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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0997/2007, του Ivailo Ivanov, βουλγαρικής ιθαγένειας, εξ ονόματος 
της βουλγαρικής εταιρείας προστασίας πτηνών, η οποία συνοδεύεται από 6 
ακόμη υπογραφές, σχετικά με την πλημμελή μεταφορά του δικτύου Natura 
2000 στη Βουλγαρία ως αποτέλεσμα της παραβίασης των οδηγιών για τα 
άγρια πτηνά και τους οικοτόπους

Αναφορά 1503/2007, του Lazov Yordan Stamenov, βουλγαρικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος στη Βουλγαρία

1. Περίληψη της αναφοράς 0997/2007

Οι αναφέροντες, οι οποίοι εκπροσωπούν επτά βουλγαρικές ΜΚΟ, διαμαρτύρονται για την 
πλημμελή και ελλιπή μεταφορά από πλευράς των βουλγαρικών αρχών των οδηγιών 
79/409/ΕΟΚ περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών και 92/43/ΕΟΚ για τη διατήρηση των 
φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας. Υποστηρίζουν ότι η 
βουλγαρική κυβέρνηση δεν υπέβαλε πλήρη κατάλογο περιοχών, και ότι επομένως δεν 
υπάρχει συνεκτικό δίκτυο Natura 2000. Πράγματι, υπό την πίεση ιδιωτών επενδυτών, αρκετές 
περιοχές, οι οποίες είχαν αρχικά επιλεγεί, διαγράφηκαν από τον κατάλογο χωρίς 
επιστημονική αιτιολόγηση, συμπεριλαμβανομένων τριών περιοχών ενδιαφέροντος για την 
ΕΕ. Αυτό σημαίνει ότι ο αριθμός και η έκταση των προστατευόμενων περιοχών υπολείπονται 
πλέον του στοιχειωδώς ελάχιστου.  

Περίληψη της αναφοράς 1503/2007

Στο πρώτο μέρος της αναφοράς του, ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι υπήρξαν καθυστερήσεις 
στον χαρακτηρισμό μιας τοποθεσίας του δικτύου Natura 2000 (οδηγία 92/43/ΕΚ) στην 
κοιλάδα του Rila. Σύμφωνα με ισχυρισμούς, η καθυστέρηση οφείλεται σε πρόβλημα 
καθορισμού των ορίων της περιοχής που πρόκειται να προστατευθεί, επειδή υπάρχουν 
αντικρουόμενα συμφέροντα όσον αφορά τη χρήση της γης. Η συνέπεια είναι ότι η περιοχή 
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που θα χαρακτηρισθεί θα είναι μικρότερη από ό,τι θα έπρεπε. Η προβλεπόμενη από τους 
κανονισμούς προθεσμία για την κοινοποίηση της χαρακτηρισμένης περιοχής στην Επιτροπή 
(1/1/2007) υποτίθεται ότι έχει ήδη παρέλθει, όπως και η προθεσμία του Ιουνίου βάσει των 
διατάξεων για τη βιοποικιλότητα. Ο αναφέρων παραθέτει τα προστατευόμενα είδη, τα οποία 
θα πληγούν από την ακατάλληλη εφαρμογή του βουλγαρικού δεκαετούς προγράμματος για 
τα δάση. Στο δεύτερο μέρος της αναφοράς, η ένωση «Green Balkans» ισχυρίζεται ότι οι 
εκσκαφές στις όχθες του ποταμού Djerman διαταράσσουν μια σημαντική τοποθεσία 
ανάπαυσης αποδημητικών πτηνών. Παρότι το πρόβλημα αυτό δεν είναι καινούριο, πρέπει να 
αντιμετωπισθεί πλέον, ενόψει των υποχρεώσεων της Βουλγαρίας ως μέλους της ΕΕ. Υπάρχει 
ένα συναφές πρόβλημα που αφορά τις συνέπειες στον υδροφόρο ορίζοντα.

2. Παραδεκτό

0997/2007: Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 5 Μαρτίου 2008.
1503/2007: Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 2 Ιουνίου 2008.
Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του 
Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής για την αναφορά 0997/2007, που ελήφθη στις 10 Ιουνίου 
2008.

Οι αναφέροντες, οι οποίοι εκπροσωπούν επτά βουλγαρικές ΜΚΟ, διαμαρτύρονται για την 
πλημμελή και ελλιπή μεταφορά από πλευράς των βουλγαρικών αρχών των οδηγιών 
79/409/ΕΟΚ περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών και 92/43/ΕΟΚ για τη διατήρηση των 
φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας. Υποστηρίζουν ότι η 
βουλγαρική κυβέρνηση δεν υπέβαλε πλήρη κατάλογο περιοχών και ότι, επομένως, δεν 
υπάρχει συνεκτικό δίκτυο Natura 2000. Ισχυρίζονται ότι, υπό την πίεση ιδιωτών επενδυτών, 
αρκετές περιοχές, οι οποίες είχαν αρχικά επιλεγεί, διαγράφηκαν από τον κατάλογο χωρίς 
επιστημονική αιτιολόγηση, συμπεριλαμβανομένων τριών περιοχών ενδιαφέροντος για την 
ΕΕ. 

