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Η Επιτροπή Περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ως η αρμόδια επί της ουσίας 
νομοθετική επιτροπή, βρίσκεται επί του παρόντος στο προπαρασκευαστικό στάδιο εκπόνησης 
μιας έκθεσης σχετικά με την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ που έχει εγκριθεί με γενικό 
στόχο τη διασφάλιση της διατήρησης της βιοποικιλότητας· συνεπώς, η εν λόγω έκθεση 
αφορά μια σειρά από σημαντικές ευρωπαϊκές οδηγίες. Κατά τη γνώμη της Επιτροπής 
Περιβάλλοντος και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο στόχος του σχεδίου δράσης της ΕΕ που 
υποτίθεται ότι απέβλεπε στο να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της ανάσχεσης της απώλειας της 
βιοποικιλότητας έως το 2010 δεν έχει επιτευχθεί. Μέχρι στιγμής, δεν έχει κατατεθεί καμία 
πρόταση για την αντιμετώπιση αυτής της αποτυχίας.

Η Επιτροπή Αναφορών –η οποία καλείται να χειριστεί σημαντικό και αυξανόμενο αριθμό 
αναφορών από όλα τα κράτη μέλη με αντικείμενο τη βιοποικιλότητα– δεν είναι αρμόδια να 
διατυπώσει συνολική κρίση επί του θέματος αυτού, βρίσκεται ωστόσο σε εξαιρετικά 
προνομιακή θέση για να παρουσιάσει τις απόψεις των πολιτών οι οποίοι έχουν υποβάλει 
αναφορές στο Κοινοβούλιο για θέματα που σχετίζονται με τη βιοποικιλότητα· δεδομένου, 
άλλωστε, ότι έχει χειριστεί τέτοιου είδους αναφορές, διαθέτει αρκετά ικανοποιητικές γνώσεις 
ώστε να προτείνει συγκεκριμένους τομείς στους οποίους η νομοθεσία της ΕΕ υπολείπεται, 
συχνά μάλιστα σε πολύ μεγάλο βαθμό, των προσδοκιών των ευρωπαίων πολιτών και των 
τοπικών κοινοτήτων.

Η επιτροπή σημειώνει με ενδιαφέρον τα ευρήματα της έκθεσης με τίτλο «Πρόοδος επίτευξης 
του ευρωπαϊκού στόχου του 2010 για τη βιοποικιλότητα», την οποία δημοσίευσε το 2009 ο 
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ), και σέβεται πλήρως τις απόψεις που 
παρουσιάζονται σε αυτήν, όπως το ότι «δεν πρέπει να εστιάσουμε όλες τις προσπάθειές μας 
στη διατήρηση νησίδων βιοποικιλότητας, χάνοντας όμως τη φύση σε όλες τις υπόλοιπες 
περιοχές». Ως εκ τούτου, παρουσιάζει μια ολιστική προσέγγιση του προβλήματος η οποία 
αντικατοπτρίζει απόψεις τις οποίες μεταφέρουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πολλοί πολίτες 
της ΕΕ, αν λάβει κανείς υπόψη το σύνολο των αρκετών εκατοντάδων σχετικών αναφορών.

Ο Οργανισμός σημειώνει επίσης ότι «έχει σημειωθεί πρόοδος όσον αφορά την προστασία 
των οικοτόπων, καθώς επί του παρόντος σχεδόν το 17% της χερσαίας έκτασης της ΕΕ 
περιλαμβάνεται στο δίκτυο Natura 2000», προσθέτει ωστόσο ότι, παρ’ όλα αυτά, το 40-85% 
των οικοτόπων και το 40-70% των ειδών ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος παρουσιάζουν αρνητική 
κατάσταση διατήρησης. Ο ΕΟΠ δηλώνει αφενός ότι θεωρεί ενθαρρυντική την εμφανή 
προσήλωση των κρατών μελών της ΕΕ στους στόχους της ΕΕ σχετικά με το περιβάλλον, στη 
συνέχεια όμως αντιφάσκει προς αυτήν την άποψη δηλώνοντας ότι «η κατάσταση διατήρησης 
των ειδών και των οικοτόπων που προστατεύονται στο πλαίσιο της οδηγίας της ΕΕ για τους 
οικοτόπους αποτελεί πηγή ανησυχίας». Η Επιτροπή Αναφορών συμφωνεί με τον δεύτερο 
ισχυρισμό, δεν μπορεί ωστόσο να επιβεβαιώσει τον πρώτο.

