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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Αναφορών

13.1.2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1518/2008, της Irina Mateeva, βουλγαρικής ιθαγένειας, εξ ονόματος 
βουλγαρικής εταιρείας για την προστασία των πτηνών, σχετικά με τη μη 
εφαρμογή από τις βουλγαρικές αρχές των διατάξεων για τις ζώνες ειδικής 
προστασίας όπως ορίζονται στην οδηγία 79/409/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί 
της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα δηλώνει ότι η Βουλγαρία δεν έχει ορίσει επαρκή αριθμό ζωνών ειδικής 
προστασίας και επίσης ότι οι βουλγαρικές αρχές κάνουν δεκτές αιτήσεις για αναπτυξιακά 
σχέδια σε περιοχές που θα πρέπει να χαρακτηριστούν ως τέτοιες ζώνες. Εν προκειμένω 
αναφέρεται ειδικότερα στις τοποθεσίες Kaliakra και Kamchia στις ακτές του Εύξεινου 
Πόντου. Παρά τις καταγγελίες που υπέβαλε η βουλγαρική εταιρεία για την προστασία των 
πτηνών στις αρμόδιες βουλγαρικές αρχές και το έγγραφο όχλησης της Επιτροπής του Ιουνίου 
του 2008, οι βουλγαρικές αρχές συνεχίζουν να εγκρίνουν αναπτυξιακά σχέδια, μεταξύ άλλων 
τουριστικά κτίρια, ένα αιολικό πάρκο στην τοποθεσία Kaliakra και ένα θέρετρο, το 
επονομαζόμενο θέρετρο Kamchia. Συνεπώς, η αναφέρουσα καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και την Επιτροπή να διασφαλίσουν ότι οι βουλγαρικές αρχές θα ορίσουν χωρίς καθυστέρηση 
ζώνες ειδικής προστασίας σύμφωνα με την οδηγία 79/409/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί της 
διατηρήσεως των αγρίων πτηνών και θα αποκαταστήσουν τις φυσικές περιοχές που έχουν 
υποστεί ζημίες από την 1η Ιανουαρίου 2007, όταν η Βουλγαρία προσχώρησε στην ΕΕ και θα 
έπρεπε κατά συνέπεια να είχε συμμορφωθεί με την περιβαλλοντική νομοθεσία της ΕΕ. Η 
αναφέρουσα ζητεί, επίσης, να διακοπεί η χρηματοδότηση της ΕΕ αν η Βουλγαρία δεν 
συμμορφωθεί απόλυτα με τις περιβαλλοντικές οδηγίες.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 16 Μαρτίου 2009. Η Επιτροπή εκλήθη να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).
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3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 19 Ιουνίου 2009.

Μη επαρκής χαρακτηρισμός των Ζωνών Ειδικής Προστασίας

Η ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης δείχνει ότι η Βουλγαρία έχει, έως τώρα, 
χαρακτηρίσει περίπου το 34% της επικράτειάς της γεγονός το οποίο, σε ένα μεγάλο βαθμό, 
επιτρέπει την κάλυψη των οικοτόπων και των ειδών που προστατεύονται από τις Οδηγίες για 
τα πτηνά και τους οικοτόπους1.
Ωστόσο, η κυριότερη ανησυχία της Επιτροπής παραμένει σε σχέση με τον ανεπαρκή 
χαρακτηρισμό των ζωνών ειδικής προστασίας (ΖΕΠ). Μολονότι η Βουλγαρία έχει 
χαρακτηρίσει και τις 114 σημαντικές περιοχές πτηνών (ΣΠΠ) που διαθέτει, οι περιφέρειες 
των έξι ζωνών μειώθηκαν σημαντικά χωρίς σαφή επιστημονική αιτιολόγηση (μεταξύ εκείνων 
συγκαταλέγονται οι περιοχές (Kaliakra, Pirin και Rila). Η Επιτροπή απέστειλε έγγραφο 
όχλησης στις Βουλγαρικές αρχές τον Ιούνιο του 20082. Η απάντηση ελήφθη και επί του 
παρόντος εξετάζεται από τις υπηρεσίες της Επιτροπής.

Αναπτυξιακές δραστηριότητες σε τομείς που είναι επιλέξιμοι για ειδική προστασία στα πλαίσια 
της νομοθεσίας της ΕΚ για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος

Η Επιτροπή ενημερώθηκε για την εντατική ανάπτυξη της περιοχής του Εύξεινου Πόντου και 
ορεινών περιοχών στη Βουλγαρία, και συγκεκριμένα στις περιοχές Kaliakra, Kamchia, 
Emine-Irakli, Οροσειρές Rila και Pirin, κτλ.. Για τις περιπτώσεις αυτές η Επιτροπή έχει 
αρχίσει έρευνες που δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί. Για τα κατασκευαστικά έργα στην 
σημαντική περιοχή πτηνών της Kaliakra, η Επιτροπή απέστειλε στη Βουλγαρία τον Νοέμβριο 
20083 έγγραφο όχλησης. Η απάντηση των Βουλγαρικών αρχών ελήφθη στις αρχές του 2009 
και επί του παρόντος εξετάζεται από τις υπηρεσίες της Επιτροπής.