Η αναφορά περιγράφει την κατάσταση σε σχέση με την ανάπτυξη του δικτύου Natura 2000 
στη Βουλγαρία έως την απόφαση του Συμβουλίου Υπουργών που ελήφθη στις 2 Μαρτίου 
2007.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με την αναφορά

Η Επιτροπή έλαβε τον πρώτο εθνικό κατάλογο τόπων κοινοτικής σημασίας που προτείνεται 
βάσει της οδηγίας για τους οικοτόπους και τον κατάλογο ζωνών ειδικής προστασίας που 
ορίστηκαν βάσει της οδηγίας για τα πτηνά στις 15 Μαρτίου 2007.

Η Επιτροπή είναι ενήμερη για τα προβλήματα που συνδέονται με τον προσδιορισμό και τον 
χαρακτηρισμό των τόπων του δικτύου Natura 2000 στη Βουλγαρία. Η Επιτροπή λαμβάνει 
πολλά μηνύματα από πολίτες και μη κυβερνητικές οργανώσεις σχετικά με την πληρότητα του 
δικτύου όπως αρχικά προτάθηκε από τη Βουλγαρία. 

Η Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος παρακολουθεί στενά τα ζητήματα αυτά στη Βουλγαρία, 
όχι μόνο μέσω συναντήσεων υψηλόβαθμων αξιωματούχων αλλά και μέσω πυκνής 
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αλληλογραφίας (συμπεριλαμβανομένης μιας «επιστολής προ της εφαρμογής του άρθρου 
226» για την πλημμελή εφαρμογή των οδηγιών). Ως αποτέλεσμα του διαλόγου αυτού, και 
μετά την υποβολή της αναφοράς, η Βουλγαρία υπέβαλε δύο περαιτέρω καταλόγους τόπων 
κοινοτικής σημασίας βάσει της οδηγίας για τους οικοτόπους και ζωνών ειδικής προστασίας 
βάσει της οδηγίας για τα πτηνά (τα απαραίτητα έγγραφα τεκμηρίωσης ελήφθησαν 
Ως αποτέλεσμα του διαλόγου αυτού, και μετά την υποβολή της αναφοράς, η Βουλγαρία 
υπέβαλε δύο περαιτέρω καταλόγους τόπων κοινοτικής σημασίας βάσει της οδηγίας για τους 
οικοτόπους και ζωνών ειδικής προστασίας βάσει της οδηγίας για τα πτηνά (τα απαραίτητα 
έγγραφα τεκμηρίωσης ελήφθησαν στις 8 Νοεμβρίου 2007 και στις 22 Ιανουαρίου 2008 
αντίστοιχα). Ο συνολικός αριθμός των τόπων του δικτύου Natura 2000 στη Βουλγαρία 
ανέρχεται πλέον σε 114 ζώνες ειδικής προστασίας και σε 228 τόπους κοινοτικής σημασίας.

Ο εθνικός κατάλογος τόπων κοινοτικής σημασίας της Βουλγαρίας αξιολογείται επί του 
παρόντος βάσει των κριτηρίων που περιέχονται στο παράρτημα ΙΙΙ της οδηγίας για τους 
οικοτόπους. Αυτό γίνεται από το Ευρωπαϊκό Θεματικό Κέντρο για τη Βιοποικιλότητα του 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος, που παρέχει τεχνική συνδρομή στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή για την αξιολόγηση της πληρότητας και της συνοχής του προτεινόμενου δικτύου. 
Οι προκαταρκτικές αξιολογήσεις τους θα συζητηθούν σε τεχνική συνεδρίαση που καλείται 
βιογεωγραφικό σεμινάριο, στο πλαίσιο του οποίου υπάλληλοι της Επιτροπής και 
εμπειρογνώμονες για λογαριασμό της Επιτροπής, αξιωματούχοι των κρατών μελών και 
εμπειρογνώμονες και εκπρόσωποι ομάδων ενδιαφερομένων συζητούν την επιστημονική 
ορθότητα του προτεινόμενου δικτύου. Αυτή η δραστηριότητα γίνεται από κοινού για τα δύο 
νέα κράτη μέλη, τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία.