Πολλές από τις αναφορές τις οποίες έχει λάβει καταδεικνύουν την αδιαφορία πολλών κρατών 
μελών, και κυρίως των τοπικών αρχών και περιφερειακών κυβερνήσεων, για τους βασικούς 
στόχους αλλά και πολλές ειδικές διατάξεις των τριών βασικών προαναφερθεισών οδηγιών, 
και η εν λόγω αδιαφορία ενδέχεται κάλλιστα να αποτελεί έναν από τους παράγοντες που 
προκαλούν την απώλεια της βιοποικιλότητας. Η κατάσταση αυτή υπονομεύει κατά συνέπεια 
την αξιοπιστία της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ, την οποία οι πολίτες θεωρούν πολύ 
σημαντική, και προκαλεί την αυξανόμενη δυσαρέσκεια των πολιτών, κάνοντάς τους να 
αμφισβητούν τα πραγματικά σχέδια της ΕΕ σε σχέση με το περιβάλλον.



DT\806215EL.doc 3/10 PE438.284v02-00

EL

Μάλιστα, πολλές αναφορές αποκαλύπτουν ότι, στην πράξη, και παρά τις αρχές της 
προφύλαξης και της αναλογικότητας, οι αρμόδιες αρχές θέτουν πάντοτε τις δικές τους, συχνά 
στενές, οικονομικές προτεραιότητες υπεράνω των περιβαλλοντικών ζητημάτων, ιδίως όταν 
εμπλέκονται στις αποφάσεις οικονομικά ισχυρές ομάδες πίεσης ή συμφέροντα – πράγμα που 
συνήθως ισχύει όταν πρόκειται για μεγάλα έργα υποδομών ή πολεοδομικής ανάπτυξης.

Η Επιτροπή Αναφορών έχει συχνά εκφράσει την ανησυχία της για την έλλειψη ενθουσιασμού 
που επιδεικνύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω των ειδικευμένων υπηρεσιών της, ως προς την 
καταπολέμηση μιας κατάστασης η οποία, κατά τη γνώμη της Επιτροπής Αναφορών, συνιστά 
έλλειψη σεβασμού για τις οδηγίες της ΕΕ σχετικά με την προστασία της φύσης, ενώ έχει 
επίσης εκφράσει συχνά τη λύπη της για το γεγονός ότι, λόγου χάρη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
πάρα πολύ συχνά θεωρεί χωρίς δεύτερη σκέψη αξιόπιστες τις απαντήσεις των εθνικών αρχών 
σε αιτήματα παροχής πληροφοριών που σχετίζονται με την εξέταση αναφορών.

Αυτό δεν είναι σφάλμα των υπηρεσιών καθαυτών, ούτε αποδίδεται μομφή για την προσωπική 
αφοσίωση υπαλλήλων στο καθήκον τους· συγχρόνως, το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
μόνον σε εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις πραγματοποιεί επιτόπιες έρευνες για τα διάφορα 
ζητήματα είναι βέβαιο ότι την εμποδίζει να διαμορφώνει πλήρη και αντικειμενική άποψη επί 
της ουσίας των αναφορών που της διαβιβάζονται από την Επιτροπή Αναφορών με σκοπό τη 
διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας.

Από την άλλη πλευρά, η Επιτροπή Αναφορών διοργανώνει όντως διερευνητικές επισκέψεις 
και τα ίδια της τα μέλη γνωρίζουν συχνά από πρώτο χέρι τα υπό εξέταση θέματα και 
περιοχές· εντούτοις, οι απόψεις τους δεν αντιμετωπίζονται πάντα ως ισοβαρείς με τις 
επίσημες απαντήσεις των εθνικών υπουργείων περιβάλλοντος ή των μονίμων 
αντιπροσωπειών των κρατών μελών στις Βρυξέλλες. Ο παράγοντας αυτός συχνά υπονομεύει 
τις προσπάθειες επίτευξης ουσιαστικών αποτελεσμάτων κατά τη διεκπεραίωση βάσιμων 
αναφορών οι οποίες εφιστούν την προσοχή σε παραβιάσεις του καθεστώτος προστασίας 
περιοχών που ανήκουν στο δίκτυο Natura 2000, ή σε παραβάσεις της οδηγίας για τα πτηνά.

Όσον αφορά την οδηγία ΕΠΕ, πρόκειται κατ’ ουσίαν για διαδικαστική οδηγία στην παρούσα 
της μορφή, η οποία είναι εξαιρετικά αδύναμη όσον αφορά τον πραγματικό της αντίκτυπο σε 
περιοχές με ευάλωτα οικοσυστήματα, ενώ είναι επίσης εγγενώς ακατάλληλη για την 
εκπλήρωση αυτού που θα έπρεπε να είναι ο κύριος στόχος της, ήτοι η διασφάλιση της 
δέουσας προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, καθώς και της ιστορικής ή αρχιτεκτονικής 
κληρονομιάς:

 Επικρατεί ασάφεια όσον αφορά τις περιπτώσεις στις οποίες μπορεί να παρεμβαίνει η 
Επιτροπή για να αποτρέψει την πρόκληση ζημιών στο περιβάλλον.

