
CM\786449EL.doc PE404.456v02-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
2004 










 2009

Επιτροπή Αναφορών

7.03.2008

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0745/2007, του Andrey Kovatchev, βουλγαρικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της βαλκανικής ένωσης για την προστασία της φύσης, σχετικά με τη μη 
υλοποίηση του δικτύου Natura 2000 στη Βουλγαρία

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων δηλώνει ότι, σύμφωνα με την οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τη 
διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας, μία από τις 
σημαντικότερες υποχρεώσεις που ανέλαβε η Βουλγαρία με την ένταξή της στην ΕΕ ήταν να 
ορίσει τόπους, καθώς και τους οικοτόπους και τα είδη που απαντώνται εκεί, σύμφωνα με τα 
κριτήρια του Παραρτήματος ΙII. Η Βουλγαρία όφειλε, πριν από την ένταξή της, να υποβάλει 
πλήρη κατάλογο των περιοχών της επικράτειάς της που θα συμπεριληφθούν στο δίκτυο 
Natura 2000. Σύμφωνα με τον αναφέροντα, αυτό δεν συνέβη, και δηλώνει ότι επί του 
παρόντος πολλές σημαντικές περιοχές υφίστανται ανεπανόρθωτες ζημίες. Για τον λόγο 
αυτόν, ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να διασφαλίσει τη συμμόρφωση της 
Βουλγαρίας με τις υποχρεώσεις της και να ορίσει χωρίς καθυστέρηση ζώνες ειδικής 
προστασίας.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 20 Δεκεμβρίου 2007. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 7 Μαρτίου 2008.

Ο αναφέρων δηλώνει ότι, βάσει της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τη διατήρηση 
των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας1, μία από τις 
σημαντικότερες υποχρεώσεις της Βουλγαρίας κατά την προσχώρηση ήταν να προσδιορίσει 

                                               
1 EE L 206 της 22.7.1992, σελ. 7-50.
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τόπους κοινοτικής σημασίας σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στο Παράρτημα III
της ανωτέρω οδηγίας, για τη διατήρηση ειδών φυσικών οικοτόπων και ειδών κοινοτικής 
σημασίας. Η Βουλγαρία έπρεπε, το αργότερο έως την προσχώρηση, να έχει υποβάλει πλήρη 
εθνικό κατάλογο των περιοχών που ενδέχεται να συμπεριλάβει στο δίκτυο Natura 2000.

Σύμφωνα με τον αναφέροντα, αυτό δεν έγινε πλήρως και δηλώνει ότι πολλές σημαντικές 
περιοχές που δεν συμπεριλήφθηκαν στον προτεινόμενο κατάλογο υφίστανται ανεπανόρθωτες 
καταστροφές. Υποστηρίζει ότι ορισμένοι από τους προτεινόμενους τόπους δεν 
απολαμβάνουν καν το απαιτούμενο καθεστώς προστασίας. Για τον λόγο αυτόν, καλεί το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να διασφαλίσει τη συμμόρφωση της Βουλγαρίας με τις υποχρεώσεις 
της να χαρακτηρίσει χωρίς καθυστέρηση ειδικά προστατευόμενες περιοχές.

Η Επιτροπή είναι ενήμερη για τα προβλήματα που σχετίζονται με τον προσδιορισμό και των 
χαρακτηρισμό των τόπων του δικτύου Natura 2000 στη Βουλγαρία, όχι μόνον των τόπων 
κοινοτικής σημασίας βάσει της οδηγίας για τους οικοτόπους, αλλά και των ζωνών ειδικής 
προστασίας βάσει της οδηγίας για τα πτηνά1, των άλλων συνιστωσών του δικτύου. Η 
Επιτροπή λαμβάνει πολλά μηνύματα από πολίτες και μη κυβερνητικές οργανώσεις σχετικά με 
την πληρότητα του δικτύου βάσει της αρχικής πρότασης της Βουλγαρίας (ελήφθη από την 
Επιτροπή στις 15 Μαρτίου 2007), συμπεριλαμβανομένης αλληλογραφίας και προσωπικών 
επισκέψεων της οργάνωσης του αναφέροντος. Ο Επίτροπος Δήμας δέχθηκε επίσης 
προσωπικά μια ομάδα ΜΚΟ από τη Βουλγαρία που παρουσίασε τα ίδια επιχειρήματα.

Η Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τα ζητήματα αυτά στην 
Βουλγαρία, όχι μόνον μέσω συναντήσεων με υψηλόβαθμους αξιωματούχους, αλλά και μέσω 
συχνής αλληλογραφίας (συμπεριλαμβανομένης της προ της εφαρμογής του άρθρου 226 
επιστολής για πλημμελή εφαρμογή των οδηγιών). Ως αποτέλεσμα του διαλόγου αυτού, από 
την ημερομηνία υποβολής της αναφοράς, η Βουλγαρία έχει υποβάλει δύο επιπλέον 
καταλόγους προτεινόμενων τόπων κοινοτικής σημασίας βάσει της οδηγίας για τους 
οικοτόπους και ζωνών ειδικής προστασίας βάσει της οδηγίας για τα πτηνά (τα απαιτούμενα 
έγγραφα ελήφθησαν στις 8 Νοεμβρίου 2007 και στις 22 Ιανουαρίου 2008 αντίστοιχα).