Σε περίπτωση που οι βιογεωγραφικές αναλύσεις δείξουν ότι υπάρχουν τύποι οικοτόπων ή 
είδη κοινοτικού ενδιαφέροντος που δεν καλύπτονται επαρκώς από το προτεινόμενο δίκτυο, η 
Επιτροπή θα ζητήσει από τα κράτη μέλη να καλύψουν τα κενά επεκτείνοντας το δίκτυο.
Συμπεράσματα

Δεδομένου ότι η Βουλγαρία έχει πραγματοποιήσει ουσιαστικές βελτιώσεις στον αρχικό 
κατάλογο των προτεινόμενων τόπων κοινοτικής σημασίας βάσει της οδηγίας για τους 
οικοτόπους, η Επιτροπή συνεχίζει την καθιερωμένη διαδικασία της εξέτασης του καταλόγου
των τόπων στο πλαίσιο της καλούμενης βιογεωγραφικής διαδικασίας. Παρότι η οδηγία για τα 
πτηνά δεν περιέχει αντίστοιχες διατάξεις για αναλύσεις, βρίσκεται επίσης σε εξέλιξη μια 
τεχνική εκτίμηση των ζωνών ειδικής προστασίας.

Απάντηση της Επιτροπής για την 1503/2007, η οποία ελήφθη στις 26 Σεπτεμβρίου 
2008.

Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι υπήρξαν καθυστερήσεις στον χαρακτηρισμό μιας τοποθεσίας 
του δικτύου Natura 2000 στην κοιλάδα του Rila. Σύμφωνα με ισχυρισμούς, η καθυστέρηση 
οφείλεται σε πρόβλημα καθορισμού των ορίων της περιοχής που πρόκειται να προστατευθεί, 
επειδή υπάρχουν αντικρουόμενα συμφέροντα όσον αφορά τη χρήση της γης. Η 
προβλεπόμενη από τους κανονισμούς προθεσμία για την κοινοποίηση της χαρακτηρισμένης 
περιοχής στην Επιτροπή (1/1/2007) λέγεται ότι έχει παρέλθει. Ο αναφέρων παραθέτει τα 
προστατευόμενα είδη τα οποία θα πληγούν από την πλημμελή εφαρμογή του βουλγαρικού 
δεκαετούς προγράμματος για τα δάση.
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Στο δεύτερο μέρος της αναφοράς, η ένωση «Green Balkans» ισχυρίζεται ότι οι εκσκαφές στις 
όχθες του ποταμού Djerman διαταράσσουν μια σημαντική τοποθεσία ανάπαυσης 
αποδημητικών πτηνών. Υπάρχει ένα συναφές πρόβλημα που αφορά τις συνέπειες στον 
υδροφόρο ορίζοντα.

Η Βουλγαρία υπέβαλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον εθνικό κατάλογο των προτεινόμενων 
τόπων κοινοτικής σημασίας σε τρεις φάσεις, η τελευταία εκ των οποίων ήταν στις 18 
Ιανουαρίου 2008. Όσον αφορά την εξαίρεση τμήματος της οροσειράς Rila από το δίκτυο 
Natura 2000, η Επιτροπή έχει ήδη λάβει καταγγελία μιας μη κυβερνητικής οργάνωσης 
σχετικά με το ότι δεν εντάχθηκε στο δίκτυο η αποκαλούμενη προστατευτική ζώνη (buffer 
zone) του όρους Rila. Στην εν λόγω αναφορά έχει επισυναφθεί και μια καταγγελία προς την 
Επιτροπή με χρήση των τυποποιημένων εντύπων.

Όσον αφορά τις μη χαρακτηρισμένες τοποθεσίες που θεωρείται ότι χρήζουν προστασίας 
σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για το περιβάλλον, το σεμινάριο βιογεωγραφίας για 
την 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 για τους οικοτόπους (οδηγία 92/43/ΕΟΚ) για τους 
οικοτόπους, για όλες τις βιογεωγραφικές περιοχές των ενδιαφερομένων κρατών μελών. Οι 
συζητήσεις, βασισμένες αυστηρά σε επιστημονικά κριτήρια, είχαν ως αποτέλεσμα να 
εντοπιστεί σειρά κενών («ανεπαρκειών») 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. Κατά συνέπεια, 
παραμένει ακόμη ανοιχτό και διερευνείται το ζήτημα των τόπων που «εξαιρέθηκαν» από το 
δίκτυο Natura 2000.
Όσον αφορά τα ζητήματα που εγείρονται σε αυτήν την αναφορά σχετικά με τον ποταμό 
Djerman, η αναφορά αριθ. 196/2007 εγείρει επίσης ανησυχίες σχετικά με τις εξορύξεις 
μεταλλευμάτων από τον εν λόγω ποταμό. Οι υπηρεσίες της Επιτροπής εξέτασαν τα 
προβλήματα που ανέκυψαν και δεδομένου ότι αυτές οι δραστηριότητες πραγματοποιήθηκαν 
πριν από την ένταξη της Βουλγαρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν συντρέχουν λόγοι να κινηθεί 
διαδικασία επί παραβάσει.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεχίζει να συνεργάζεται με τη Βουλγαρία ώστε να συγκροτηθεί 
ένα αντιπροσωπευτικό δίκτυο Natura 2000 το οποίο θα πληροί τα κριτήρια που ορίζονται στο 
Παράρτημα ΙΙΙ της οδηγίας για τους οικοτόπους.

