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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1299/2007, της Marianna Perianova, βουλγαρικής ιθαγένειας, 
σχετικά με έρευνα και δράσεις που αφορούν τοποθεσίες του δικτύου Natura 
2000 καθώς και την παύση των παράνομων οικοδομικών δραστηριοτήτων 
στη Βουλγαρία και της οικοδομικών δραστηριοτήτων που νομιμοποιήθηκαν
λόγω διαφθοράς

Αναφορά 1494/2007, της Plamena Naydenova, βουλγαρικής ιθαγένειας, 
σχετικά με σχέδια οικοδόμησης σε προστατευόμενα φυσικά καταφύγια 
(Natura 2000)

1. Περίληψη της αναφοράς 1299/2007

Η αναφέρουσα ζητεί τη συμμετοχή του Κοινοβουλίου για την προστασία του βουλγαρικού 
λαού από σοβαρές καταπατήσεις στην εθνική φυσική κληρονομιά της Βουλγαρίας. Οι 
βουλγαρικές ακτές της Μαύρης Θάλασσας απειλούνται από την υπερβολική ανάπτυξη. Οι 
κίνδυνοι αφορούν και τοποθεσίες που εντάσσονται στο ευρωπαϊκό οικολογικό δίκτυο Natura 
2000, όπου φιλοξενούνται οι προστατευόμενοι παραθαλάσσιοι οικότοποι - αμμοθίνες, 
βράχια, εκβολές ποταμών, λιμνοθάλασσες, δάση, καθώς και τα προστατευόμενα είδη που 
ζουν εκεί. Η βουλγαρική κυβέρνηση αγνοεί εντελώς τις υποχρεώσεις της όσον αφορά την 
προστασία των εν λόγω τοποθεσιών, όπως ορίζεται στις οδηγίες περί διατήρησης της φύσης. 
Κατά συνέπεια, οι περιοχές αυτές κινδυνεύουν να καταστραφούν από χιλιάδες μικρά και 
μεγάλα κατασκευαστικά έργα. Οι αρχές δεν ενδιαφέρονται για το γεγονός ότι η κοινή γνώμη 
στηρίζει αυτές τις περιοχές. Η κυβέρνηση της Βουλγαρίας αγνοεί και αυτή με τη σειρά της τις 
διαμαρτυρίες των ίδιων των πολιτών της που αγωνίζονται για την προστασία των ακτών της 
Μαύρης Θάλασσας και των μοναδικών της βουνών. Σήμερα, παράνομα οδικά δίκτυα και 
τεράστια χιονοδρομικά κέντρα βρίσκονται στο στάδιο οικοδόμησης στα βουνά της 
Βουλγαρίας, ιδίως στο όρος Rila, το οποίο σε υψόμετρο άνω των 2 000 μ. αποτελεί εθνικό 
δρυμό. Το όρος Rila είναι το ψηλότερο στα Βαλκάνια και φιλοξενεί πολλά προστατευόμενα 
είδη. Η πιο πρόσφατη απόφαση του βουλγαρικού κοινοβουλίου τον Νοέμβριο αφορούσε την 
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εξαίρεση τμημάτων της οροσειράς Rila από τον κατάλογο του Natura 2000 προς χάριν 
επενδυτικών συμφερόντων. Η αναφέρουσα ζήτησε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να 
επιμείνει ώστε: 1. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ξεκινήσει αμέσως ταχεία διαδικασία επί 
παραβάσει κατά της Βουλγαρίας παρόμοια με την υπόθεση της Βαλτικής Οδού (Via Baltica) 
στην Πολωνία, καθώς και επίσημη έρευνα των παραβιάσεων. 2. Να σταματήσει η 
χρηματοδότηση της ΕΕ για την περιφερειακή ανάπτυξη σε δήμους με προβληματικές 
περιοχές που υπάγονται στο Natura 2000, μέχρις ότου επιλυθούν τα ζητήματα αυτά.

