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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Αναφορών

25.3.2010

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1336/2008, του κ. Andrey Kovatchev, βουλγαρικής ιθαγένειας, 
συνοδευόμενη από 1 υπογραφή, σχετικά με πλημμελή υλοποίηση του δικτύου 
Natura 2000 στη Βουλγαρία και σχετικά με μη ικανοποιητική εξέταση εκ 
μέρους της Επιτροπής μιας συναφούς καταγγελίας

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων επισημαίνει ότι, σύμφωνα με την οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με 
τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας, ο 
χαρακτηρισμός τόπων και τύπων φυσικών οικοτόπων και τοπικών ειδών που απαντώνται 
στους εν λόγω τόπους ήταν μία από τις σημαντικότερες προενταξιακές προϋποθέσεις για τη 
Βουλγαρία, η οποία θα έπρεπε ήδη πριν την ένταξη να έχει καταρτίσει πλήρη κατάλογο με τις 
βουλγαρικές τοποθεσίες προς ένταξη στο δίκτυο Natura 2000. Κατά την άποψη του 
αναφέροντος αυτό δεν συνέβη και ο ίδιος επισημαίνει ότι πολλοί σημαντικοί τόποι, όπως η 
ακτή Irakli στα παράλια του Εύξεινου Πόντου, υφίστανται επί του παρόντος ανεπανόρθωτες 
βλάβες. Ο αναφέρων καταγγέλλει επίσης τον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή εξέτασε την 
καταγγελία που υπεβλήθη από την ένωση ΜΚΟ "Save Bulgarian Nature" τον Μάρτιο του 
2008, και ζητεί ως εκ τούτου από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να διασφαλίσει ότι η Επιτροπή 
θα παρέμβει στις βουλγαρικές αρχές και θα εκπέμψει σαφές μήνυμα προς αυτές ότι οι 
αρμόδιοι θα πρέπει να ανταποκριθούν στην υποχρέωσή τους να χαρακτηρίσουν τις ζώνες 
ειδικής προστασίας.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 23 Φεβρουαρίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 25 Μαρτίου 2010.
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Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με την αναφορά

 Χαρακτηρισμός προστατευόμενων περιοχών δυνάμει της νομοθεσίας για την 
προστασία της φύσης

Σύμφωνα με την πράξη προσχώρησης (άρθρο 53, παράγραφος 1), η Βουλγαρία έπρεπε να 
διασφαλίσει τη συμμόρφωση προς το δίκαιο της ΕΕ έως την 1η Ιανουαρίου 2007. Η 
τελευταία περιλαμβάνει τον χαρακτηρισμό ζωνών ειδικής προστασίας (ΖΕΠ) και τόπων 
κοινοτικής σημασίας (ΤΚΣ). Η Βουλγαρία καθυστέρησε σημαντικά την έγκριση των εθνικών 
της καταλόγων και η τελική τους έκδοση υποβλήθηκε στην Επιτροπή μόλις τον Δεκέμβριο 
του 2007. Η Επιτροπή αξιολόγησε τους καταλόγους. Από την ανάλυση της παρούσας 
κατάστασης προκύπτει ότι, μέχρι σήμερα, 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. 

Εντούτοις, 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 επιστολή 
επίσημης κοινοποίησης στις Βουλγαρικές αρχές τον Ιούνιο του 20081. Η απάντηση 
παραλήφθηκε τον Αύγουστο του 2008 και η αξιολόγησή της θα ολοκληρωθεί σύντομα από 
τις υπηρεσίες της Επιτροπής. Η Επιτροπή καταβάλλει εργώδεις προσπάθειες με τη Βουλγαρία 
για την οριστικοποίηση των υπόλοιπων κενών.

 Χαρακτηρισμός ΖΕΠ Emine (BG0002043) και ΤΚΣ Emine-Irakli (BG0001004)

Και οι δύο τοποθεσίες χαρακτηρίστηκαν ορθώς από τις βουλγαρικές αρχές τον Δεκέμβριο 
του 2007· ο προτεινόμενος ΤΚΣ Emine-Irakli (BG0001004) συμπεριλήφθηκε στον 
ευρωπαϊκό κατάλογο ΤΚΣ με την έγκριση της απόφασης 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 (ΕΕ L 43 της 13ης Φεβρουαρίου 2009).

 Αναπτυξιακές δραστηριότητες στην περιοχή Emine-Irakli

Το 2008, η Επιτροπή έλαβε πληροφορίες σχετικά με ένα έργο που εκτελούταν σε μια 
προστατευόμενη περιοχή της Βουλγαρίας (εντός των ορίων του προτεινόμενου ΤΚΣ Emine-
Irakli). Προκειμένου να διερευνήσει την κατάσταση, δρομολογήθηκε υπόθεση ιδίας 
πρωτοβουλίας και στη συνέχεια υποβλήθηκε καταγγελία. Οι τελευταίες πληροφορίες 
δείχνουν ότι το έργο εγκρίθηκε πριν από την ημερομηνία προσχώρησης και η κατασκευή του 
διακόπηκε προκειμένου να καταστεί δυνατή η δικαστική διευθέτηση μιας υπόθεσης. Μέχρι 
σήμερα, η Επιτροπή δεν έχει λάβει περαιτέρω αποδεικτικά στοιχεία.