Όσον αφορά τον ποταμό Djerman, συνάγεται το συμπέρασμα ότι τα ζητήματα που έθιξε ο 
αναφέρων δεν θα μπορούσαν να θεωρηθούν παραβάσεις καθώς δεν έχει παραβιασθεί το 
κοινοτικό δίκαιο.

4. Απάντηση της Επιτροπής, για την αναφορά 0997/2007, που ελήφθη στις 7 Ιουλίου 
2009.

Στην προηγούμενη ανακοίνωση της, η Επιτροπή δήλωσε ότι η βιογεωγραφική ανάλυση, η 
οποία προβλέπεται στην οδηγία για τους βιότοπους, θα μπορούσε να εντοπίσει οιοδήποτε 
κενό στο δίκτυο εθνικών καταλόγων των οικοτόπων κοινοτικού ενδιαφέροντος σύμφωνα με 
την οδηγία αυτή. Αναφέρθηκε επίσης ότι θα μπορούσε να διεξαχθεί μια ανάλυση ζώνης 
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ειδικής προστασίας σύμφωνα με την οδηγία για τα άγρια πτηνά.

Στη διάρκεια της συνεδρίασης της Επιτροπής Αναφορών η οποία διεξήχθη στις 6 Οκτωβρίου 
2008, η Επιτροπή ενημέρωσε την Επιτροπή Αναφορών ότι το βιογεωγραφικό σεμινάριο για 
την εξέταση της πληρότητας του εθνικού καταλόγου οικοτόπων κοινοτικού ενδιαφέροντος 
διεξήχθη τον Ιούνιο 2008. Από αυτό προέκυψε ότι μεγάλος αριθμός από τύπους οικοτόπων 
και αγρίων ειδών δεν εκπροσωπείται επαρκώς στον εθνικό κατάλογο.

Επί τη βάσει των πορισμάτων του σεμιναρίου, οι πρώτοι αλλά ακόμη ελλιπείς κατάλογοι 
οικοτόπων κοινοτικού ενδιαφέροντος οι οποίοι εγκρίθηκαν από την Επιτροπή περιελήφθησαν 
στις αποφάσεις της Επιτροπής υπ' αριθ. 2009/91/ΕΚ (για την αλπική βιογεωγραφική 
περιφέρεια), 2009/92/ΕΚ (για τη βιογεωγραφική περιοχή του Εύξεινου Πόντου) και 
2009/93/ΕΚ (για την ηπειρωτική βιογεωγραφική περιοχή).

Μετά από το βιογεωγραφικό σεμινάριο, η Επιτροπή συμφώνησε με τη Βουλγαρία ότι η χώρα 
αυτή οφείλει έως την 1η Σεπτεμβρίου 2009 να καλύψει τα κενά στο προτεινόμενο δίκτυο.

Όσον αφορά την εφαρμογή της οδηγίας για τα άγρια πτηνά, στις 5 Ιουνίου 2008 εστάλη στη 
Βουλγαρία προειδοποιητική επιστολή για ανεπαρκή χαρακτηρισμό των ζωνών ειδικής 
προστασίας. Η Επιτροπή έχει λάβει την απάντηση των βουλγαρικών αρχών στην 
προειδοποιητική επιστολή και έχει ήδη εξετάσει την απάντηση. Στις 13 Μαΐου 2009 διεξήχθη 
τεχνική συνεδρίαση με τις βουλγαρικές αρχές και αποφασίσθηκε ότι οι αρχές αυτές πρέπει να 
παράσχουν συμπληρωματικές πληροφορίες.
Τα συμπληρωματικά στοιχεία που υπέβαλαν οι αναφέροντες χρησιμοποιήθηκαν από την 
Επιτροπή για να διερευνηθούν πιθανές παραβιάσεις του κοινοτικού δικαίου σε διάφορες 
περιοχές του προγράμματος Natura 2000. Αυτά τα στοιχεία, καθώς και οι καταγγελίες που 
υποβλήθηκαν άμεσα στην Επιτροπή έδωσαν την αφορμή να σταλεί στις 27 Νοεμβρίου 2008 
προειδοποιητική επιστολή στη Βουλγαρία επειδή παρέλειψε να λάβει μέτρα για να 
προστατεύσει την ανεπαρκώς ορισθείσα περιοχή Kaliakra και επειδή επέτρεψε την 
εγκατάσταση ανεμογεννητριών και την ανάπτυξη άλλων έργων χωρίς να λάβει υπόψη τις 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Σε ό,τι αφορά την οδηγία για τους οικοτόπους, η Επιτροπή δεν βρίσκει λόγο για να αναλάβει 
περαιτέρω δράση σχετικά με την αναφορά αυτή λαμβανομένης υπόψη της πρόσφατης 
προόδου που σημειώθηκε στη Βουλγαρία στο θέμα της έγκρισης των πρώτων κοινοτικών 
καταλόγων οικοτόπων κοινοτικού ενδιαφέροντος. Η Επιτροπή θα συνεργαστεί με τις 
βουλγαρικές αρχές για τη συμπλήρωση του εθνικού καταλόγου οικοτόπων κοινοτικού 
ενδιαφέροντος.

