni. 
Következésképpen még nem zárult le a Natura 2000 hálózatból „kizárt” területek kérdése, és 
az ügyben jelenleg is folyik a vizsgálat.

Ami e petícióban a Djerman-folyóval kapcsolatban felvetett kérdéseket illeti, a 196/2007. 
számú petíció szintén aggályoknak adott hangot a szóban forgó folyóból történő 
ásványianyag-kitermelést illetően. A Bizottság szolgálatai megvizsgálták a felvetett 
problémákat, és mivel a szóban forgó tevékenységeket Bulgária Európai Unióhoz történő 
csatlakozását megelőzően végezték, nem találtak okot jogsértési eljárás elindítására.
Az Európai Bizottság továbbra is együttműködik Bulgáriával egy teljes mértékben 
reprezentatív Natura 2000 hálózat kialakítása érdekében, amely megfelel az élőhelyvédelmi 
irányelv III. mellékletében foglalt feltételeknek.

Ami a Djerman-folyót illeti, azt a következtetést kell levonni, hogy a petíció benyújtója által 
felvetett kérdések nem tekinthetők jogsértésnek, mivel nem került sor a közösségi jogszabályok 
megsértésére.

4. A Bizottságtól kapott válasz a 0997/2007. számú petícióra: 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 

                                               
1 HL L 206., 1992.7.22., 7. o.
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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/EK bizottsági határozat3 tartalmazza.

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

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 szolgáltatott kiegészítő információkat a Bizottság felhasználta annak 
kivizsgálására, hogy esetlegesen sor került-e a közösségi jog megsértésére több Natura 2000 
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.

5. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz a 0997/2007. számú petícióra: 2010. március 
25.

Területek kijelölése az élőhelyvédelmi irányelv alapján

A bolgár kormány 2007 végén benyújtotta a javasolt közösségi jelentőségű területek (KJT-k) 

                                               
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 2009/93/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 43., 
2009.2.13., 63-244. o.
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listáját. Miután a biológiai sokféleséggel foglalkozó Európai Tematikus Központ és a 
Bizottság szolgálatai elvégezték az adatok értékelését, 2008 júniusában bioföldrajzi 
konferenciát rendeztek, amelynek eredményei azt mutatták, hogy az élőhelyek és fajok 
többsége tekintetében Bulgáriában elegendő terület kijelölésére került sor. 2008 
decemberében a Bizottság elfogadta a bulgáriai KJT-kat tartalmazó első listákat1, amelyek 
immáron az ország területének 29,6%-át teszik ki, ami a második legnagyobb százalékarány 
Európában.
A bioföldrajzi konferencia eredményei nyomán arra a következtetésre jutottak, hogy a KJT 
hálózat továbbra is néhány kisebb és mérsékelten súlyos hiányossággal bír, amelyekkel 
foglalkozni kell, valamint bizonyos számú „tudományos rezervátumot” is magában foglal, 
amelyekről további kutatásokat kell végezni. Lényeges hiányosságokról nem számoltak be. 
Bulgária 2008. szeptember 1-jéig – azaz a bioföldrajzi konferencián megállapodott határidőre 
– pótolta a kisebb hiányosságokat. A konferencián egyben arra is felkérték Bulgáriát, hogy 
2009. szeptember 1-jéig orvosolja a mérsékelten súlyos hiányosságokat.

Javarészt a „tudományos rezervátumok” nagy számának köszönhetően – amelyekkel 
kapcsolatban Bulgária jelenleg kiegészítő tanulmányokat végez – a Bizottság megállapodott a 
nemzeti hatóságokkal a határidő kiterjesztéséről annak érdekében, hogy a legjobb elérhető 
tudományos ismeretek alapján kerülhessen sor a fennmaradó hiányosságok megfelelő 
vizsgálatára. Bulgária várhatóan 2010 őszére készen áll majd a fennmaradó hiányosságok 
kezelésére.