Περίληψη της αναφοράς 1494/2007

Η αναφέρουσα ισχυρίζεται ότι η Βουλγαρία παραβιάζει τη νομοθεσία της ΕΕ και τις οδηγίες 
για την προστασία της φύσης. Κατά τα λεγόμενά της, η Βουλγαρία εφαρμόζει σκοπίμως με 
εσφαλμένο τρόπο την ευρωπαϊκή νομοθεσία, δεν συμμορφώνεται με τα εφαρμοστέα πρότυπα 
και τις αρχές κατά τον σχεδιασμό και την εκτέλεση σημαντικών οικοδομικών έργων και δεν 
διώκει τους παραβάτες. Οι ακτές της Μαύρης Θάλασσας απειλούνται ιδιαίτερα από την 
υπερβολική ανάπτυξη. Η ανάπτυξη επεκτείνεται σε αναγνωρισμένα προστατευόμενα φυσικά 
καταφύγια του δικτύου Natura 2000, τα οποία περιλαμβάνουν προστατευόμενους παράκτιους 
οικότοπους, όπως περιοχές με αμμοθίνες και βράχους, εκβολές ποταμών, λιμνοθάλασσες, 
δασικές εκτάσεις και πολλά προστατευόμενα είδη πανίδας. Σύμφωνα με την αναφέρουσα, 
έχουν κατασκευασθεί παράνομα οδικά δίκτυα και ένα τεράστιο χιονοδρομικό κέντρο στα όρη 
της Βουλγαρίας, και συγκεκριμένα στο όρος Rila, την υψηλότερη κορυφή των Βαλκανίων 
και προστατευόμενο φυσικό καταφύγιο σε υψόμετρο άνω των 2 000 μέτρων. Η ορεινή αυτή 
περιοχή φιλοξενεί διάφορα προστατευόμενα είδη πανίδας και το όρος αποτελεί ιερό τόπο για 
διάφορες θρησκείες. Η αναφέρουσα ισχυρίζεται ότι κατασκευάζονται επί του παρόντος 
παράνομα οδικά δίκτυα καθώς και ένας αναβατήρας δίπλα στις λίμνες του όρους. Επιπλέον, 
κατασκευαστικές εταιρείες απομακρύνουν διά της βίας το κοινό από δημόσιες περιοχές, ενώ 
προστατευόμενες δημόσιες περιοχές κηρύσσονται ατομική ιδιοκτησία μέσω παράνομων 
συμφωνιών με διεφθαρμένες αρχές. Η αναφέρουσα ζητεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση να 
κινήσει διαδικασίες επί παραβάσει κατά της Βουλγαρίας.

2. Παραδεκτό

Η αναφορά 1299/2007 χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 30 Απριλίου 2008.
Η αναφορά 1494/2007 χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 2 Ιουνίου 2008.
Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του 
Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 26 Σεπτεμβρίου 2008.

Οι αναφέρουσες ζητούν την παρέμβαση του Κοινοβουλίου για την προστασία της εθνικής 
φυσικής κληρονομιάς της Βουλγαρίας. Οι βουλγαρικές ακτές της Μαύρης Θάλασσας 
απειλούνται από την υπερβολική πολεοδομική ανάπτυξη. Οι κίνδυνοι αφορούν και 
τοποθεσίες που εντάσσονται στο ευρωπαϊκό οικολογικό δίκτυο Natura 2000, όπου 
φιλοξενούνται οι προστατευόμενοι παραθαλάσσιοι οικότοποι - αμμοθίνες, βράχια, εκβολές 
ποταμών, λιμνοθάλασσες και δάση, καθώς και τα προστατευόμενα είδη που ζουν εκεί. Οι 
αναφέρουσες ισχυρίζονται ότι η βουλγαρική κυβέρνηση δεν συμμορφώνεται με τις 
υποχρεώσεις της όσον αφορά την προστασία των εν λόγω τοποθεσιών, όπως ορίζεται στις 
οδηγίες περί διατήρησης της φύσης. Κατά συνέπεια, οι περιοχές αυτές κινδυνεύουν να 
καταστραφούν από χιλιάδες μικρά και μεγάλα κατασκευαστικά έργα. Επιπλέον, σύμφωνα με 
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την αναφέρουσα, παράνομα οδικά δίκτυα και τεράστια χιονοδρομικά κέντρα βρίσκονται στο 
στάδιο οικοδόμησης στα βουνά της Βουλγαρίας, και ιδίως στο όρος Rila, το οποίο σε 
υψόμετρο άνω των 2 000 μ. αποτελεί εθνικό δρυμό. Το όρος Rila είναι το ψηλότερο όρος στα 
Βαλκάνια και φιλοξενεί πολλά προστατευόμενα είδη.

Οι αναφέρουσες ζητούν:

1. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ξεκινήσει ταχεία διαδικασία επί παραβάσει κατά της 
Βουλγαρίας παρόμοια με την υπόθεση της Βαλτικής Οδού (Via Baltica) στην Πολωνία, 
καθώς και επίσημη έρευνα για τις παραβιάσεις.

2. Να σταματήσει η χρηματοδότηση της ΕΕ για την περιφερειακή ανάπτυξη σε δήμους με 
προβληματικές περιοχές που υπάγονται στο Natura 2000, μέχρις ότου επιλυθούν τα ζητήματα 
αυτά.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει λάβει αρκετές καταγγελίες πολιτών και μη κυβερνητικών 
οργανώσεων σχετικά με την έλλειψη προστασίας σε διάφορες τοποθεσίες του δικτύου Natura
2000 που βρίσκονται στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας και σε ορισμένες ορεινές περιοχές. Η 
Επιτροπή ερευνά τις καταγγελίες που ελήφθησαν. Κατόπιν προκαταρκτικής έρευνας, η 
Επιτροπή ζήτησε πληροφορίες από τις βουλγαρικές αρχές για ορισμένες από αυτές τις 
υποθέσεις. Όσον αφορά αυτές τις υποθέσεις, βάσει των πληροφοριών που ελήφθησαν από τις 
βουλγαρικές αρχές, προκύπτει ότι τόσο η αίτηση για άδεια κατασκευής όσο και η άδεια 
κατασκευής προηγήθηκαν της ένταξης της Βουλγαρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατά 
συνέπεια, καθώς η Βουλγαρία δεν υπόκειτο στο κοινοτικό δίκαιο εκείνη την εποχή, η 
Επιτροπή δεν έχει λόγους να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει δυνάμει του άρθρου 226 της 
Συνθήκης ΕΚ. Η έρευνα για ορισμένες άλλες υποθέσεις βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη.