 Επικρατεί παραλογισμός όταν ο υπεύθυνος για την υλοποίηση του έργου αναλαμβάνει 
συγχρόνως την ευθύνη για την εκπόνηση της εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
από το αποτέλεσμα της οποίας εξαρτώνται άμεσα τα οικονομικά ή πολιτικά 
συμφέροντά του. Η οδηγία αυτή θα μπορούσε να ενισχυθεί, για παράδειγμα, με τη 
θέσπιση ενός συστήματος διαπίστευσης το οποίο να επιτρέπει σε ανεξάρτητους 
εμπειρογνώμονες να διενεργούν τις ΕΠΕ.

Η εν λόγω οδηγία πρέπει να ενισχυθεί, προτείνεται δε να εξεταστεί το ενδεχόμενο εκπόνησης 
έκθεσης νομοθετικής πρωτοβουλίας από την Επιτροπή Περιβάλλοντος.
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Υφίστανται αναμφίβολα σημαντικές προκλήσεις στον τομέα της εφαρμογής:

  Οι καθυστερήσεις ως προς τη δημιουργία του δικτύου είναι ενίοτε σημαντικές. 
 Οι τοποθεσίες Natura 2000 που τυγχάνουν ικανοποιητικής διαχείρισης είναι σχετικά 

λίγες, ενώ οι επενδύσεις στη διαχείριση των τοποθεσιών είναι σε γενικές γραμμές 
ανεπαρκείς· ως εκ τούτου, τα σχέδια διαχείρισης πρέπει να αναπτυχθούν περαιτέρω. 

 Οι εκτιμήσεις περιβαλλοντικών επιπτώσεων και οι στρατηγικές περιβαλλοντικές 
εκτιμήσεις είναι σπανίως ικανοποιητικής ποιότητας όσον αφορά τη βιοποικιλότητα. 

Η εξωτερική μελέτη:

Ενόψει του αυξανόμενου αριθμού αναφορών που σχετίζονται με την οδηγία για τους 
οικοτόπους, η Επιτροπή Αναφορών ανέθεσε εξωτερική μελέτη στο πλαίσιο της οποίας 
εξετάστηκαν λεπτομερώς οι αδυναμίες ως προς την εφαρμογή της οδηγίας σε πολλά κράτη 
μέλη, ιδίως όσον αφορά το άρθρο 6, το οποίο είναι ίσως το πλέον επίμαχο.1

Τα ευρήματα και οι συστάσεις που απορρέουν από τις μελέτες λαμβάνουν υπόψη θεωρητικές 
πτυχές, συναφείς νόμους και οδηγίες, καθώς και την ευρωπαϊκή και εθνική νομολογία. Πολλά 
από τα ευρήματα χρήζουν ιδιαίτερης μνείας στο παρόν έγγραφο εργασίας και περιλαμβάνουν 
τα ακόλουθα:

 λόγω της καθυστέρησης κατά τον χαρακτηρισμό των τόπων που παρουσιάζουν 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη βιοποικιλότητα και απαιτούν, ως εκ τούτου, ιδιαίτερη 
προσοχή, παρουσιάστηκε έλλειμμα ως προς τη λήψη των κατάλληλων μέτρων 
προστασίας με αποτέλεσμα η υποβάθμιση της βιοποικιλότητας να έχει επιδεινωθεί 
δραστικά·

 το άρθρο 6 επιβάλλει τη διενέργεια κατάλληλων εκτιμήσεων επιπτώσεων όταν ένα 
έργο ενδέχεται να έχει σημαντικό αντίκτυπο σε τόπο που εντάσσεται στο δίκτυο 
Natura 2000· ωστόσο, σε πάρα πολλές περιπτώσεις οι εν λόγω εκτιμήσεις επιπτώσεων 
είτε διενεργούνται με υπερβολική καθυστέρηση είτε δεν διενεργούνται καθόλου, με 
αποτέλεσμα να μην αξιολογούνται πιθανές εναλλακτικές λύσεις, αλλά ούτε και οι 
σωρευτικές επιπτώσεις πολλών έργων·

 όταν διενεργούνται κατάλληλες εκτιμήσεις επιπτώσεων, συχνά χαρακτηρίζονται από 
έλλειψη επιστημονικής αντικειμενικότητας, καθόσον διενεργούνται από τους ίδιους 
τους υπευθύνους για την υλοποίηση των υπό εξέταση έργων, αντί να εκτελούνται από 
εμπειρογνώμονες σε θέματα διατήρησης του φυσικού περιβάλλοντος – η ανεξαρτησία 
των κατάλληλων εκτιμήσεων επιπτώσεων πρέπει να διασφαλίζεται·

 τα αντισταθμιστικά μέτρα είναι εν γένει ανεπαρκή και δεν επαληθεύονται 
συστηματικά από τις δημόσιες αρχές· επιπλέον, σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις 
υλοποιούνται πριν από την εκτέλεση των έργων, όπως θα έπρεπε να συμβαίνει – εκ 
των υστέρων είναι συνήθως πολύ αργά!