Területek kijelölése a madárvédelmi irányelv alapján

Bulgária mind a 114 jelentős madárlélőhelyét (IBA) különleges madárvédelmi területté 
(KMT) nyilvánította a madárvédelmi irányelv értelmében. Ezek az IBA-k területének mintegy 
90%-át fedik le, és jóllehet nagy arányban sikerült kijelölni a területeket, a Bizottság 2008-
ban első figyelmeztetést intézett Bulgáriához azzal a kéréssel, hogy foglalkozzanak a hat 
KMT méretét illetően fennálló hiányosságokkal is. A bolgár hatóságoktól érkezett 
válaszokból fény derült a felhasznált információk bizonyos hiányosságaira, a Bizottság 
szolgálatai pedig ragaszkodtak ahhoz, hogy a bolgár hatóságok a legjobb tudományos 
adatokkal szolgáljanak annak érdekében, hogy lezárulhasson a hiányosságok értékelése. A 
kiegészítő tájékoztatást 2009 decemberének második felében nyújtották be az Európai 
Bizottsághoz, értékelése pedig jelenleg is folyik. Az értékelés eredményei alapján kellő 
időben sor kerül majd a szükséges lépésekre.

A Natura 2000 területek védelme

A Bizottság kiemelt fontosságot tulajdonít a bulgáriai Natura 2000 területek védelmének. A 
petíció benyújtói által szolgáltatott kiegészítő információkat a Bizottság felhasználta annak 
kivizsgálására, hogy esetlegesen sor került-e a közösségi jog megsértésére több Natura 2000 
területen. A szóban forgó tájékoztatás és a közvetlenül benyújtott panaszok alapján a 
Bizottság 2008 novemberében hivatalos figyelmeztető levelet intézett Bulgáriához a részben 
kijelölt kaliakrai terület védelmének elmulasztása miatt. Továbbá 2009 októberében és 
novemberében hat hivatalos figyelmeztető levelet küldtek Bulgáriának, mivel tervek és 
                                               
1 A határozatok elérhetők az alábbi címen:
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ%3AL%3A2009%3A043%3ASOM%3ABG%3AHTML 
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projektek megvalósítását engedélyezte a Fekete-tenger partvidékén és a bulgáriai hegyvidéki 
térségekben elterülő védett területeken, továbbá mert következetesen elmulasztotta a 
madárlélőhelyek védelmét, amikor városfejlesztési, valamint idegenforgalmi és 
szélerőműpark-fejlesztésekre irányuló terveket és projekteket engedélyezett, és nem tartotta 
tiszteletben az élőhelyvédelmi irányelv 6. cikkének (3) bekezdésében foglalt rendelkezéseket.

Következtetések

A Bizottság szolgálatai az EUMSz. értelmében aktívan fellépnek és megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy garantálják a bulgáriai Natura 2000 területek megfelelő 
kijelölését és védelmét. A Bizottság oly módon foglalkozott a petíció benyújtója által felvetett 
kérdésekkel, hogy aktív párbeszédet kezdeményezett a bolgár hatóságokkal, és adott esetben 
jogsértési eljárásokat indított.

6. A Bizottságtól kapott válasz a 0997/2007 és az 1503/2007. számú petícióra: 2010. 
január 13.

A Bizottság előtt ismertek a Bulgáriában felmerült, a Natura 2000 hálózatba tartozó 
területekkel kapcsolatos azonosítási és kijelölési problémák.  A Bulgária által először javasolt 
hálózat teljességével kapcsolatban számos jelzés érkezett a Bizottsághoz állampolgároktól és 
nem kormányzati szervektől egyaránt. Emiatt a Bizottság számos jogsértési eljárást indított 
Bulgária ellen mind a KMT-k, mind a KJT-k elégtelen kijelölése és/vagy nem megfelelő 
védelme miatt. 

A Natura 2000 hálózat részét képező KMT-k tekintetében a bolgár hatóságok és a panaszos 
közötti aktív párbeszéd eredményeként a Bizottság konkrét javaslatokat vár a kaliakrai, rilai, 
pirini, lomovete-i, közép-balkáni és a nyugati-rodopei KMT-k bővítésére. A bolgár hatóságok 
azt ígérték, hogy ezeket a javaslatokat az év végéig benyújtják.  A Bizottság annak szem előtt 
tartásával fogja megvizsgálni az átadott információkat, hogy biztosítsa a vonatkozó 
madárvédelmi követelmények teljes betartását.

