Petíció az Európai Parlament Petíciós Bizottságához:
Az emberi élet és javak védelméhez szükséges feltételek biztosítása azokban a
romániai térségekben, ahol az elszaporodott medveállomány veszélyezteti ezeket
Románia egyes térségeiben, kiemelten Hargita, Kovászna, Maros és Brassó megyében az
emberi életet, a közbiztonságot, a mezőgazdasági termést, illetve a háziállat állományt
veszélyeztetik az elszaporodott, megváltozott viselkedésű (embertől való csökkent
félelmet mutató), a lakott területekre bejáró medvék.
A 112-es sürgősségi hívószámra érkező lakossági bejelentések jelentős része ezekben a
régiókban medvével kapcsolatban érkezik. A lakosok veszélyben érzik az életüket és
javaikat a medvéknek a településeken vagy azok közvetlen közelében való megjelenése
miatt. A településeken belül a medvék megjelennek a közutakon, behatolnak az
udvarokra, mezőgazdasági területekre, jelentős károkat okoznak a gazdaságokban, és
számos esetben rátámadnak az emberekre is, súlyos sérüléseket – akár halált – okozva.
Naponta okoznak közúti baleseteket az úttesten áthaladó medvék, amelyek
többségében elpusztul a nagyvad, valamint jelentős anyagi kár is keletkezik.
Romániában idén hét halálos áldozata volt a medvetámadásoknak.
Hargita, Kovászna, Maros és Brassó megyékben 2019-ben több mint 1.000 vadkárt
okoztak a medvék.
A barnamedve az Európai Tanács 92/43/EGK számú, a természetes élőhelyek, valamint a
vadon élő állatok és növények védelméről szóló irányelvének IV. mellékletében felsorolt
fajok között található, közösségi jelentőségű, szigorú védelem alatt álló faj. Az irányelv
16. cikkének megfelelően Románia Környezetvédelmi Minisztériuma folyó évben
kibocsátotta a 2019/724-es számú rendeletét, amely a medve és a farkas esetében
rendelkezik a beavatkozás mértékéről a lakosság egészségének és biztonságának,
valamint a károk megelőzésének érdekében.
Annak ellenére, hogy létezik ez a rendelet, a Környezetvédelmi Minisztérium nagy
számban elutasítja a
vadásztársaságok részéről a beavatkozásokra benyújtott
kéréseket, további bizonyító dokumentumokat és az illető egyedek megfigyelését kérve.
Ennek a rendeletnek az értelmében a vadásztársaságokra hárul a veszélyes egyedek
kivonásának a terhe, miközben semmilyen eszközt és támogatást nem kapnak a
minisztérium részéről ennek a feladatnak a teljesítéséhez.
A Környezetvédelmi Minisztérium a kis számú beavatkozási jóváhagyáson kívül
semmilyen megoldást nem biztosít az emberi élet, a közbiztonság és a mezőgazdasági
termés, az állatállomány biztonságának a védelme érdekében.

2019. november 19-én Csíkszeredában, Hargita Megye Tanácsának székhelyén tartotta a
közös munkamegbeszélését az Európai Nagyragadozó Platform és a Hargita megyei
regionális platform, amelyen minden helyi érintett csoport képviseltette magát, kivéve a
román kormány képviseletét. Jurgen Tack az Európai Nagyragadozó Platform társelnöke
felkérte a Környezetvédelmi, Vízügyi és Erdőgazdálkodási Minisztériumot, hogy foglaljon
állást a kérdésben, mert a hallgatás nem fogja megoldani a problémát.
Romániában jelenleg vannak olyan települések, ahol közveszélyes az úton járni, mert
emberekre támadhat a medve. Ennek a megakadályozása érdekében pedig semmit sem
tesznek a felelős szervek, így veszélyeztetve van az Európai Unió Alapjogi Chartájának 2.
cikkelye által előírt emberi élethez való jog, illetve a 3. cikkely alapján előírt személyi
sérthetetlenséghez való jog.
A fentiek alapján felkérjük az Európai Parlamentet, hogy szólítsa fel Románia
Kormányát, hogy hatékonyan és időben biztosítsa a feltételeket az emberi életre,
közbiztonságra, mezőgazdasági termésre és állatállományra veszélyt jelentő
tényezőknek az elhárítására és megelőzésére az érintett régiókban.
A Hargita, Kovászna, Maros és Brassó megyei önkormányzatok számos kezdeményezést
indítottak a helyzet javítására, viszont nincs hatáskörük megoldani a problémát, szükség
van a Környezetvédelmi Minisztérium hatékony fellépésére más szakminisztériumokkal
együttműködésben. Hargita Megye Tanácsának kezdeményezéseiről bővebben itt:
https://hargitamegye.ro/vadkarok.html
https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/regional_pl
atforms_Romania.htm
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