Σε ό,τι αφορά τον ορισμό και την προστασία των ζωνών ειδικής προστασίας σύμφωνα με την 
οδηγία για τα άγρια πτηνά, η Επιτροπή κάνει χρήση των εξουσιών που της παρέχει η 
Συνθήκη για να εξασφαλιστεί πλήρης συμμόρφωση με τη νομοθεσία της Ε.Ε. σχετικά με την 
προστασία της φύσης.

5. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής για την αναφορά 0997/2007, που 
ελήφθη στις 25 Μαρτίου 2010.
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Χαρακτηρισμός τόπων στο πλαίσιο της οδηγίας για τους οικοτόπους

Η βουλγαρική κυβέρνηση υπέβαλε τον κατάλογό της για τους προτεινόμενους τόπους 
κοινοτικής σημασίας (ΤΚΣ) στα τέλη του 2007. Έπειτα από αξιολόγηση των δεδομένων από 
το Ευρωπαϊκό Θεματικό Κέντρο για τη Βιοποικιλότητα και τις υπηρεσίες της Επιτροπής, 
διεξήχθη ένα βιογεωγραφικό σεμινάριο τον Ιούνιο του 2008, τα αποτελέσματα του οποίου 
έδειξαν ότι για την πλειονότητα των οικοτόπων και ειδών, η Βουλγαρία προέβη σε επαρκή 
χαρακτηρισμό. Τον Δεκέμβριο του 2008, η Επιτροπή ενέκρινε τους πρώτους καταλόγους 
ΤΚΣ για τη Βουλγαρία, που καλύπτουν πλέον το 29,6% της περιφέρειας της χώρας, το 
δεύτερο μεγαλύτερο ποσοστό στην Ευρώπη.
Τα αποτελέσματα του βιογεωγραφικού σεμιναρίου έδειξαν ότι υπάρχουν ακόμη πολλές 
ελάσσονες και μέτριες ανεπάρκειες του δικτύου ΤΚΣ που πρέπει να αντιμετωπιστούν καθώς 
και ένας αριθμός «επιστημονικών καταφυγίων» για τα οποία απαιτούνται συμπληρωματικές 
μελέτες. Δεν αναφέρθηκαν μείζονες ανεπάρκειες. Η Βουλγαρία συμπλήρωσε τις ελάσσονες 
ανεπάρκειες έως την 1η Σεπτεμβρίου 2008, προθεσμία που συμφωνήθηκε στο βιογεωγραφικό 
σεμινάριο. Στο σεμινάριο, η Βουλγαρία κλήθηκε επίσης να συμπληρώσει τις μέτριες 
ανεπάρκειες έως την 1η Σεπτεμβρίου 2009.

Κυρίως λόγω του σχετικά μεγάλου αριθμού «επιστημονικών καταφυγίων» για τα οποία 
διεξάγονται επί του παρόντος συμπληρωματικές μελέτες από τη Βουλγαρία, η Επιτροπή 
συμφώνησε με τις εθνικές αρχές να επεκτείνει την προθεσμία ούτως ώστε να εξεταστούν 
δεόντως τα εναπομείναντα κενά, βάσει των βέλτιστων διαθέσιμων επιστημονικών γνώσεων. 
Η Βουλγαρία θα πρέπει να είναι έτοιμη να καλύψει τις υπόλοιπες ανεπάρκειες το φθινόπωρο 
του 2010.

Χαρακτηρισμός τόπων στο πλαίσιο της οδηγίας για τα πτηνά

Η Βουλγαρία έχει χαρακτηρίσει το σύνολο των 114 σημαντικών ζωνών για τη διατήρηση των 
πτηνών (ΙΒΑ) ως ζώνες ειδικής προστασίας δυνάμει της οδηγίας για τα πτηνά. Αυτές 
καλύπτουν το 90% κατά προσέγγιση της επικράτειας των ΙΒΑ και μολονότι έχει επιτευχθεί 
υψηλό επίπεδο χαρακτηρισμού, η Επιτροπή απέστειλε πρώτη προειδοποίηση στη Βουλγαρία 
το 2008 για την αντιμετώπιση των υπόλοιπων ανεπαρκειών που αφορούν το μέγεθος έξι 
ΖΕΠ. Οι απαντήσεις των βουλγαρικών αρχών αποκάλυψαν ορισμένα κενά όσον αφορά τις 
πληροφορίες που χρησιμοποιήθηκαν και οι υπηρεσίες της Επιτροπής επέμειναν στο ότι θα 
πρέπει να παρασχεθούν τα καλύτερα δυνατά επιστημονικά δεδομένα από τις βουλγαρικές 
αρχές ούτως ώστε να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση της αξιολόγησης των ανεπαρκειών. Οι 
συμπληρωματικές πληροφορίες υποβλήθηκαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά το δεύτερο 
δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου του 2009 και βρίσκονται επί του παρόντος υπό αξιολόγηση. 
Βάσει των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης, θα ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα εν ευθέτω 
χρόνω.