                                               
1 Η εφαρμογή σε εθνικό επίπεδο της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 για τη 
διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας, και ιδίως του άρθρου 6. 
Μελέτη που διεξήχθη από την εταιρεία Milieu Ltd/Nicolas de Sadeleer κ.ά. για λογαριασμό του Τμήματος 
Πολιτικής Γ – ΓΔ IPOL. Υποβλήθηκε και συζητήθηκε στην Επιτροπή Αναφορών τον Οκτώβριο του 2009. 
Περιλαμβάνει εθνικές αξιολογήσεις έργων στις ακόλουθες χώρες: BE, FR, DE, PL, ES, SW, RO & UK.



DT\806215EL.doc 5/10 PE438.284v02-00

EL

 οι εθνικές αρχές δεν εξισορροπούν ούτε σταθμίζουν ικανοποιητικά τα επιμέρους 
εμπλεκόμενα συμφέροντα (οικονομικά / περιβαλλοντικά / τοπική κοινότητα που 
επηρεάζεται) και δεν υποχρεούνται να γνωστοποιούν το σκεπτικό στο οποίο 
στηρίζονται οι αποφάσεις τους εάν και όταν επιδιώκεται παρέκκλιση από την 
εφαρμογή του άρθρου 6·

 υπάρχουν πολλά παραδείγματα περιπτώσεων στις οποίες οι εθνικές αρχές παρέλειψαν 
να ζητήσουν τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, παρότι αυτό απαιτείται 
βάσει της οδηγίας.

Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η μελέτη αφορούσε μία μόνον πτυχή της οδηγίας για τους 
οικοτόπους, εντούτοις τα ευρήματά της επιβεβαιώνουν την άποψη που διαμορφώθηκε στους 
κόλπους της Επιτροπής Αναφορών κατά τη διάρκεια της προηγούμενης κοινοβουλευτικής 
περιόδου και παρέχουν περαιτέρω αντικειμενικές αναλύσεις οι οποίες ευελπιστούμε ότι θα 
φανούν χρήσιμες στους συναδέλφους της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Ασφαλώς, αυτή δεν 
αποκλείει την πραγματοποίηση περαιτέρω ερευνών, ενώ λαμβάνεται ήδη υπόψη στο πλαίσιο 
των διαβουλεύσεων τις οποίες πραγματοποιεί η Επιτροπή Αναφορών.

Ληφθείσες αναφορές.

Τα κύρια θέματα στα οποία εστιάζουν την προσοχή τους οι αναφέροντες, τουλάχιστον τα 
τελευταία 3 χρόνια, είναι το περιβάλλον, η προστασία του και η διατήρησή του. Θέματα 
αυτού του είδους απασχόλησαν 309 αναφορές το 2008, ήτοι το 12,7% του συνόλου των 
παραδεκτών αναφορών. 

Ωστόσο, σχεδόν σε κάθε συνεδρίαση της Επιτροπής Αναφορών τα μέλη της χειρίζονται 
αναφορές οι οποίες επί μονίμου βάσεως θίγουν θέματα τα οποία αφορούν περιβαλλοντικά 
προβλήματα τα οποία απασχολούν τους ευρωπαίους πολίτες. Τα ακόλουθα παραδείγματα 
είναι ενδεικτικά.

Ακριβώς επειδή εκφράστηκαν σοβαρές ανησυχίες για το περιβάλλον στην περιοχή της 
Βαλτικής, η επιτροπή διοργάνωσε για πρώτη φορά δημόσια ακρόαση και στη συνέχεια 
κατάρτισε λεπτομερή έκθεση σχετικά με τον αντίκτυπο του προτεινόμενου αγωγού αερίου 
της Βαλτικής Θάλασσας –του αγωγού Nordstream– βάσει αναφορών τις οποίες έλαβε κυρίως 
από την Πολωνία και τη Λιθουανία. Και οι δύο αρμόδιοι Επίτροποι, Piebalgs και Δήμας, 
προσήλθαν για να ενημερώσουν τους βουλευτές σχετικά με τις ανησυχίες της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής στη δημόσια ακρόαση, η οποία διεξήχθη τον Ιανουάριο του 2008, ενώ η έκθεση 
που εγκρίθηκε στη συνέχεια με μεγάλη πλειοψηφία –και η οποία περιλάμβανε γνωμοδοτήσεις 
της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Βιομηχανίας, Ενέργειας και 
Έρευνας– έδινε προτεραιότητα στην ανάγκη διασφάλισης του πολύ ευάλωτου 
περιβαλλοντικού τομέα της αβαθούς Βαλτικής Θάλασσας, η οποία αντιμετωπίζει ήδη 
σοβαρές απειλές λόγω δεκαετιών παραμέλησης και μόλυνσης.