Συμπεράσματα

Η Επιτροπή θα συνεχίσει να διερευνά την κατάσταση στη Βουλγαρία, τόσο σε σχέση με τον 
χαρακτηρισμό των περιοχών Natura 2000 όσο και σχετικά με την επαρκή εφαρμογή των 
καθεστώτων προστασίας σύμφωνα με τις οδηγίες για το φυσικό περιβάλλον. Εάν χρειασθεί, 
προβλέπεται  ανάληψη δράσης με βάση το άρθρο 226 της Συνθήκης ΕΚ.

4. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 17 Δεκεμβρίου 2009.

Σε σχέση με τον ανεπαρκή χαρακτηρισμό των ζωνών ειδικής προστασίας, η Επιτροπή 
πρόκειται σύντομα να ολοκληρώσει την εξέταση της απάντησης της Βουλγαρίας στο έγγραφο 
όχλησης που της είχε απευθύνει τον Ιούνιο του 2008. Οι εθνικές αρχές διαβίβασαν επίσης 
πρόσθετες πληροφορίες τον Ιούλιο του 2009. Η προκαταρκτική εκτίμηση όλων των 
πληροφοριών που κατέστησαν διαθέσιμες στην Επιτροπή έδειξε ότι ήταν απαραίτητο να 
                                               
1 Οδηγία του Συμβουλίου 92/43/ΕΟΚ της 21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς 
και της άγριας πανίδας και χλωρίδας (ΕΕ L 206 της 22.7.1992)
2 Σύνδεση με το ανακοινωθέν Τύπου:
http://europa.eu/rapid/pressreleasesaction.do?reference=ip/08/884&format=html&aged=0&language=en&guilan
guage=en
3 Σύνδεση με το ανακοινωθέν Τύπου:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1826&format=HTML&aged=0&language=EN&
guiLanguage=en
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ζητηθούν περαιτέρω διευκρινίσεις. Οι διευκρινίσεις αυτές αναμένονται έως το τέλος του 
έτους.

Όσον αφορά την υπόθεση της εντατικής οικοδομικής δραστηριότητας στην περιοχή του 
Εύξεινου Πόντου και ορεινών περιοχών στη Βουλγαρία, και συγκεκριμένα στις περιοχές 
Kaliakra, Kamchia, Emine-Irakli και Οροσειρά Pirin, κ.λπ., η Επιτροπή κίνησε διαδικασία επί 
παραβάσει1.
Αναφορικά με τα αναπτυξιακά έργα στην Kamchia, η Επιτροπή έλαβε χωριστή καταγγελία 
τον Οκτώβριο του 2009 για μια μεμονωμένη περίπτωση, η οποία αξιολογείται επί του 
παρόντος.

Η Επιτροπή, αφού εξέτασε πολλές καταγγελίες, αναφορές και παραβιάσεις, κατέληξε στο 
συμπέρασμα ότι η Βουλγαρία, εγκρίνοντας σχέδια και έργα για αιολικά πάρκα και για 
τουριστικές, οικιστικές και οδικές υποδομές, παραβιάζει συστηματικά τις οδηγίες 
79/409/ΕΟΚ και 85/337/ΕΟΚ2 .

Εκτός από τη διερεύνηση συγκεκριμένων έργων σε συγκεκριμένες περιοχές, η Επιτροπή 
απέστειλε επίσης έγγραφο όχλησης για ελλιπή μεταφορά του άρθρου 6, παράγραφος 3 της 
οδηγίας 92/43/ΕΟΚ3. Η Επιτροπή θέτει επίσης το ζήτημα της εφαρμογής των οδηγιών 
2001/42/ΕΚ4 και οδηγίας 92/43/ΕΟΚ.

Συμπεράσματα

Η Επιτροπή λαμβάνει επί του παρόντος τα απαραίτητα μέτρα δυνάμει της Συνθήκης ΕΚ για 
τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής της νομοθεσίας σχετικά με το φυσικό περιβάλλον. Η 
Επιτροπή θα συνεχίσει να διερευνά την κατάσταση στη Βουλγαρία, τόσο σε σχέση με τον 
χαρακτηρισμό των περιοχών NATURA 2000 όσο και σχετικά με την επαρκή εφαρμογή των 
καθεστώτων προστασίας σύμφωνα με τις οδηγίες για το φυσικό περιβάλλον. Εάν χρειασθεί, 
προβλέπεται η ανάληψη περαιτέρω δράσης με βάση το άρθρο 226 της Συνθήκης ΕΚ.

5. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 13 Ιανουαρίου 2011.