Όσον αφορά την εξαίρεση τμημάτων της οροσειράς Rila από το δίκτυο Natura 2000, η 
αναφέρουσα θεωρεί ότι το γεγονός αυτό σχετίζεται με σχέδια για την κατασκευή 
χιονοδρομικών κέντρων. Η Επιτροπή έλαβε επίσης καταγγελία από μια μη κυβερνητική 
οργάνωση σχετικά με το ότι δεν εντάχθηκε στο δίκτυο η αποκαλούμενη προστατευτική ζώνη 
(buffer zone) του όρους Rila.

Το σεμινάριο βιογεωγραφίας για τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία πραγματοποιήθηκε 9-12 
Ιουνίου 2008 στην πόλη Sibiu της Ρουμανίας, με σκοπό να αξιολογηθούν οι εθνικοί 
κατάλογοι των προτεινόμενων τόπων κοινοτικής σημασίας, δυνάμει της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ1

για τους οικοτόπους, για όλες τις βιογεωγραφικές περιοχές των ενδιαφερομένων κρατών 
μελών. Οι συζητήσεις, βασισμένες αυστηρά σε επιστημονικά κριτήρια, είχαν ως αποτέλεσμα 
να εντοπιστούν αρκετά κενά («ανεπάρκειες») σε ορισμένους τύπους οικοτόπων που 
αναφέρονται στο Παράρτημα Ι καθώς και στα είδη που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ της 
οδηγίας για τους οικοτόπους. Για την κάλυψη των κενών αυτών, η Βουλγαρία πρέπει είτε να 
διευρύνει ορισμένους από τους ήδη υπάρχοντες τόπους είτε να προτείνει νέους τόπους. Κατά 
συνέπεια, παραμένει ακόμη ανοιχτό το ζήτημα των τόπων που «εξαιρέθηκαν» από το δίκτυο 
Natura 2000.

                                               
1 ΕΕ L 206 της 22.7.1992.
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Η Επιτροπή δεν γνωρίζει να έχουν χορηγηθεί χρηματοδοτήσεις για έργα που ενδέχεται να 
έχουν αρνητικές επιπτώσεις σε τόπους του δικτύου Natura 2000 ή που δεν συμμορφώνονται 
με τη σχετική ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Η Επιτροπή έχει δεσμευθεί πλήρως να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να 
διασφαλιστεί η συμμόρφωση με το κοινοτικό κεκτημένο σε περίπτωση που εντοπιστούν 
τέτοια έργα και πρακτικές. Για τον σκοπό αυτόν, η Επιτροπή θα συνεχίσει τη στενή της 
συνεργασία με τις βουλγαρικές αρχές για τη διαχείριση και εφαρμογή των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων τα οποία τέθηκαν υπό διαπραγμάτευση και θα παρακολουθήσει εκ του 
σύνεγγυς τη διαδικασία επιλογής έργων.

Συμπεράσματα

Η Επιτροπή έχει λάβει αρκετές καταγγελίες σχετικά με την κατασκευή έργων υποδομής σε 
τόπους του δικτύου Natura 2000 στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας και στις ορεινές περιοχές 
της Βουλγαρίας. Οι υπηρεσίες της Επιτροπής έχουν ξεκινήσει να ερευνούν αυτές τις 
υποθέσεις και πρόκειται να συνεχίσουν τις έρευνες αυτές και, σε περίπτωση που εντοπιστεί 
παραβίαση του κοινοτικού δικαίου, θα προβούν στις απαραίτητες ενέργειες.

Κατά τη διάρκεια των βιογεωγραφικών αναλύσεων, εντοπίστηκαν κενά στο βουλγαρικό 
τμήμα του δικτύου Natura 2000. Οι υπηρεσίες της Επιτροπής θα συνεργαστούν με τις 
βουλγαρικές αρχές προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα κενά αυτά θα καλυφθούν στο εγγύς 
μέλλον.

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής θα συνεχίσουν επίσης να διασφαλίζουν ότι τα έργα που 
συγχρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση σέβονται πλήρως τις διατάξεις της οδηγίας για την 
εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και των οδηγιών για τους οικοτόπους και τα 
πτηνά.
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