Η Ιρλανδία έχει επίσης απασχολήσει σε μεγάλο βαθμό την Επιτροπή Αναφορών, η οποία έχει 
συζητήσει εκτεταμένα τις ανησυχίες που εκφράζονται σχετικά με προτάσεις δημιουργίας 
χώρων υγειονομικής ταφής πάνω από σημαντικούς υδροφόρους ορίζοντες, ειδικότερα δε την 
αναφορά της Ομάδας Δράσης του Nevitt Lusk, η οποία έθεσε ερωτήματα σχετικά με τις 
διατάξεις της οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα. Η Επιτροπή Αναφορών είχε επίσης εκφράσει τις 
ανησυχίες της σχετικά με τη διαδρομή που έχει επιλέξει η ιρλανδική υπηρεσία εθνικών οδών 
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(NRA) για τον αυτοκινητόδρομο M3, η οποία δεν εγείρει απλώς ζητήματα προστασίας του 
περιβάλλοντος αλλά και το θέμα της διατήρησης μιας σημαντικής τοποθεσίας πολιτιστικής 
κληρονομιάς στην Τάρα.

Στη Γαλλία, οι προτάσεις του Γενικού Συμβουλίου του Loiret για την ανέγερση μιας σειράς 
πρόσθετων γεφυρών στον Λίγηρα, τόσο ανάντη όσο και κατάντη της Ορλεάνης, έχουν 
καταγγελθεί με σθένος από αναφέροντες επί σειρά ετών.1 Η γέφυρα που προτείνεται να 
δημιουργηθεί στην κοινότητα Mardié είναι η πλέον αμφιλεγόμενη, λόγω των μοναδικών 
χαρακτηριστικών της περιοχής, η οποία έχει χαρακτηριστεί μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς 
από την UNESCO, ενώ έχει επίσης ενταχθεί από την ΕΕ στο δίκτυο Natura 2000. Φιλοξενεί 
αρκετά απειλούμενα είδη πτηνών, περιλαμβανομένου του ψαραετού, καθώς και διάφορα 
σπάνια είδη χλωρίδας. Στις όχθες του ποταμού συχνάζουν επίσης κάστορες, ενώ διάφορα 
είδη υδρόβιων πτηνών κατοικούν στον χώρο γύρω από τον ποταμό, ο οποίος λειτουργεί ως 
πεδίο κατάκλυσης και υγρότοπος. Η γαλλική κυβέρνηση, παρά τις δεσμεύσεις που 
αναλήφθηκαν κατά την «πολυμερή συζήτηση για το περιβάλλον» (Grenelle de 
l’environnement), μέχρι στιγμής σιωπά. Παρ’ όλα αυτά, επί του παρόντος βρίσκεται σε 
εξέλιξη εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Στην Πολωνία, το τελευταίο παρθένο δάσος –το οποίο μάλιστα φιλοξενεί τους ελάχιστους 
εναπομείναντες ευρωπαϊκούς βίσωνες– στην Ευρώπη, πλησίον των πόλεων Bialystoc και 
Augustow, σώθηκε μόνον την τελευταία στιγμή λόγω της κοινής παρέμβασης της Επιτροπής 
Αναφορών, η οποία διοργάνωσε διερευνητική επίσκεψη στην περιοχή, και κυρίως της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία κατάφερε να εξασφαλίσει εντολή παύσης των εργασιών από 
το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, με σκοπό τη διακοπή ενός έργου του 
διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών στο πλαίσιο της Βαλτικής Οδού (Via Baltica).2 Έτσι, μετά 
από αυτήν την επιτυχή διεκπεραίωση μιας αναφοράς, διασώθηκε η ακεραιότητα της κοιλάδας 
Rospuda. Στη συνέχεια συμφωνήθηκε η χάραξη εναλλακτικής διαδρομής, καθώς οι 
πολωνικές αρχές υποχρεώθηκαν να τροποποιήσουν τα αρχικά τους σχέδια.

Το 2007 περίπου το ένα τρίτο των αναφορών που σχετίζονταν με περιβαλλοντικά θέματα 
προέρχονταν από την Ισπανία. Εκτός από τις μεσογειακές παράκτιες περιφέρειες στις οποίες 
η βιοποικιλότητα έχει συχνά τοποθετηθεί σε δεύτερη μοίρα ενόψει της υλοποίησης 
εκτεταμένων έργων πολεοδομικής ανάπτυξης, θέμα για το οποίο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
έχει εκφράσει την άποψή του στο πλαίσιο της έκθεσης Auken, έχουν ληφθεί και άλλες 
αναφορές οι οποίες είναι ενδεικτικές της ανεπαρκούς υλοποίησης των στόχων που τίθενται 
στις περιβαλλοντικές οδηγίες. Για παράδειγμα, στην Τενερίφη, η οδηγία για τους οικοτόπους 
φαίνεται να αγνοήθηκε από τις αρχές όταν αποφάσισαν να αναπτύξουν νέες υποδομές οι 
οποίες διασχίζουν αρκετούς τόπους κοινοτικής σημασίας. Ο σωρευτικός αντίκτυπος του 
έργου φαίνεται να έχει αγνοηθεί πλήρως. Οι εργασίες υπαίθριας εξόρυξης στη Villablina 
(Leon) έχουν επίσης προκαλέσει εκτεταμένες καταστροφές στο ευαίσθητο οικοσύστημα της 
περιοχής, το οποίο έπρεπε να είχε προστατευθεί με βάση τις περιβαλλοντικές οδηγίες της ΕΕ.