Η αξιολόγηση των πληροφοριών δείχνει τη γενικότερη πολυπλοκότητα των προβλημάτων 
προστασίας της φύσης στη Βουλγαρία και, ειδικότερα, τον μεγάλο αριθμό έργων που είχαν 
                                               
1 Σύνδεσμος στο δελτίο τύπου:
http://europa.eu/rapid/pressreleasesaction.do?reference=ip/08/884&format=html&aged=0&language=en&guilan
guage=en
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εγκριθεί πριν από την ημερομηνία προσχώρησης της Βουλγαρίας στην ΕΕ και την έλλειψη 
επαρκών πληροφοριών σχετικά με τα επιμέρους έργα.

Οι ανωτέρω περιστάσεις οδήγησαν την Επιτροπή στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχουν επαρκή 
αποδεικτικά στοιχεία παραβίασης του κοινοτικού δικαίου και ότι η υπόθεση θα πρέπει να 
περατωθεί. Σύμφωνα με την ορθή διοικητική πρακτική, οι καταγγέλλοντες ενημερώθηκαν 
δεόντως για τις προθέσεις της Επιτροπής και τους παρασχέθηκε αρκετός χρόνος για την 
υποβολή πρόσθετων πληροφοριών, οι οποίες θα μπορούσαν να παράσχουν στην Επιτροπή τα 
απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία για τη λήψη μέτρων δυνάμει του άρθρου 258 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Στις απαντήσεις τους οι καταγγέλλοντες ενημέρωσαν την Επιτροπή ότι: "όλα τα υπόλοιπα 
έργα (εκτός από την εξυγίανση του ποταμού Vaya), κυρίως για την οικοδόμηση νέων 
ξενοδοχείων και ξενοδοχειακών συγκροτημάτων δρομολογήθηκαν και έλαβαν άδεια πριν από 
την προσχώρηση στην ΕΕ." Όσον αφορά την εκχέρσωση του παρόχθιου δάσους στον ποταμό
Vaya, η Επιτροπή ενημερώθηκε ότι αυτή πραγματοποιήθηκε το 2007 για την αποκατάσταση 
της ζημίας που προκλήθηκε από τις πλημμύρες στις 1-2 Ιουλίου 2006 και την πρόληψη 
περαιτέρω ζημίας. Η αξιολόγηση των πληροφοριών έδειξε ότι η Βουλγαρία δεν 
συμμορφώθηκε με τις υποχρεώσεις της δυνάμει της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ όπως ερμηνεύτηκε 
από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στις αποφάσεις για την υπόθεση C-117/03 και C-244/051. Η 
Βουλγαρία απάντησε στην επιστολή επίσημης κοινοποίησης προτείνοντας μέτρα για την 
αποκατάσταση της τοποθεσίας με σαφές χρονοδιάγραμμα. 

Όσον αφορά τη δήλωση των καταγγελλόντων ότι: "έργα που βρίσκονται εκτός του 
προτεινόμενου ΤΚΣ BG0001004, αλλά εντός της προτεινόμενης ΖΕΣ BG0002043, οφείλουμε 
να ομολογήσουμε ότι η κατάσταση είναι πολύ περίπλοκη για να υποβληθεί σε πλήρη και 
αναλυτική αξιολόγηση", η Επιτροπή κίνησε άλλη μία διαδικασία επί παραβάσει κατά της 
Βουλγαρίας για συστηματική παραβίαση της οδηγίας 2009/147/ΕΚ περί της διατηρήσεως των 
αγρίων πτηνών2 και της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων 
σχεδίων δημοσίων κα ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον3 καθώς και για παραβίαση της 
οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και της οδηγίας 2001/42/ΕΚ σχετικά με την εκτίμηση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων4 και τα έργα που 
εντοπίζονται εντός της IBA/ΖΕΣ Emine αποτελούν αντικείμενο έρευνας5.

Η Επιτροπή δεν διαπιστώνει συνάφεια της οδηγίας 2004/35/ΕΚ σχετικά με την 
περιβαλλοντική ευθύνη όσον αφορά την πρόληψη και την αποκατάσταση περιβαλλοντικής 
ζημίας6 στην παρούσα υπόθεση και σημειώνει ότι το ζήτημα δεν έχει θιγεί στο παρελθόν 
ενώπιον της Επιτροπής. Η οδηγία μεταφέρθηκε στη βουλγαρική νομοθεσία στις 16 Απριλίου

                                               
1 Σύνδεσμος με τα δελτία τύπου της Επιτροπής: 
http://europa.eu/rapid/pressreleasesaction.do?reference=ip/09/1484&format=html&aged=0&language=en&guila
nguage=en
2 ΕΕ L 20 της 26.1.2010
3 ΕΕ L 175 της 5.7.1985
4 ΕΕ L 197 της 21.7.2001
5 Σύνδεσμος με τα δελτία τύπου της Επιτροπής: 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1651&type=HTML&aged=0&language=EN&gu
iLanguage=en
6 ΕΕ L 143 της 30.4.2004
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2007.

Συμπεράσματα

Η Επιτροπή θα συνεχίσει να διερευνά την κατάσταση στην περιοχή Emine-Irakli όσον αφορά 
την επαρκή εφαρμογή των καθεστώτων προστασίας δυνάμει των οδηγιών για τη φύση και 
ειδικότερα σε σχέση με τις δραστηριότητες που αναπτύσσονται στην κοίτη του ποταμού
Vaya. Εφόσον είναι αναγκαίο, θα ληφθούν τα μέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 258 της 
ΣΛΕΕ.


