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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0997/2007, του Ivailo Ivanov, βουλγαρικής ιθαγένειας, εξ ονόματος 
της βουλγαρικής εταιρείας προστασίας πτηνών, η οποία συνοδεύεται από 6 
ακόμη υπογραφές, σχετικά με την πλημμελή μεταφορά του δικτύου Natura 
2000 στη Βουλγαρία ως αποτέλεσμα της παραβίασης των οδηγιών για τα 
άγρια πτηνά και τους οικοτόπους

1. Περίληψη της αναφοράς

Οι αναφέροντες, οι οποίοι εκπροσωπούν επτά βουλγαρικές ΜΚΟ, διαμαρτύρονται για την 
πλημμελή και ελλιπή μεταφορά από πλευράς των βουλγαρικών αρχών των οδηγιών 
79/409/ΕΟΚ περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών και 92/43/ΕΟΚ για τη διατήρηση των 
φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας. Υποστηρίζουν ότι η 
βουλγαρική κυβέρνηση δεν υπέβαλε πλήρη κατάλογο περιοχών, και ότι επομένως δεν 
υπάρχει συνεκτικό δίκτυο Natura 2000. Πράγματι, υπό την πίεση ιδιωτών επενδυτών, αρκετές 
περιοχές, οι οποίες είχαν αρχικά επιλεγεί, διαγράφηκαν από τον κατάλογο χωρίς 
επιστημονική αιτιολόγηση, συμπεριλαμβανομένων τριών περιοχών ενδιαφέροντος για την 
ΕΕ. Αυτό σημαίνει ότι ο αριθμός και η έκταση των προστατευόμενων περιοχών υπολείπονται 
πλέον του στοιχειωδώς ελάχιστου.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 5 Μαρτίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 10 Ιουνίου 2008.

I. Η αναφορά

Οι αναφέροντες, οι οποίοι εκπροσωπούν επτά βουλγαρικές ΜΚΟ, διαμαρτύρονται για την 
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πλημμελή και ελλιπή μεταφορά από πλευράς των βουλγαρικών αρχών των οδηγιών 
79/409/ΕΟΚ1 περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών και 92/43/ΕΟΚ2 για τη διατήρηση 
των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας. Υποστηρίζουν ότι η 
βουλγαρική κυβέρνηση δεν υπέβαλε πλήρη κατάλογο περιοχών και ότι, επομένως, δεν 
υπάρχει συνεκτικό δίκτυο Natura 2000. Ισχυρίζονται ότι, υπό την πίεση ιδιωτών επενδυτών, 
αρκετές περιοχές, οι οποίες είχαν αρχικά επιλεγεί, διαγράφηκαν από τον κατάλογο χωρίς 
επιστημονική αιτιολόγηση, συμπεριλαμβανομένων τριών περιοχών ενδιαφέροντος για την 
ΕΕ.

Η αναφορά περιγράφει την κατάσταση σε σχέση με την ανάπτυξη του δικτύου Natura 2000 
στη Βουλγαρία έως την απόφαση του Συμβουλίου Υπουργών που ελήφθη στις 2 Μαρτίου
2007.

II. Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με την αναφορά

Η Επιτροπή έλαβε τον πρώτο εθνικό κατάλογο τόπων κοινοτικής σημασίας που προτείνεται 
βάσει της οδηγίας για τους οικοτόπους και τον κατάλογο ζωνών ειδικής προστασίας που 
ορίστηκαν βάσει της οδηγίας για τα πτηνά στις 15 Μαρτίου 2007.

Η Επιτροπή είναι ενήμερη για τα προβλήματα που συνδέονται με τον προσδιορισμό και τον 
χαρακτηρισμό των τόπων του δικτύου Natura 2000 στη Βουλγαρία. Η Επιτροπή λαμβάνει 
πολλά μηνύματα από πολίτες και μη κυβερνητικές οργανώσεις σχετικά με την πληρότητα του 
δικτύου όπως αρχικά προτάθηκε από τη Βουλγαρία. 