Προστασία τοποθεσιών του δικτύου Natura 2000

Η Επιτροπή θεωρεί προτεραιότητα την προστασία των τοποθεσιών του Natura 2000 στη 
Βουλγαρία. Τα συμπληρωματικά στοιχεία που υπέβαλαν οι αναφέροντες χρησιμοποιήθηκαν 
από την Επιτροπή για να διερευνηθούν πιθανές παραβιάσεις του κοινοτικού δικαίου σε 
διάφορες περιοχές του προγράμματος Natura 2000. Βάσει αυτών των στοιχείων και των 
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καταγγελιών που υποβλήθηκαν άμεσα, η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στη 
Βουλγαρία τον Νοέμβριο του 2008 επειδή παρέλειψε να λάβει μέτρα για να προστατεύσει 
την ανεπαρκώς ορισθείσα περιοχή Kaliakra. Επιπλέον, απεστάλησαν στη Βουλγαρία έξι 
προειδοποιητικές επιστολές τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο του 2009 – για τη χορήγηση 
άδειας σχεδίων και έργων σε προστατευόμενες τοποθεσίες στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας 
και σε ορεινές περιοχές της Βουλγαρίας, για συστηματική αδυναμία παροχής επαρκούς 
προστασίας των τοποθεσιών για τα πτηνά κατά τη χορήγηση αδειών για σχέδια και έργα 
αστικοποίησης, τουριστικής ανάπτυξης και ανάπτυξης αιολικών πάρκων καθώς και για μη 
συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 6, παράγραφος 3 της οδηγίας για τους οικοτόπους.

Συμπεράσματα

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής λαμβάνουν με ενεργό τρόπο τα απαραίτητα μέτρα δυνάμει της 
ΣΛΕΕ προκειμένου να διασφαλιστεί τόσο ο επαρκής χαρακτηρισμός όσο και η προστασία 
των τοποθεσιών του Natura 2000 στη Βουλγαρία. Η Επιτροπή αντιμετώπισε τα ζητήματα που 
έθιξε ο αναφέρων μέσω ενεργού διαλόγου με τις βουλγαρικές αρχές και, όπου κρίθηκε 
απαραίτητο, κινώντας διαδικασίες επί παραβάσει.

6. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής σχετικά με τις αναφορές 0997/2007 & 
1503/2007, που ελήφθη στις 13 Ιανουαρίου 2010.

Η Επιτροπή είναι ενήμερη για τα προβλήματα που συνδέονται με τον προσδιορισμό και τον 
χαρακτηρισμό των τόπων του δικτύου Natura 2000 στη Βουλγαρία.  Έχει λάβει πολλά 
μηνύματα από πολίτες και μη κυβερνητικές οργανώσεις σχετικά με την πληρότητα του 
δικτύου όπως αρχικά προτάθηκε από τη Βουλγαρία. Για τον λόγο αυτόν, η Επιτροπή έχει 
κινήσει αρκετές διαδικασίες επί παραβάσει κατά της Βουλγαρίας για ανεπαρκή 
χαρακτηρισμό ή/και ανεπαρκή προστασία τόσο των ΖΕΠ όσο και των ΤΚΣ. 

Αναφορικά με το τμήμα των ΖΕΠ του Natura 2000, ως αποτέλεσμα του εντατικού διαλόγου 
με τις βουλγαρικές αρχές και τον καταγγέλλοντα, η Επιτροπή αναμένει συγκεκριμένες 
προτάσεις για την επέκταση των ΖΕΠ Kaliakra, Rila, Pirin, Lomovete, κεντρικά Βαλκάνια, 
και δυτική Ροδόπη. Οι βουλγαρικές αρχές υποσχέθηκαν να παρουσιάσουν αυτές τις 
προτάσεις έως τα τέλη του έτους.  Η Επιτροπή θα αξιολογήσει τις πληροφορίες που θα 
παρασχεθούν προκειμένου να διασφαλίσει ότι τηρούνται πλήρως οι σχετικές απαιτήσεις 
ορνιθολογικής προστασίας.