Η Επιτροπή γνωρίζει τα προβλήματα σε σχέση με τον εντοπισμό και τον χαρακτηρισμό των 
περιοχών του δικτύου Natura 2000 στη Βουλγαρία. Λαμβάνει πολλά μηνύματα από πολίτες 
και μη κυβερνητικές οργανώσεις σχετικά με τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα του δικτύου, 
όπως προτάθηκε αρχικά από τη Βουλγαρία.

Η Επιτροπή λαμβάνει ενεργά τα αναγκαία μέτρα στο πλαίσιο της Συνθήκης για τη 
                                               
1 Σύνδεση με το ανακοινωθέν Τύπου της Επιτροπής:
http://europa.eu/rapid/pressreleasesaction.do?reference=ip/09/1484&format=html&aged=0&language=en&guila
nguage=en
2 Σύνδεση με το ανακοινωθέν Τύπου της Επιτροπής:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1651&type=HTML&aged=0&language=EN&gu
iLanguage=en
3 Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας 
και χλωρίδας, ΕΕ L 206 της 22.7.1992 (όπως τροποποιήθηκε).
4 Οδηγία 2001/42/ΕΚ σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και 
προγραμμάτων, ΕΕ L 197 της 21.7.2001 και οδηγία 85/337/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 1985 για την 
εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων κα ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον, ΕΕ L 175 της 
5.7.1985 (όπως τροποποιήθηκε).
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Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) προκειμένου να διασφαλίσει τόσο τον επαρκή 
χαρακτηρισμό των Ζωνών Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) όσο και την αποτελεσματική 
προστασία τους στη Βουλγαρία.
Για τον σκοπό αυτό, οι υπηρεσίες της Επιτροπής έχουν κινήσει σειρά διαδικασιών επί 
παραβάσει κατά της Βουλγαρίας τόσο για ανεπαρκή χαρακτηρισμό όσο και για ακατάλληλη 
προστασία των ΖΕΠ.

Όσον αφορά τις ΖΕΠ της Kaliakra, της Rila, του Pirin, του Lomovete, των Κεντρικών 
Βαλκανίων και της Δυτικής Ροδόπης, ως αποτέλεσμα του εντατικού διαλόγου με τις 
βουλγαρικές αρχές και τους καταγγέλλοντες, η Επιτροπή ανάμενε να υποβληθούν έως τα 
τέλη του 2010 συγκεκριμένες προτάσεις για την επέκταση αυτών των ανεπαρκώς 
χαρακτηρισμένων περιοχών. Η Επιτροπή θα αξιολογήσει τις παρασχεθείσες πληροφορίες 
προκειμένου να διασφαλίσει ότι θα ικανοποιηθούν πλήρως οι σχετικές απαιτήσεις 
ορνιθολογικής προστασίας

6. (Αναθ. III) Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 18 Ιουλίου 2011.

Αναφορές αριιθ. 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 πραγματοποίησαν διερευνητική αποστολή 
στη Βουλγαρία προκειμένου να συλλέξουν περαιτέρω πληροφορίες και να ενημερώσουν ή να 
επαληθεύσουν τις ήδη υπάρχουσες σε σχέση με τις τρέχουσες διαδικασίες λόγω παραβάσεως 
που είχε κινήσει η Επιτροπή κατά της Βουλγαρίας για μη συμμόρφωση προς τη σχετική με το 
περιβάλλον νομοθεσία της ΕΕ, πιο συγκεκριμένα για πλημμελή ορισμό των Ζωνών Ειδικής 
Προστασίας (ΖΕΠ) σύμφωνα με την οδηγία για τα πτηνά και τους τόπους κοινοτικής 
σημασίας (SCI) στο πλαίσιο της Οδηγίας για τους φυσικούς οικοτόπους και έγκριση σχεδίων 
οικονομικής ανάπτυξης σε προστατευόμενες περιοχές του δικτύου Natura 2000.

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής επισκέφτηκαν τα έργα ορισμένων σχεδίων οικονομικής 
ανάπτυξης στην περιοχή Rila και στην οροσειρά Pirin και πραγματοποίησαν σειρά τεχνικών 
συνεδριάσεων με τις αρμόδιες βουλγαρικές αρχές και με βουλγαρικές περιβαλλοντικές ΜΚΟ.
Οι βουλγαρικές αρχές και ΜΚΟ υποσχέθηκαν να παράσχουν τις απαιτούμενες τεχνικές 
πληροφορίες το ταχύτερο δυνατό.

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής επισημαίνουν ότι οι συγκεκριμένες περιπτώσεις απαιτούν 
υψηλού βαθμού πραγματογνωμοσύνες και τεχνικές αναλύσεις. Επειδή σε κάθε διαδικασία 
λόγω παραβάσεως η Επιτροπή είναι που φέρει το βάρος της αποδείξεως, οι υπηρεσίες της 
Επιτροπής είναι ανάγκη να ελέγξουν και να εξετάσουν πολύ προσεκτικά κάθε διαθέσιμη 
πληροφορία. Περαιτέρω ενέργειες δεν αναμένονται πριν το θέρος του 2011.

7. 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 
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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 
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».

                                               
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.


