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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0526/2008, της Vera Pentkantchin, βουλγαρικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τη μη εφαρμογή από την κυβέρνηση της Βουλγαρίας της 
κοινοτικής νομοθεσίας σχετικά με το δίκτυο Natura 2000

1. Περίληψη της αναφοράς

H αναφέρουσα υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση της Βουλγαρίας δεν παρέχει πραγματική 
προστασία στις ζώνες προστασίας του Natura 2000 και ότι πρέπει να ληφθούν επείγοντα 
μέτρα για να σταματήσει η καταστροφή τους. Αναφέρει ποια είναι τα βασικά προβλήματα και 
ποιες είναι οι προτεινόμενες λύσεις και περιγράφει συγκεκριμένες περιοχές όπου δεν 
εφαρμόζεται το κοινοτικό δίκαιο σχετικά με το δίκτυο Natura 2000.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 30 Σεπτεμβρίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Ιανουαρίου 2009.

Η αναφορά

H αναφέρουσα υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση της Βουλγαρίας δεν παρέχει πραγματική 
προστασία στις ζώνες προστασίας του Natura 2000 και ότι πρέπει να ληφθούν επείγοντα 
μέτρα για να σταματήσει η καταστροφή τους. Αναφέρει ποια είναι τα βασικά προβλήματα και 
ποιες είναι οι προτεινόμενες λύσεις και περιγράφει συγκεκριμένες περιοχές όπου δεν 
εφαρμόζεται το κοινοτικό δίκαιο σχετικά με το δίκτυο Natura 2000.

Η αναφέρουσα εγείρει δύο κύρια ζητήματα. Η πρώτη έλλειψη αφορά τον ανεπαρκή 
χαρακτηρισμό τριών τόπων κοινοτικής σημασίας (ΤΚΣ), και συγκεκριμένα των «Rila Buffer»
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BG0001188, «Tvardishka Planina» BG0000211 και «Zapadna Stara Planina i Predbalkan»
BG0001040.

Το δεύτερο ζήτημα σχετίζεται με την ανάπτυξη έργων σε διάφορες τοποθεσίες χαρακτηρισμένες 
στο πλαίσιο της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της 
άγριας πανίδας και χλωρίδας1 (οδηγία για τους οικοτόπους) και της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ περί 
της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών2 (οδηγία για τα πτηνά).

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με την αναφορά

Ανεπαρκής χαρακτηρισμός τόπων Natura 2000

Από την ανάλυση της παρούσας κατάστασης προκύπτει ότι, έως τώρα, η Βουλγαρία έχει 
χαρακτηρίσει περίπου το 34% της επικράτειάς της, γεγονός που επιτρέπει σε μεγάλο βαθμό 
την κάλυψη των οικοτόπων και των ειδών που προστατεύονται από τις οδηγίες για τα πτηνά 
και τους οικοτόπους. Ωστόσο, απαιτούνται κάποιες πρόσθετες προσπάθειες προκειμένου να 
διασφαλισθεί πλήρης συμμόρφωση προς την οδηγία για τους οικοτόπους. Η Βουλγαρία θα 
πρέπει, ενδεχομένως, είτε να διευρύνει ορισμένους υφιστάμενους τόπους είτε να προτείνει 
νέους τόπους, το αργότερο έως την 1η Σεπτεμβρίου 2009. Επομένως, το ζήτημα του 
ανεπαρκούς χαρακτηρισμού παραμένει ανοικτό και εξετάζεται.
Οι βασικές ανησυχίες της Επιτροπής εξακολουθούν να σχετίζονται με τον ανεπαρκή 
χαρακτηρισμό ΖΕΠ. Παρότι η Βουλγαρία έχει χαρακτηρίσει και τις 114 σημαντικές ζώνες για 
τη διατήρηση των πτηνών (IBA), η έκταση έξι εκ των τόπων αυτών μειώθηκε σημαντικά 
χωρίς σαφή επιστημονική αιτιολογία. Η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στις 
βουλγαρικές αρχές τον Ιούνιο του 2008. Η απάντηση λήφθηκε τον Αύγουστο του 2008 και 
εξετάζεται επί του παρόντος από τις υπηρεσίες της Επιτροπής.

Αναπτυξιακές δραστηριότητες σε περιοχές επιλέξιμες για διατήρηση βάσει της νομοθεσίας της 
ΕΚ για την προστασία της φύσης

Η Επιτροπή ενημερώθηκε σχετικά με την εντατική οικοδομική δραστηριότητα στη Μαύρη 
Θάλασσα και στις ορεινές περιοχές της Βουλγαρίας, και ειδικότερα στις περιοχές Kaliakra, 
Emine-Irakli, στο όρος Rila, στο όρος Pirin κλπ. Η Επιτροπή έχει ξεκινήσει έρευνες σχετικά 
με τις περιπτώσεις αυτές, οι οποίες βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη. Για τα κατασκευαστικά 
έργα στη σημαντική ζώνη για τη διατήρηση των πτηνών της Kaliakra, η Επιτροπή απέστειλε 
προειδοποιητική επιστολή στη Βουλγαρία τον Νοέμβριο του 2008.

Συμπεράσματα

Η Επιτροπή θα συνεχίσει να διερευνά την κατάσταση στη Βουλγαρία, τόσο σε σχέση με τον 
χαρακτηρισμό τόπων Natura 2000 όσο και σε σχέση με την κατάλληλη εφαρμογή 
καθεστώτων προστασίας στο πλαίσιο των οδηγιών για την προστασία της φύσης. Εφόσον 
είναι αναγκαίο, θα ληφθούν τα μέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 226 της συνθήκης ΕΚ.

                                               
1 ΕΕ L 206 της 22.7.1992, σ. 7-50
2 ΕΕ L 103 της 25.4.1979, σ. 1-18
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