                                               
1 Βλ. ειδικότερα τις αναφορές 0037-05, 1282-07, 883-05, 914-07 και άλλες οι οποίες εξετάστηκαν από την 
Επιτροπή Αναφορών το 2007 και μετέπειτα· βλ. ειδικότερα την έκθεση που εκπονήθηκε μετά τη διερευνητική 
επίσκεψη που πραγματοποίησαν στην περιοχή τον Οκτώβριο του 2007 οι βουλευτές Marcin Libicki, Luciana 
Sbarbati και Margrete Auken (PE 398.337.)
2 Βλ. την έκθεση της διερευνητικής επίσκεψης στην Πολωνία, 11-14 Ιουνίου, με επικεφαλής τον Thijs Berman, 
στην οποία μετείχαν οι David Hammerstein και Martin Callanan. (PE376.717.)
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Η λεκάνη απορροής και το δέλτα του ποταμού Δούναβη εμφανίζονται επίσης ως αντικείμενο 
ανησυχίας για αναφέροντες από την Ουγγαρία, την Αυστρία και, φυσικά, τη Ρουμανία.1 Στην 
Ουγγαρία, η δασική περιοχή Sajolad έχει υποστεί τεράστια καταστροφή παρά το γεγονός ότι 
ήταν το μεγαλύτερο παρόχθιο δάσος πλατύφυλλων δένδρων της διεύθυνσης εθνικών δρυμών 
Aggtelek και πηγή πλούσιας χλωρίδας. Κατά συνέπεια, έχουν εξαφανιστεί από την περιοχή 
και πολλά ζωικά είδη. Οι τροποποιήσεις της ροής του Δούναβη με σκοπό την κάλυψη των 
αναγκών των διευρωπαϊκών υδάτινων δικτύων έχουν επίσης δεχθεί έντονη κριτική από 
αναφέροντες που διαμένουν στην περιοχή ανάμεσα στη Βιέννη και την Μπρατισλάβα, όπου 
τα σχεδιαζόμενα έργα θα επηρεάσουν τα υπόγεια ύδατα και τα αποθέματα πόσιμου νερού και 
θα αυξήσουν τον κίνδυνο πλημμυρών λόγω της απώλειας παρόχθιων δασών και υγροτόπων. 
Στη συγκεκριμένη περίπτωση, μάλιστα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν διαπίστωσε κανένα 
σφάλμα ως προς την εφαρμογή της οδηγίας για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων, καθόσον φαίνεται ότι είχαν τηρηθεί όλες οι διαδικασίες· ωστόσο, ο αντίκτυπος 
του έργου ήταν εξαιρετικά αρνητικός όσον αφορά τη βιοποικιλότητα, γεγονός που δημιουργεί 
προφανή ερωτήματα.

Από τη Ρουμανία, το Ίδρυμα Eco Pontica γνωστοποίησε τις ανησυχίες του στην Επιτροπή 
Αναφορών σχετικά με έργα υποδομών στην περιφέρεια Dobrogea, συγκεκριμένα νέων 
λατομείων και αιολικών πάρκων.

Αναφέροντες από τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία έχουν επίσης επικοινωνήσει με την 
Επιτροπή Αναφορών για να καταγγείλουν τη μη αναγνώριση, κατά τις εκτιμήσεις τους, από 
τις εθνικές αρχές τους των στόχων της νομοθεσίας της ΕΕ όσον αφορά την προστασία των 
ειδών και της βιοποικιλότητας κατά μήκος των παράκτιων περιοχών του Ευξείνου Πόντου, 
καθώς και σε ορισμένες από τις ορεινές περιοχές στη Ρίλα και τη Ροδόπη.2

 Διαμαρτύρονται όλοι για το γεγονός ότι, κατά την άποψή τους, οι εθνικές ή περιφερειακές 
αρχές δεν αναγνωρίζουν τη σπουδαιότητα της οδηγίας 92/43/ΕΚ για τους οικοτόπους. 
Μάλιστα, η Βουλγαρία θεωρείται ότι παρουσιάζει μεγάλο αριθμό συγκεκριμένων 
προβλημάτων, όπως ελλείψεις όσον αφορά την προστασία της παράκτιας περιοχής Kaliakra, 
το γεγονός ότι επιτρέπεται η δημιουργία σημαντικών υποδομών και έργων τουριστικής 
ανάπτυξης χωρίς καμία εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, καθώς και η αδυναμία 
προστασίας των περιοχών Emine-Irakli και Strandzha, που βρίσκονται επίσης στον Εύξεινο 
Πόντο· είναι δε εξαιρετικά ασυνήθιστο το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει 
επιβεβαιώσει την άποψη των αναφερόντων ότι παρουσιάζονται προβλήματα ως προς την 
εξασφάλιση επαρκούς προστασίας σε περιοχές ειδικής προστασίας κατά την αδειοδότηση 
σχεδίων και έργων πολεοδομίας και τουρισμού, αλλά και ανάπτυξης αιολικών πάρκων.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η οργάνωση «White Horse Alliance» εντοπίζει παρόμοιες ελλείψεις 
κατά την εκτέλεση ενός μεγάλου σχεδίου υποδομών, ενώ στην Ουαλία τα μέλη της ομάδας 
«Betws Mountain Preservation» διαμαρτύρονται κατά της γενικής απροθυμίας των αρχών να 
εφαρμόσουν την οδηγία για τους οικοτόπους στην περιοχή τους.3