A 92/43/EGK élőhelyvédelmi irányelv1 szerinti KJT-k tekintetében Bulgária három 
szakaszban nyújtotta be az Európai Bizottsághoz a javasolt KJT-k nemzeti jegyzékét, az 
utolsót 2008. január 18-án. A Rila-hegység bizonyos részeinek Natura 2000 hálózatból való 
kizárása tekintetében egy nem kormányzati szervezet már benyújtott a Bizottsághoz egy 
panaszt az úgynevezett „Rila puffer” felvételének elmaradása miatt. Az uniós 
természetvédelmi szabályozás szerint védelemre érdemesnek tartott, de ki nem jelölt 
természeti területek tekintetében a 2008. június 9–12. között Nagyszebenben (Románia) 
Bulgária és Románia vonatkozásában tartott biogeográfiai konferencia során értékelték a 
javasolt KJT-k nemzeti jegyzékeit. A szigorúan tudományos kritériumokon alapuló 
megbeszélések eredményeként számos hiányosságra („elégtelenségre”) derült fény az 
élőhelyvédelmi irányelv I. mellékletében szereplő bizonyos élőhelytípusok és a II. 
mellékletben felsorolt egyes fajok vonatkozásában. E hiányosságok orvoslására a 2010. 
november végi határidőt szabták meg Bulgária számára. 

                                               
1 HL L 206., 1992.7.22.
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E tekintetben említést kell tenni a 2010. november 16-án újonnan elfogadott, az Állami 
Közlöny 2010. december 7-i 96. számában kihirdetett 811. sz. bolgár kormányhatározatról, 
amely a Natura 2000 hálózat bővítéséről szól. E határozat értelmében három új természeti 
területet jelöltek ki, és 25, már kijelölt területet bővítettek, illetve egy természeti terület 
nagyságát csökkentették. E határozat eredményeként az összesen több mint 47 000 ha 
nagyságú területek, amelyek Bulgária szárazföldi területének 0,4%-át teszik ki, hozzáadódnak 
a bulgáriai Natura 2000 hálózathoz (amely eddig is Bulgária szárazföldi területének 34%-át 
tette ki, ami Európában a második legnagyobb).  

A Bizottság 2010 végéig várta az újonnan elfogadott, illetve a módosított természeti 
területekre vonatkozó valamennyi irat hivatalos benyújtását, valamint a „Rila pufferre” 
vonatkozó javaslat megküldését.

Amint azt a Bizottság az előző közleményében ismertette, az 1503/2007. számú petícióban a 
Djerman-folyó tekintetében felvetett kérdésekkel kapcsolatosan a Bizottság szolgálatai 
megvizsgálták a felvetett problémákat, és mivel a szóban forgó tevékenységeket Bulgária 
Európai Unióhoz történő csatlakozását megelőzően végezték, nem találtak okot jogsértési 
eljárás elindítására.

A Bizottság folytatja a bulgáriai helyzet kivizsgálását mind a NATURA 2000 területek 
megfelelő kijelölésével, mind a madárvédelmi1 és az élőhelyvédelmi irányelv szerinti védelmi 
rendszerek megfelelő végrehajtásával kapcsolatban. Adott esetben a Bizottság megteszi az 
EUMSz. 258. cikke szerinti további lépéseket Bulgária természeti értékeinek védelme 
érdekében.

7. A Bizottságtól kapott további válasz: 2011. július 18. (REV IV & II)

a 745/2007, 997/2007, 1082/2007, 1299/2007, 1494/2007, 1503/2007, 526/2008, 1336/2008, 
1518/2008 és 0640/2009 számú petíciók vonatkozásában

2011 áprilisában a Bizottság szolgálatai tényfeltáró missziót folytattak Bulgáriában annak 
érdekében, hogy további adatokat gyűjtsenek, illetve hogy naprakésszé tegyék és ellenőrizzék 
a meglévő adatokat a Bizottság által Bulgária ellen kezdeményezett, a környezetvédelmi 
jogszabályok betartásának elmulasztásával kapcsolatos jelenleg zajló jogsértési eljárás 
vonatkozásában, amely többek között érinti a madárvédelmi irányelv szerinti különleges 
madárvédelmi területek, az élőhelyvédelmi irányelv szerinti közösségi jelentőségű területek 
kijelölésének hiányosságait, valamint a védett helyek NATURA 2000 hálózatának területén 
zajló gazdaságfejlesztési projektek engedélyezését.

