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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Относно:Петиция № 1152/2018, внесена от Ференц Тибор Жак, с 
унгарско гражданство, относно предполагаемото отстъпление в 
усилията за опазване на околната среда и защита на природата в 
Унгария

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията се оплаква от предполагаемо системно и причинено от 
небрежност влошаване на законодателната и институционалната рамка за опазване на 
околната среда в Унгария. Той описва подробно различните фактори, които, според него, 
са довели до сериозно отстъпление в усилията за опазване на околната среда и защита на 
природата в неговата страна, и твърди, че Унгария не е в състояние да изпълни целите, 
определени в Седмата програма за действие за околната среда (ПДОС), нито 
задълженията си по Директива 2009/147/ЕО относно опазването на дивите птици и 
Директива 92/43/ЕИО за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и 
фауна.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 19 март 2019 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 227, параграф 6 от Правилника за дейността).

3. Отговор на Комисията, получен на 28 април 2020 г.

Петиция

Петицията се отнася до предполагаемо системно и причинено от небрежност влошаване 
на законодателната и институционалната рамка за опазване на околната среда в Унгария. 
Вносителят на петицията твърди, че реорганизацията на унгарското правителство, 
обявена през 2018 г., е довела до намаляване на служителите в администрацията, 
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отговорна за околната среда, и в ръководството на природните паркове до такава степен, 
че това възпрепятства Унгария да изпълни целите, определени в Седмата програма на 
ЕС за действие за околната среда (ПДОС), както и задълженията по Директива 
2009/147/ЕО относно опазването на дивите птици1 и Директива 92/43/ЕИО на Съвета за 
опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна2. 

Коментари на Комисията

Комисията е съгласна, че е важно администрациите в държавите членки, отговорни за 
околната среда, да се поддържат на възможно най-високо ниво. Същевременно 
единствено държавите членки имат правомощия по отношение на организацията на 
своите министерства и звена. Няма правно основание да бъдат налагани конкретни 
изисквания на държавите членки за поддържане на определен брой служители, 
отговорни за въпросите, свързани с околната среда. 

Същевременно Комисията напълно осъзнава важността на целесъобразния капацитет на 
държавите членки по отношение на прилагането и спазването на правото на ЕС. С оглед 
на това Комисията следи внимателно прилагането на правото на ЕС във всички държави 
членки, включително и Унгария, за да гарантира спазването на достиженията на правото 
на ЕС в областта на околната среда.

В това отношение Комисията периодично публикува преглед на изпълнението на 
политиките на ЕС в областта на околната среда, който служи и за това да се предоставя 
информация относно анализа на изпълнението на правото в областта на околната среда 
и на управлението на политиките в областта на околната среда в държавите членки. В 
прегледа на изпълнението на политиките на ЕС в областта на околната среда се посочва 
че лицата, ангажирани с изпълнението на законодателството в областта на околната 
среда на равнището на ЕС, както и на национално, регионално и местно равнище, трябва 
да разполагат с познанията, инструментите и капацитета, с които да могат да гарантират, 
че законодателството и управлението на процеса за правоприлагане ще донесат 
очакваните ползи. 

Административният капацитет служи за гарантиране на изпълнението на политиката в 
областта на околната среда, като един отслабен административен капацитет би могъл да 
даде отражение и върху начина, по който Унгария прилага правото на ЕС, както сочат 
редица производства за установяване на неизпълнение на задължения, образувани срещу 
Унгария.

За да бъде подчертана важността на въпроса, Комисията инициира кореспонденция с 
унгарската администрация скоро след като преструктурирането беше обявено. Тези 
контакти бяха възобновявани многократно по различни поводи, за да се получат повече 
подробности относно административната реформа, в това число и кореспонденция на 
равнище служби, както и заседанието относно пакета за околната среда, проведено през 
юли 2019 г., и Диалога за природата, проведен през януари 2020 г. По-конкретно, по 
време на Диалога за природата унгарските органи уведомиха, че в дирекциите за 

1 Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно опазването 
на дивите птици, ОВ L 20, 26.1.2010 г., стр. 7 – 25.
2 Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г. за опазване на естествените местообитания и на дивата 
флора и фауна, ОВ L 206, 22.7.1992 г., стр. 7–50.
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националните паркове понастоящем работят 1400 служители, т.е. двойно повече, 
отколкото са били служителите през 2010 г., като бюджетът за тези организации се е 
увеличил четирикратно. Органите също така се позоваха на текущите и предстоящите 
проекти по програмата LIFE3, включително и проекта за интегрирана природа, които би 
трябвало да подобрят капацитета на органите по отношение на служителите.