                                               
1 Οι αναφορές 1328-07 από την Ουγγαρία, 0111-08 από τη Ρουμανία και 0419-08 από την Αυστρία αφορούν, 
όλες, διαφορετικές πτυχές της προστασίας της βιοποικιλότητας στη συγκεκριμένη περιοχή. 
2 Βλ. ειδικότερα τις αναφορές 0997-07, 1062-08, 1534-08, οι οποίες παραμένουν ανοικτές, εν αναμονή 
συμπληρωματικών πληροφοριών από τις αρχές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κινήσει διαδικασίες επί παραβάσει 
βάσει των αναφορών 1299-07 και 1494-07.
3 Βλ. τις αναφορές 0777-09 και 0933-08 αντιστοίχως.
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Σχόλια.

Μια πολύ σημαντική πτυχή της προστασίας της βιοποικιλότητας στην Ευρώπη δεν είναι 
απλώς η ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ σε εθνικό επίπεδο, αλλά και η ανάγκη για 
αποτελεσματικότερη διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ των χωρών. Πρέπει να αναπτυχθούν 
πολύ πιο σαφείς στρατηγικές για τεράστιας έκτασης περιοχές όπως ο Δούναβης ή η Βαλτική 
Θάλασσα, οι οποίες πρέπει να συμπεριλαμβάνουν όλες τις ενδιαφερόμενες χώρες στις οποίες 
η εφαρμογή μιας συντονισμένης στρατηγικής έχει ζωτική σημασία για τη διατήρηση της 
βιοποικιλότητας.

Δεδομένου ότι πολλές προστατευόμενες περιοχές του δικτύου Natura 2000 επηρεάζονται 
άμεσα ή έμμεσα από ρύπανση, και δεδομένου ότι οι καταστροφές του φυσικού 
περιβάλλοντος μπορούν ενίοτε να προέρχονται και από το εξωτερικό της Ευρώπης, πρέπει να 
υπογραμμιστεί η αναγκαιότητα επέκτασης της προσέγγισης που χαρακτηρίζει αυτά τα 
ευρωπαϊκά μέσα στους γείτονες και τους εταίρους της ΕΕ.

Οι αναφέροντες περιγράφουν, συνεπώς, εκατοντάδες παραδείγματα καταστάσεων στις οποίες 
η απώλεια της βιοποικιλότητας είναι ένα θέμα ως προς το οποίο θεωρούν ότι οι αρχές δεν 
ανταποκρίνονται στις δεσμεύσεις τους υπέρ της διατήρησης και της προστασίας. Όπως έχει 
σήμερα η κατάσταση, το βάρος της απόδειξης το επωμίζονται τις περισσότερες φορές οι 
αναφέροντες, οι οποίοι δεν είναι πάντοτε δικηγόροι που ασχολούνται με υποθέσεις που 
αφορούν το περιβάλλον ή ειδικοί στις βιολογικές επιστήμες. Στην πλειονότητα των 
περιπτώσεων είναι εκπρόσωποι τοπικών κοινοτήτων που διαπίστωσαν μια απειλή για το 
τοπικό τους περιβάλλον και θέλουν να κάνουν κάτι γι’ αυτό πριν να είναι πολύ αργά. Τις 
περισσότερες φορές μάλιστα δυσαρεστούνται ακόμα περισσότερο όταν διαπιστώνουν ότι το 
επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος είναι ανεπαρκές, εξαιτίας της μη εφαρμογής των 
οδηγιών της ΕΕ. Το εν λόγω επίπεδο υπολείπεται πάρα πολύ της εικόνας που έχουν 
διαμορφώσει συχνά οι πολίτες σχετικά με τον ρόλο της ΕΕ σε θέματα προστασίας του 
περιβάλλοντος.

Δεν θεωρούν καθόλου καθησυχαστική τη διαβεβαίωση ότι, ασφαλώς, οι οδηγίες της ΕΕ είναι 
αποτέλεσμα συμβιβασμών μεταξύ των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και των κρατών μελών και 
ότι, μέχρις ότου μεταφερθούν οι οδηγίες στην εθνική νομοθεσία, ενδέχεται να έχουν εισαχθεί 
πρόσθετα στοιχεία τα οποία αποβλέπουν σε περαιτέρω άμβλυνση κάθε κινδύνου αυστηρής 
εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου. Τα κράτη μέλη γνωρίζουν επίσης πόσο δύσκολο είναι να 
τελεσφορήσει μια διαδικασία επί παραβάσει της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με βάση το 
άρθρο 257 της Συνθήκης της Λισαβόνας (πρώην άρθρο 226).