Σχετικά με τους ΤΚΣ δυνάμει της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για τους οικοτόπους, η Βουλγαρία 
υπέβαλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον εθνικό κατάλογο των προτεινόμενων ΤΚΣ σε τρεις 
φάσεις, η τελευταία εκ των οποίων ήταν στις 18 Ιανουαρίου 2008. Όσον αφορά την εξαίρεση 
τμήματος του όρους Rila από το δίκτυο Natura 2000, η Επιτροπή έχει ήδη λάβει καταγγελία 
μιας μη κυβερνητικής οργάνωσης σχετικά με το ότι δεν εντάχθηκε στο δίκτυο η 
αποκαλούμενη προστατευτική ζώνη (buffer zone) του όρους Rila. Σχετικά με τον μη 
χαρακτηρισμό τόπων που θεωρείται ότι χρήζουν προστασίας βάσει της νομοθεσίας της ΕΕ 
για τη φύση, στο πλαίσιο του σεμιναρίου βιογεωγραφίας για τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, 
το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 9-12 Ιουνίου 2008 στο Sibiu στη Ρουμανία, αξιολογήθηκαν 
οι εθνικοί κατάλογοι προτεινόμενων ΤΚΣ. Οι συζητήσεις, βασισμένες αυστηρά σε 
επιστημονικά κριτήρια, είχαν ως αποτέλεσμα να εντοπιστούν αρκετά κενά («ανεπάρκειες») 
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για ορισμένους τύπους οικοτόπων που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι καθώς και για είδη που 
αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ της οδηγίας για τους οικοτόπους. Η προθεσμία που δόθηκε 
στη Βουλγαρία για να καλύψει αυτά τα κενά ήταν τα τέλη Νοεμβρίου του 2010. 

Εν προκειμένω, πρέπει να αναφερθεί η απόφαση αριθ. 811 της βουλγαρικής κυβέρνησης της 
16/11/2010 σχετικά με τη διεύρυνση του δικτύου Natura 2000, η οποία εγκρίθηκε πρόσφατα 
και δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης αριθ. 96 της 07/12/2010. Βάσει αυτής της 
απόφασης, χαρακτηρίστηκαν τρεις νέοι τόποι και αυξήθηκε η έκταση 25 ήδη 
χαρακτηρισμένων τόπων, ενώ μειώθηκε η έκταση ενός τόπου. Ως αποτέλεσμα αυτής της 
απόφασης, εδάφη συνολικής έκτασης μεγαλύτερης των 47.000 εκταρίων, ή αλλιώς εδάφη 
που αντιστοιχούν στο 0,4% σχεδόν της επικράτειας της Βουλγαρίας, θα προστεθούν στο 
δίκτυο Natura 2000 στη Βουλγαρία (το οποίο καλύπτει ήδη το 34% των βουλγαρικών 
εδαφών, το δεύτερο μεγαλύτερο ποσοστό στην EE).  

Η Επιτροπή ανέμενε την επίσημη υποβολή όλων των εγγράφων τεκμηρίωσης σχετικά τους 
τόπους που εγκρίθηκαν και τροποποιήθηκαν πρόσφατα, καθώς και την πρόταση για την 
προστατευτική ζώνη του όρους Rila πριν από τα τέλη του 2010.

Όσον αφορά τα ζητήματα που εγείρονται στην αναφορά 1503/2007 σχετικά με τον ποταμό 
Djerman, όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη ανακοίνωση, οι υπηρεσίες της Επιτροπής 
εξέτασαν τα προβλήματα που ανέκυψαν και, δεδομένου ότι αυτές οι δραστηριότητες 
πραγματοποιήθηκαν πριν από την ένταξη της Βουλγαρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 
διαπίστωσαν ότι δεν συντρέχουν λόγοι να κινηθεί διαδικασία επί παραβάσει.

Η Επιτροπή θα συνεχίσει να διερευνά την κατάσταση στη Βουλγαρία, τόσο σε σχέση με τον 
επαρκή χαρακτηρισμό των τοποθεσιών του NATURA 2000 όσο και σχετικά με την επαρκή 
εφαρμογή των καθεστώτων προστασίας σύμφωνα με τις οδηγίες για τα άγρια πτηνά και τους 
οικοτόπους. Εάν κριθεί απαραίτητο, η Επιτροπή θα αναλάβει περαιτέρω δράση, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 258 της ΣΛΕΕ, με σκοπό την προστασία του φυσικού κεφαλαίου της 
Βουλγαρίας.

7. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 18 Ιουλίου 2011 
(ΑΝΑΘ. ΙΙ).

για τις αναφορές 745/2007, 997/2007, 1082/2007, 1299/2007, 1494/2007, 1503/2007, 
526/2008, 1336/2008, 1518/2008 και 640/2009

