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Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τους μεγάλους θηρευτές και τη 
διαχείρισή τους
(2018/3006(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 για τη 
διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας1 
(οδηγία για τους οικοτόπους) και την οδηγία 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, περί της διατηρήσεως 
των αγρίων πτηνών2 (οδηγία για τα άγρια πτηνά),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 27ης Απριλίου 2017 με τίτλο 
«Σχέδιο δράσης για τη φύση, τον άνθρωπο και την οικονομία» (COM(2017)0198),

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 19ης Ιουνίου 2017 σχετικά με το 
«Σχέδιο δράσης της ΕΕ για τη φύση, τον άνθρωπο και την οικονομία»3,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Νοεμβρίου 2017 σχετικά με το σχέδιο δράσης 
για τη φύση, τον άνθρωπο και την οικονομία4,

– έχοντας υπόψη την ερώτηση προς την Επιτροπή σχετικά με τους μεγάλους θηρευτές και 
τη διαχείρισή τους (O-000142/2018 – B8-0010/2019),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 128 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 2 του 
Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το νομικό πλαίσιο της ΕΕ για την προστασία των ζωικών και 
φυτικών ειδών και των σπάνιων τύπων οικοτόπων στην ΕΕ έχει ως συνέπεια ορισμένα 
είδη να χαρακτηρίζονται ως είδη που χρήζουν ειδικής προστασίας προκειμένου να 
επιτευχθεί καλή κατάσταση διατήρησης·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε πολλές περιπτώσεις, πληθυσμοί μεγάλων θηρευτών έχουν 
εγκατασταθεί παντού στην Ευρώπη, υπερβαίνοντας τα όρια συγκεκριμένων περιοχών, 
με αποτέλεσμα να δημιουργείται σύγκρουση συνύπαρξης με τον αγροτικό πληθυσμό 
και τα οικόσιτα ζώα του, καθώς και με άλλα είδη άγριας πανίδας·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα οικόσιτα ζώα, ιδίως αυτά που βρίσκονται σε βοσκότοπους 
και σε συστήματα ελεύθερης βοσκής, απειλούνται, κυρίως στις ορεινές και 
αραιοκατοικημένες περιοχές, ενώ, αφετέρου, σε αγροτικές περιοχές με μεγαλύτερη 
πυκνότητα πληθυσμού, η παρουσία μεγάλων θηρευτών μπορεί να έχει αρνητικό 
αντίκτυπο στη βιώσιμη ανάπτυξη, τόσο για την παραδοσιακή γεωργία όσο και για τον 
τουρισμό·

1 ΕΕ L 206 της 22.7.1992, σ. 7.
2 ΕΕ L 20 της 26.1.2010, σ. 7.
3 https://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2017/06/19/conclusions-eu-action-plan-nature/pdf 
4 ΕΕ L 356 της 4.10.2018, σ. 38.

https://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2017/06/19/conclusions-eu-action-plan-nature/pdf
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Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα που έχουν σχεδιαστεί για την πρόληψη συγκρούσεων 
συνύπαρξης έχει αποδειχθεί ότι δεν είναι αρκετά αποτελεσματικά και ότι οι 
αποζημιώσεις δεν επιλύουν τα αυξανόμενα με δραματικούς ρυθμούς προβλήματα που 
προκαλούν οι μεγάλοι θηρευτές στο ζωικό κεφάλαιο·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ελβετική Συνομοσπονδία υπέβαλε πρόταση για την 
τροποποίηση της Σύμβασης της Βέρνης με σκοπό την τροποποίηση του καθεστώτος 
προστασίας των λύκων, η οποία εξετάζεται από τα συμβαλλόμενα μέρη·

1. καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί και να αξιολογεί τακτικά την οδηγία για τους 
οικοτόπους και τα παραρτήματά της υπό το πρίσμα των τρεχουσών εξελίξεων και να 
προτείνει εν συνεχεία επικαιροποιήσεις για την προσαρμογή του καθεστώτος 
προστασίας των ειδών μόλις φτάνουν στην επιθυμητή κατάσταση διατήρησης·

2. θεωρεί αναγκαίο να προσαρμόσει η Επιτροπή την ορολογία που καθορίζει έναν 
πληθυσμό συγκεκριμένων ειδών έτσι ώστε να αντικατοπτρίζει την ανάπτυξη ορισμένων 
ειδών, όπως είναι π.χ. οι λύκοι, που έχει σημειωθεί στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια, 
με ιδιαίτερη έμφαση στην εγκατάσταση πληθυσμών σε πανευρωπαϊκή κλίμακα·

3. καλεί την Επιτροπή να αναγνωρίσει την ανάγκη για περισσότερο ενεργό συνεργασία 
μεταξύ περιφερειακών και τοπικών φορέων, αφενός, και μεταξύ περιφερειών και σε 
διασυνοριακό επίπεδο, αφετέρου, και να τους εξασφαλίσει την απαιτούμενη ευελιξία 
ώστε να διευκολυνθεί η υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων για την αποτελεσματική 
επίλυση των συγκρούσεων συνύπαρξης σε ορισμένες περιοχές·

4. επαναλαμβάνει ότι επιδοκιμάζει την πρόθεση της Επιτροπής να επικαιροποιήσει και να 
αναπτύξει περαιτέρω έγγραφα καθοδήγησης, εν συνεχεία του ψηφίσματός του της 15ης 
Νοεμβρίου 2017 σχετικά με το σχέδιο δράσης για τη φύση, τον άνθρωπο και την 
οικονομία (2017/2819(RSP)), και καλεί ταυτόχρονα την Επιτροπή να επιδιώξει τη 
συμμετοχή του Κοινοβουλίου και να ζητήσει τη γνώμη του πριν από την έγκριση των 
εγγράφων καθοδήγησης·

5. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα για την 
αντιμετώπιση των εν λόγω ζητημάτων, προκειμένου να διασφαλιστεί η βιώσιμη 
ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών και της τοπικής γεωργίας, ιδίως όσον αφορά 
παραδοσιακές γεωργικές πρακτικές, όπως η νομαδική κτηνοτροφία·

6. καλεί την Επιτροπή να διοργανώσει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των κρατών μελών 
της ΕΕ που είναι συμβαλλόμενα μέρη της Σύμβασης της Βέρνης σχετικά με την 
πρόταση της Ελβετικής Συνομοσπονδίας, με σκοπό τον μεγαλύτερο δυνατό συντονισμό 
των θέσεών τους·

7. καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη τον τομέα της υδατοκαλλιέργειας, ο οποίος 
επηρεάζεται επίσης σε μεγάλο βαθμό από θηρευτές όπως οι κορμοράνοι, οι πελεκάνοι 
και οι βίδρες· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν την απόκτηση 
εξοπλισμού για την προστασία από τους συγκεκριμένους θηρευτές·

8. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή.


