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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 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 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 természetvédelmi 
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 szolgálatai 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 területeken 
zajló építési munkálatokra 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.

4. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. december 17.

A különleges természetvédelmi területek nem megfelelő kijelölésével kapcsolatban a 
Bizottság 2008. júniusban küldött hivatalos figyelmeztetésére adott bolgár válasz értékelését a 

                                               
1 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.).
2 A sajtónyilatkozat elérhető az alábbi internetes címen:
http://europa.eu/rapid/pressreleasesaction.do?reference=ip/08/884&format=html&aged=0&language=en&guilan
guage=en.
3 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.
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Bizottság hamarosan befejezi. A nemzeti hatóságok 2009 júliusában további tájékoztatást is 
nyújtottak. A Bizottság rendelkezésére bocsátott információk előzetes értékeléséből 
nyilvánvalóvá vált, hogy további magyarázatokat kell kérni. Ezek várhatóan az év végére 
érkeznek meg.

Ami Bulgária fekete-tengeri és hegyvidéki területein, különösen Kaliakra, Kamchia, Emine-
Irakli és a Pirin-hegység stb. területén folyó intenzív építkezéseket illeti, a Bizottság erre 
vonatkozóan jogsértési eljárást indított1.
A Kamchia területét érintő fejlesztésekkel kapcsolatban 2009 októberében külön panaszt 
nyújtottak be a Bizottsághoz. Ez egy egyedi üggyel foglalkozik, amelynek értékelése jelenleg 
folyamatban van.

Számos panasz, petíció és jogsértés kiértékelését követően a Bizottság arra a következtetésre 
jutott, hogy Bulgária szisztematikusan megsérti a 79//409/EGK és a 85/337/EGK irányelvet2, 
amikor szélerőmű-parkokra, idegenforgalmi célú épületekre és közúti infrastruktúrákra 
vonatkozó terveket és projekteket engedélyez.

Az adott területeken megvalósuló konkrét projektek kivizsgálása mellett a Bizottság hivatalos 
figyelmeztetést küldött a 92/43/EGK irányelv3 6. cikke (3) bekezdésének hiányos átültetése 
miatt is. A Bizottság emellett a 2001/42/EK és a 92/43/EGK irányelv4 alkalmazását is 
megvizsgálja.

Következtetések

A Bizottság az EK-Szerződés értelmében megteszi a szükséges intézkedéseket annak 
érdekében, hogy biztosítsa a természetvédelmi jogszabályok megfelelő alkalmazását. A 
Bizottság folytatni fogja a bulgáriai helyzet kivizsgálását, mind a NATURA 2000 területek 
kijelölésével, mind pedig a természetvédelmi irányelvek által létrehozott védelmi rendszerek 
megfelelő végrehajtásával kapcsolatban. Szükség esetén az EK-Szerződés 226. cikke által 
megállapított további intézkedésre kerül sor.

5. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. január 13.

A Bizottság tudatában van a Natura 2000 hálózatba tartozó területek kapcsán Bulgáriában 
felmerült azonosítási és kiválasztási problémáknak. A Bulgária által először javasolt hálózat 
hiányosságaival kapcsolatban számos jelzés érkezett a Bizottsághoz állampolgároktól és nem 
kormányzati szervektől egyaránt. 

                                               
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 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.
3 A Tanács 92/43/EGK irányelve a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről, 
HL L 206., 1992.7.22., (módosított irányelv).
4 A bizonyos tervek és programok környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 2001/42/EK irányelv 
(HL L 197., 2001.7.21.) és a Tanács 1985. június 27-i 85/337/EGK irányelve az egyes köz- és magánprojektek 
környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról (HL L 175., 1985.7.5.), (módosított irányelv).
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A Bizottság az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) értelmében aktívan 
fellép és megteszi a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy garantálják a bulgáriai 
kmt-k megfelelő kijelölését és hathatós védelmét.
Emiatt a Bizottság szervei számos jogsértési eljárást indítottak Bulgária ellen a kmt-k 
elégtelen kijelölése és azok nem megfelelő védelme miatt. 

A kaliakrai, rilai, pirini, lomovetei, a közép-balkán-hegységi és a nyugati-rodopei kmt-k 
tekintetében a bolgár hatóságok és a panaszosok közötti aktív párbeszéd eredményeként a 
Bizottság a 2010. év végéig konkrét bővítési javaslatokat várt ezekkel a hiányosan kijelölt 
területekkel kapcsolatban. A Bizottság annak szem előtt tartásával fogja megvizsgálni az 
átadott információkat, hogy biztosítsa a vonatkozó madárvédelmi követelmények 
maradéktalan betartását.

6. A Bizottságtól kapott válasz (REV III): 2011. július 18.

A 745/2007, 997/2007, 1082/2007, 1299/2007, 1494/2007, 1503/2007, 526/2008, 1336/2008, 
1518/2008 és 640/2009 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 jelenleg a Bizottság által kezdeményezett Bulgária ellen folytatott, a 
környezetvédelmi jogszabályok betartásának elmulasztásával kapcsolatos 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 
gazdaságfejlesztési projektjeinek engedélyezését.

A Bizottság szolgálatai számos gazdaságfejlesztési projektet tekintettek meg a Rila- és Pirin-
hegységben és egy sor műszaki értekezletet 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.

A Bizottság szolgálatai rámutatnak, hogy a szóban forgó ügyek nagyrészt szakszerű és 
tényeken alapuló elemzésekre épülnek. 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.

7. A Bizottságtól kapott válasz (REV IV): 2011. december 16.

A 745/2007, 997/2007, 1082/2007, 1299/2007, 1494/2007, 1503/2007, 526/2008, 1336/2008, 
1518/2008 és 640/2009 számú petíciók vonatkozásában

A Bizottság által az uniós környezetvédelmi jogszabályok be nem tartása – ideértve a 
madárvédelmi irányelvben1 előírt különleges madárvédelmi területek és az élőhelyvédelmi 
                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2009. november 30-i 2009/147/EK irányelve a vadon élő madarak 
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irányelvben1 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.

                                                                                                                                                  
védelméről (HL L 20., 2010.1.26., 7–25. o.).
1 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.).