A Bizottság szolgálatai számos gazdaságfejlesztési projektet tekintettek meg a Rila- és a 
Pirin-hegységben, és egy sor technikai megbeszélést folytattak az illetékes bolgár 
hatóságokkal és környezetvédelmi nem kormányzati szervezetekkel. A Bizottság szolgálatai 
kiegészítő információt és pontosítást kértek bizonyos kérdésekkel kapcsolatban. A bolgár 
hatóságok és nem kormányzati szervezetek megígérték, hogy a lehető leghamarabb benyújtják a 
kért technikai információkat.
                                               
1 H  L 20., 2010.1.26., 7–25. o.
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A Bizottság szolgálatai rámutatnak, hogy a szóban forgó ügyek számos tényeken alapuló és 
műszaki jellegű elemzést igényelnek. Mivel a bizonyítási teher bármely jogsértési eljárásban a 
Bizottságra hárul, ezért a Bizottság szolgálatainak alaposan ellenőriznie és elemeznie kell 
minden rendelkezésre álló információt. További lépések 2011 nyara után várhatóak. 

8. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz (REV III): 2011. december 16.

a 0745/2007, 0997/2007, 1082/2007, 1299/2007, 1494/2007, 1503/2007, 0526/2008, 
1336/2008, 1518/2008 és 0640/2009 számú petíciók ügyében

A Bizottság által az uniós környezetvédelmi jogszabályok be nem tartása – ideértve a 
madárvédelmi irányelvben1 előírt különleges madárvédelmi területek és az élőhelyvédelmi 
irányelvben2 előírt közösségi jelentőségű természeti területek nem megfelelő kijelölése és 
védelme, valamint a védett helyek NATURA 2000 hálózatán belüli gazdaságfejlesztési 
projektek engedélyezése – miatt Bulgária ellen indított, folyamatban lévő jogsértési eljárások 
vonatkozásában a Bizottság 2011 szeptemberében újabb felszólító levelet küldött a bolgár 
kormánynak a BG051 „Kaliakra” különleges madárvédelmi terület, a BG0002051 „Kaliakra” 
különleges madárvédelmi terület, a BG0002097 „Belite Skali” különleges madárvédelmi 
terület és a BG0000573 „Kaliakra komplexum” közösségi jelentőségű természeti terület 
kapcsán. 

Ez az újabb felszólító levél két problémakört vet fel:

– a „Kaliakra” különleges madárvédelmi terület nem megfelelő kijelölését; és

– számos gazdaságfejlesztési projekt hatását a „Kaliakra komplexum” közösségi jelentőségű 
természeti területre és/vagy a „Kaliakra” különleges madárvédelmi területre, és/vagy a „Belite 
Skali” különleges madárvédelmi területre, és/vagy azokra a területekre, melyeket a különleges 
madárvédelmi területek listája alapján különleges madárvédelmi területté kellett volna 
nyilvánítani, de ez nem történt meg.

Ezenkívül a Bizottság tevékenyen folytatja vizsgálódásait a BG0001004 „Emine-Irakli” 
közösségi jelentőségű természeti terület, a BG0000495 „Rila” közösségi jelentőségű 
természeti terület és a BG0001188 „Rila pufferzóna” közösségi jelentőségű természeti 
területnek jelölt térség nem megfelelő védelmével és az e területeken megvalósítandó 
gazdaságfejlesztési projektek engedélyezésével kapcsolatban. 

                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2009. november 30-i 2009/147/EK irányelve a vadon élő madarak 
védelméről (HL L 20., 2010.1.26., 7–25. o.).
2 A Tanács 92/43/EGK irányelve (1992. május 21.) a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és 
növények védelméről (HL L 206., 1992.7.22., 7–50. o.).