Заключение

Комисията е съгласна, че е важно администрациите в държавите членки, отговорни за 
околната среда, да се поддържат на възможно най-високо ниво. Въпреки това няма 
правно основание да бъдат налагани конкретни изисквания на държавите членки за 
поддържане на определен брой служители, отговорни за въпросите, свързани с околната 
среда. Следователно Комисията не е в състояние да оспори намаляването на 
административния капацитет само по себе си. 

Същевременно административният капацитет също така служи като средство, което 
гарантира изпълнението на политиките в областта на околната среда в държавите членки, 
за което Комисията следи внимателно. 

Вторият преглед на изпълнението на политиките на ЕС в областта на околната среда, 
публикуван през пролетта на 2019 г., отразява напредъка по отношение на управлението 
на околната среда в Унгария4, въпрос, който е бил повдиган и в предишни дискусии с 
унгарските органи, и който предстои да бъде повдиган отново.

4. Отговор на Комисията, получен на 23 ноември 2020 г.

Коментари на Комисията

В отговор на забележките на Комисията вносителят на петицията отново изразява своята 
загриженост относно влошаването на законодателната и институционалната рамка за 
опазване на околната среда в Унгария и системното нарушение на Директива 
2009/147/ЕО5 относно опазването на дивите птици и Директива 92/43/ЕИО на Съвета6 за 
опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна.

Както правилно подчертава вносителят на петицията, Комисията няма правно основание 
да налага специфични изисквания на държавите членки по отношение на поддържането 
на определено равнище на персонал по въпросите на околната среда.

Договорите възлагат на Комисията грижата да следи за правилното им прилагане, както 
и за прилагането на решенията, приети въз основа на техните разпоредби (вторично 
законодателство). Това е нейната роля на „пазителка на Договорите“. 

В качеството си на пазителка на Договорите тя има задължението да наблюдава 
действията на държавите членки при прилагането на правото на ЕС и да гарантира, че 

3 Програмата LIFE е инструмент на ЕС за финансиране на действия в областта на околната среда и климата.
4 https://ec.europa.eu/environment/eir/pdf/report_hu_en.pdf 
5 Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно опазването 
на дивите птици, ОВ L 20, 26.1.2010 г., стр. 7 – 25.
6 Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г. за опазване на естествените местообитания и на дивата 
флора и фауна, ОВ L 206, 22.7.1992 г., стр. 7–50.

https://ec.europa.eu/environment/eir/pdf/report_hu_en.pdf
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тяхното законодателство и практика са в съответствие с него, което се извършва под 
контрола на Съда на Европейския съюз.

При упражняването на тази роля Комисията разполага с право на преценка да решава 
дали и кога да започне производство за установяване на нарушение или да сезира Съда 
на Европейския съюз. Като приоритет Комисията разследва случаи, в които държавите 
членки не са съобщили за мерки за транспониране или когато с тези мерки директивите 
са транспонирани неправилно; когато държавите членки не се съобразят с решение на 
Съда на Европейския съюз съгласно член 260, параграф 2 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз (ДФЕС); или когато са причинили сериозна 
вреда на финансовите интереси на ЕС или са нарушили изключителните правомощия на 
ЕС съгласно член 2, параграф 1 от ДФЕС във връзка с член 3 от ДФЕС.

В това отношение следва да се припомни, че тежестта на доказване пада върху 
Комисията, поради което тя не може да предприеме действия, без да разполага с 
достатъчна и подкрепена с доказателства информация, че се извършва нарушение на 
законодателството на ЕС в областта на околната среда. В настоящия случай въз основа 
на допълнителната информация, предоставена от вносителя на петицията, Комисията не 
е в състояние да установи потенциално нарушение на законодателството на ЕС за 
опазване на околната среда в Унгария, и по-специално на Директива 2009/147/ЕО 
относно опазването на дивите птици и Директива 92/43/ЕИО на Съвета за опазване на 
естествените местообитания и на дивата флора и фауна.

Освен да следи за нарушенията, Комисията насърчава и подпомага държавите членки да 
подобряват капацитета си за прилагане на правото на ЕС и да предоставят средства за 
правна защита, за да се гарантира, че крайните потребители на правото на ЕС — 
независимо дали са частни лица или предприятия — могат да се ползват в пълна степен 
от своите права. Така беше постъпено и в контекста на диалога за природата, при който 
Комисията поиска от унгарските органи да прегледат и където е приложимо, да променят 
природозащитните цели и мерки за всички защитени зони по „Натура 2000“, и им 
напомни, че тези цели трябва да бъдат вземани предвид при оценката на проектите. 
Освен това в конкретни случаи Комисията проверява също дали оценката на проектите 
действително е в съответствие с тази разпоредба.

Заключение

Въз основа на горепосоченото Комисията не е в състояние да продължи разглеждането 
на въпроса на този етап. Въпреки това Комисията ще остане бдителна по тази тема, като 
същевременно следи за прилагането в Унгария на законодателството на ЕС в областта 
на околната среда.