Η Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος παρακολουθεί στενά τα ζητήματα αυτά στη Βουλγαρία, 
όχι μόνο μέσω συναντήσεων υψηλόβαθμων αξιωματούχων αλλά και μέσω πυκνής 
αλληλογραφίας (συμπεριλαμβανομένης μιας «επιστολής προ της εφαρμογής του άρθρου 
226» για την πλημμελή εφαρμογή των οδηγιών). Ως αποτέλεσμα του διαλόγου αυτού, και 
μετά την υποβολή της αναφοράς, η Βουλγαρία υπέβαλε δύο περαιτέρω καταλόγους τόπων 
κοινοτικής σημασίας βάσει της οδηγίας για τους οικοτόπους και ζωνών ειδικής προστασίας 
βάσει της οδηγίας για τα πτηνά (τα απαραίτητα έγγραφα τεκμηρίωσης ελήφθησαν στις 8 
Νοεμβρίου 2007 και στις 22 Ιανουαρίου 2008 αντίστοιχα). Ο συνολικός αριθμός των τόπων 
του δικτύου Natura 2000 στη Βουλγαρία ανέρχεται πλέον σε 114 ζώνες ειδικής προστασίας 
και σε 228 τόπους κοινοτικής σημασίας.

Ο εθνικός κατάλογος τόπων κοινοτικής σημασίας της Βουλγαρίας αξιολογείται επί του 
παρόντος βάσει των κριτηρίων που περιέχονται στο παράρτημα ΙΙΙ της οδηγίας για τους 
οικοτόπους. Αυτό γίνεται από το Ευρωπαϊκό Θεματικό Κέντρο για τη Βιοποικιλότητα του 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος, που παρέχει τεχνική συνδρομή στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή για την αξιολόγηση της πληρότητας και της συνοχής του προτεινόμενου δικτύου. 
Οι προκαταρκτικές αξιολογήσεις τους θα συζητηθούν σε τεχνική συνεδρίαση που καλείται 
βιογεωγραφικό σεμινάριο, στο πλαίσιο του οποίου υπάλληλοι της Επιτροπής και 
εμπειρογνώμονες για λογαριασμό της Επιτροπής, αξιωματούχοι των κρατών μελών και 
                                               
1 Οδηγία 79/409/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί της διατηρήσεων των αγρίων πτηνών, ΕΕ L 103 της 25.4.1979, σελ. 

1-18.

2 ΕΕ L 206 της 22.7.1992, σελ. 7-50.
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εμπειρογνώμονες και εκπρόσωποι ομάδων ενδιαφερομένων συζητούν την επιστημονική 
ορθότητα του προτεινόμενου δικτύου. Αυτή η δραστηριότητα γίνεται από κοινού για τα δύο 
νέα κράτη μέλη, τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία.

Σε περίπτωση που οι βιογεωγραφικές αναλύσεις δείξουν ότι υπάρχουν τύποι οικοτόπων ή 
είδη κοινοτικού ενδιαφέροντος που δεν καλύπτονται επαρκώς από το προτεινόμενο δίκτυο, η 
Επιτροπή θα ζητήσει από τα κράτη μέλη να καλύψουν τα κενά επεκτείνοντας το δίκτυο.

III. Συμπεράσματα

Δεδομένου ότι η Βουλγαρία έχει πραγματοποιήσει ουσιαστικές βελτιώσεις στον αρχικό 
κατάλογο των προτεινόμενων τόπων κοινοτικής σημασίας βάσει της οδηγίας για τους 
οικοτόπους, η Επιτροπή συνεχίζει την καθιερωμένη διαδικασία της εξέτασης του καταλόγου 
των τόπων στο πλαίσιο της καλούμενης βιογεωγραφικής διαδικασίας. Παρότι η οδηγία για τα 
πτηνά δεν περιέχει αντίστοιχες διατάξεις για αναλύσεις, βρίσκεται επίσης σε εξέλιξη μια 
τεχνική εκτίμηση των ζωνών ειδικής προστασίας.
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