Ο εθνικός κατάλογος τόπων κοινοτικής σημασίας της Βουλγαρίας επί του παρόντος 
αξιολογείται βάσει των κριτηρίων που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙΙ της οδηγίας για τους 
οικοτόπους. Το έργο αυτό έχει αναλάβει το ευρωπαϊκό θεματικό κέντρο του ΕΟΠ για τη 
βιοποικιλότητα, που παρέχει τεχνική συνδρομή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά την 
πληρότητα και τη συνοχή του προτεινόμενου δικτύου. Οι προκαταρκτικές αξιολογήσεις τους 
θα συζητηθούν στο πλαίσιο τεχνικής συνεδρίασης που ονομάζεται βιογεωγραφικό σεμινάριο, 
όπου υπάλληλοι και εμπειρογνώμονες της Επιτροπής, υπάλληλοι και εμπειρογνώμονες  των 
κρατών μελών και εκπρόσωποι ενδιαφερομένων ομάδων θα εξετάσουν την επιστημονική 
αρτιότητα του προτεινόμενου δικτύου.

Δεδομένου ότι η Βουλγαρία προέβη σε σημαντικές βελτιώσεις του αρχικού καταλόγου
προτεινόμενων τόπων κοινοτικής σημασίας, η Επιτροπή θα προχωρήσει στην παγιωμένη 
διαδικασία της εξέτασης του καταλόγου των προτεινόμενων τόπων στο πλαίσιο της 
καλούμενης βιογεωγραφικής διαδικασίας. Η Επιτροπή θα ενημερώσει την Επιτροπή 

                                               
1 Οδηγία 79/409/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών, ΕΕ L 103 της 25.4.1979, σελ. 
1-18.
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Αναφορών για την έκβαση της διαδικασίας αυτής.

4. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής που ελήφθη στις 7 Ιουλίου 2009-07-20

Η απάντηση της Επιτροπής στις 7/3/ 2008 ανέφερε ότι η Επιτροπή άσκησε πιέσεις στη 
Βουλγαρία προκειμένου να προτείνει περαιτέρω τόπους, κάτι που πράγματι συνέβη στα τέλη 
του 2007 και στις αρχές του 2008. Η Επιτροπή ανέφερε επίσης ότι το κατά πόσο ο κατάλογος 
είναι πλήρης, θα εξεταστεί στο πλαίσιο της βιογεωγραφικής ανάλυσης όπως προβλέπει η 
οδηγία περί φυσικών οικοτόπων.

Το βιογεωγραφικό σεμινάριο για τη Βουλγαρία πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2008 και 
εκεί διαπιστώθηκε ότι ορισμένοι τύποι οικοτόπων και είδη δεν εκπροσωπούνται επαρκώς 
στον εθνικό κατάλογο. Ο ίδιος ο αναφέρων συνέβαλε στις αναλύσεις αυτές δεδομένου ότι 
ήταν ένας εκ των εκπροσώπων των ΜΚΟ που έλαβαν μέρος στις συζητήσεις.

Με βάση τα πορίσματα του σεμιναρίου οι πρώτοι, αν και ατελείς, κατάλογοι των τόπων 
κοινοτικού ενδιαφέροντος που ενεκρίθησαν από την Επιτροπή περιλαμβάνονται στις 
αποβάσεις της Επιτροπής 2009/91/ΕΚ1 (για την αλπική βιογεωγραφική περιφέρεια), 
2009/92/ΕΚ2 και 2009/93/ΕΚ3 (για την ηπειρωτική βιογεωγραφική περιφέρεια).

Εν συνεχεία του βιογεωγραφικού σεμιναρίου, η Επιτροπή συμφώνησε με τη Βουλγαρία ότι 
τα κενά του προτεινομένου δικτύου θα πληρωθούν  έως την 1η Σεπτεμβρίου 2009.

Η Επιτροπή δεν βλέπει κάποιο λόγο παρέμβασης σε σχέση με την αναφορά λόγω των 
προσφάτων προόδων στην έγκριση των πρώτων κοινοτικών καταλόγων των τόπων 
κοινοτικού ενδιαφέροντος για την Βουλγαρία. Η Επιτροπή θα συνεργασθεί με τις 
βουλγαρικές αρχές για την ολοκλήρωση του εθνικού καταλόγου των τόπων αυτών.

                                               
1Απόφαση της Επιτροπής 2009/91/ΕΚ της 12ης Δεκαμβρίου 2008 βάσει της οποίας 

εγκρίνεται, σύμφωνα με την οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, δεύτερος ενημερωμένος κατάλογος 
των τόπων κοινοτικής σημασίας για την αλπική βιογεωγραφική περιφέρεια [κοινοποιηθείσα υπό τον 
αριθμό Ε(2008) 7973]. ΕΕ L 043 , 13.02.2009 σελ..21 – 58

2 2009/92/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 12ης Δεκεμβρίου 2008 , για την έγκριση, 
σύμφωνα με την οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, αρχικού καταλόγου τόπων κοινοτικής 
σημασίας για τη βιογεωγραφική περιοχή του Εύξεινου Πόντου [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό 
Ε(2008) 7974]. ΕΕ L 043, 13.02.2009, σελ.59-62

3 2009/93/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 12ης Δεκεμβρίου 2008 , σχετικά με την έγκριση δεύτερου 
ενημερωμένου καταλόγου των τόπων κοινοτικής σημασίας για την ηπειρωτική βιογεωγραφική περιοχή, κατ’ 
εφαρμογή της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2008) 8039]. ΕΕ L 043 
της 13.02.2009, σελ. 63-244


