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Θέμα: Αναφορά 1532/2010, της Laura Di Carlantonio, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με 
το κυνήγι καφέ αρκούδας στη Βουλγαρία

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα ζητεί να απαγορευθεί το κυνήγι καφέ αρκούδας στη Βουλγαρία, 
επισημαίνοντας ότι η απαγόρευση ισχύει ήδη σε αρκετά κράτη μέλη της ΕΕ και ότι η καφέ 
αρκούδα αποτελεί προστατευόμενο είδος βάσει της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου για 
τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 23 Μαρτίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 10 Ιουνίου 2011.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής

Σύμφωνα με την οδηγία για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων, 92/43/EEC1, η καφέ
αρκούδα (Ursus arctos) είναι ένα από τα είδη που περιλαμβάνονται στο παράρτημα IV ως
προς τα οποία, σύμφωνα με το άρθρο 12 της οδηγίας, τα κράτη μέλη πρέπει να θεσπίσουν ένα 
καθεστώς αυστηρής προστασίας.

Σύμφωνα με το άρθρο 16 της εν λόγω οδηγίας, τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν
παρεκκλίσεις και να επιτρέπουν τη λήψη δειγμάτων των ειδών που υπόκεινται σε αυστηρή
προστασία, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει ικανοποιητική εναλλακτική λύση και ότι η
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παρέκκλιση δεν παραβλάπτει τη διατήρηση των πληθυσμών των συγκεκριμένων ειδών, σε 
ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης στην περιοχή της φυσικής τους κατανομής.

Η Επιτροπή είναι ενήμερη ως προς το ότι οι τροποποιήσεις αυτές μεταφέρθηκαν πρόσφατα
στη βουλγαρική νομοθεσία, επιτρέποντας την θήρα της καφέ αρκούδας υπό ειδικές 
προϋποθέσεις.

Συμπέρασμα

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής εξετάζουν προς το παρόν εάν οι τροποποιήσεις που έχουν
επέλθει στη βουλγαρική νομοθεσία συμφωνούν με τις διατάξεις της οδηγίας για τη διατήρηση
των φυσικών οικοτόπων, και ιδίως με τα άρθρα 12 και 16 της εν λόγω οδηγίας. Τα περαιτέρω
μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν θα αποφασιστούν όταν θα έχουν συναχθεί τα αποτελέσματα
της εν λόγω εξέτασης.