Τον Απρίλιο του 2011, οι υπηρεσίες της Επιτροπής μετέβησαν στην Βουλγαρία σε 
ερευνητική αποστολή με σκοπό την συλλογή συμπληρωματικών πληροφοριών και την 
επικαιροποίηση ή τον έλεγχο των υπαρχουσών πληροφοριών ως προς την εν εξελίξει 
διαδικασία που κίνησε η Επιτροπή κατά της Βουλγαρίας για μη συμμόρφωση προς την 
περιβαλλοντική νομοθεσία της Ένωσης, περιλαμβανομένης της ανεπαρκούς ανακήρυξης 
Ζωνών Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) σύμφωνα με την οδηγία για τα Πτηνά και τους τόπους 
Κοινοτικού Ενδιαφέροντος (ΤΚΕ) σύμφωνα με την οδηγία για τους Οικοτόπους καθώς και 
την χορηγηθείσα άδεια για την υλοποίηση προγραμμάτων οικονομικής ανάπτυξης σε 
προστατευόμενες περιοχές του δικτύου Natura 2000.
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Οι υπηρεσίες της Επιτροπής επισκέφθηκαν ορισμένα προγράμματα οικονομικής ανάπτυξης 
στα όρη Ρίλα και Πιρίν και είχαν σειρά τεχνικών συνεδριάσεων με τις αρμόδιες βουλγαρικές 
αρχές και βουλγαρικές περιβαλλοντικές ΜΚΟ. Οι υπηρεσίες της Επιτροπής ζήτησαν επιπλέον 
πληροφορίες και διευκρινίσεις επί ορισμένων θεμάτων. Οι βουλγαρικές αρχές και ΜΚΟ 
υπεσχέθησαν να παράσχουν τις τεχνικές πληροφορίες που ζητήθηκαν το συντομότερο δυνατόν.

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής επιθυμούν να υπογραμμίσουν ότι για τα θέματα επί των οποίων 
διεξήχθη η έρευνα απαιτείται υψηλού επιπέδου ανάλυση των πραγματικών και των τεχνικών 
στοιχείων. Δεδομένου ότι το βάρος της αποδείξεως σε κάθε διαδικασία επί παραβάσει ανήκει 
στην Επιτροπή, οι υπηρεσίες της Επιτροπής είναι υποχρεωμένες να ελέγξουν και να 
αναλύσουν με την μεγαλύτερη δυνατή προσοχή όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες. Περαιτέρω 
εξελίξεις επί του θέματος μπορούν να αναμένονται μετά το καλοκαίρι του 2011. 

8. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 16 Δεκεμβρίου 2011 
(ΑΝΑΘ. IV)

για τις αναφορές 745/2007, 997/2007, 1082/2007, 1299/2007, 1494/2007, 1503/2007, 
526/2008, 1336/2008, 1518/2008 και 640/2009

Όσον αφορά τις εν εξελίξει διαδικασίες επί παραβάσει τις οποίες ενεργοποίησε η Επιτροπή κατά 
της Βουλγαρίας για τη μη-συμμόρφωση της τελευταίας με την περιβαλλοντική νομοθεσία της 
ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του ανεπαρκούς χαρακτηρισμού και προστασίας τόσο ζωνών 
ειδικής προστασίας σύμφωνα με την οδηγία για τα άγρια πτηνά 1 όσο και τόπων κοινοτικής 
σημασίας (ΤΚΣ) σύμφωνα με την οδηγία για τους οικότοπους (ενδιαιτήματα),2 καθώς και της 
αδειοδότησης έργων οικονομικής ανάπτυξης εντός του δικτύου προστατευόμενων περιοχών
«Natura 2000», τον Σεπτέμβριο του 2011, η Επιτροπή απέστειλε συμπληρωματική 
προειδοποιητική επιστολή στη βουλγαρική κυβέρνηση σχετικά με τη σημαντική περιοχή για 
τα πουλιά (ΣΠΠ) BG051 «Kaliakra», τη ζώνη ειδικής προστασίας BG0002051 «Kaliakra», τη 
ζώνη ειδικής προστασίας BG0002097 «Belite Skali» και τον τόπο κοινοτικής σημασίας
BG0000573 «Kaliakra complex». 

Η εν λόγω συμπληρωματική προειδοποιητική επιστολή εξετάζει δύο κατηγορίες ζητημάτων:

- Τον ανεπαρκή χαρακτηρισμός της ζώνης ειδικής προστασίας «Kaliakra»·

- Τον αντίκτυπο ορισμένων έργων οικονομικής ανάπτυξης στον τόπο κοινοτικής σημασίας 
«Kaliakra complex» ή/και στη ζώνη ειδικής προστασίας «Kaliakra» ή/και στη ζώνη ειδικής 
προστασίας «Belite Skali» ή/και στην περιοχή που έπρεπε να έχει χαρακτηριστεί ζώνη 
ειδικής προστασίας σύμφωνα με τον κατάλογο των σημαντικών περιοχών για τα πουλιά 
(ΣΠΠ).

Επιπλέον, η Επιτροπή συνεχίζει ενεργά τις έρευνές της σχετικά με την ανεπαρκή προστασία 
                                               
1 Οδηγία 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής 
Νοεμβρίου 2009 περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών, ΕΕ L 20 της 26.1.2010, σ. 7–25.
2 Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των φυσικών 
οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας, ΕΕ L 206 της 22.7.1992, σ. 7–50.
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και την αδειοδότηση έργων οικονομικής ανάπτυξης στον τόπο κοινοτικής σημασίας 
BG0001004 «Emine-Irakli», στον τόπο κοινοτικής σημασίας BG0000495 «Rila» και στον 
υποψήφιο τόπο κοινοτικής σημασίας BG0001188 «Rila Buffer». 