Τα μέλη της Επιτροπής Αναφορών γνωρίζουν πόσο διστάζει συχνά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
να διατυπώσει επικριτικά σχόλια σχετικά με την πρόθεση ενός κράτους μέλους (ή ιδιώτη 
αναδόχου που προστατεύεται από τις εθνικές ή περιφερειακές αρχές) να υπονομεύσει μια 
προστατευόμενη περιοχή μέχρις ότου ληφθεί «οριστική απόφαση από τις αρμόδιες αρχές», 
οπότε τις περισσότερες φορές είναι ήδη πολύ αργά. Η αρχή της προφύλαξης δεν φαίνεται να 
εφαρμόζεται στις περισσότερες περιπτώσεις.

Ως εκ τούτου, πρέπει να προλάβουμε ενεργά τις παραβιάσεις της κοινοτικής νομοθεσίας 
ενισχύοντας τη σημασία και τη σπουδαιότητα της αρχής της προφύλαξης, δεδομένου ότι, 
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όταν ερωτώνται σχετικά, πολλοί υπάλληλοι της Επιτροπής δεν αναγνωρίζουν τη σημασία 
αυτής της αρχής για τους πολίτες της ΕΕ, οι οποίοι προειδοποιούν τα θεσμικά όργανα για τον 
κίνδυνο αυθαιρεσίας ή άρνησης εκ μέρους των κρατών μελών, αλλά και της ίδιας της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ιδίως όταν σχεδιάζονται μεγάλα έργα υποδομών·

Τα κράτη μέλη είναι πάντα σε καλύτερη θέση να ανταποκρίνονται ή μάλλον να καθυστερούν 
τις απαντήσεις τους, έτσι ώστε να βρίσκουν την κατάλληλη δικαιολογία που θα προστατεύει 
τα συμφέροντά τους. Κάποιες φορές αυτό το επιτρέπει η ασάφεια της νομοθεσίας. Μόνον σε 
πολύ σπάνιες περιπτώσεις είναι διατεθειμένα να παραδεχτούν ότι πράγματι υπάρχει 
πρόβλημα, ενώ συνήθως προσπαθούν να δικαιολογήσουν τις πράξεις τους και τις 
χρηματοδοτικές δεσμεύσεις τους για τη δημιουργία νέων υποδομών επειδή το βάρος της 
βιομηχανίας και οι γνώμες των εμπειρογνωμόνων είναι με το μέρος τους. Πολλά κράτη 
εφαρμόζουν συστηματικά παρελκυστικές τακτικές μέχρις ότου να είναι πλέον πολύ αργά για 
να αναληφθεί δράση για την πρόληψη της υποβάθμισης της βιοποικιλότητας, ενώ δεν είναι 
ασύνηθες το φαινόμενο αναφορών οι οποίες παραμένουν ανοικτές επί σειρά ετών εν αναμονή 
μιας περάτωσης που δεν θα ολοκληρωθεί ποτέ, κάτι που συνηθέστερα επιτυγχάνεται με τη 
διασπορά ανεπαρκών απαντήσεων σε αιτήσεις παροχής πληροφοριών.

Οι προθεσμίες αντίδρασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των κρατών μελών πρέπει να 
καθοριστούν με σαφήνεια.

Με απλά λόγια, για να επανέλθουμε στην αρχική διαπίστωση αυτού του σύντομου εγγράφου, 
τα αντιφατικά ευρήματα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος δεν προκαλούν 
έκπληξη. Η προστασία του περιβάλλοντος, παρά τις περί του αντιθέτου επίσημες δηλώσεις, 
παρά τις πολυάριθμες πολιτικές δεσμεύσεις κυβερνήσεων και κορυφαίων πολιτικών, δεν 
αποτελεί την πολιτική προτεραιότητα που θα έπρεπε, προκειμένου να υπάρξει ελπίδα 
αντιστροφής της τάσης υποβάθμισης. Χρειάζονται πολύ περισσότερα από πολιτικές 
δηλώσεις, καθώς και από τις υφιστάμενες οδηγίες της ΕΕ –όσο καλοπροαίρετες και αν είναι 
αυτές– για να εξασφαλιστεί η διαρκής μελλοντική επιβίωση των φυσικών πόρων και των 
καταφυγίων άγριας ζωής της Ευρώπης. Από πολιτική άποψη, είναι επιτακτική ανάγκη να 
ληφθεί υπόψη η στενή διασύνδεση μεταξύ της προστασίας της βιοποικιλότητας και της 
καταπολέμησης της αλλαγής του κλίματος (στην οποία δίνει έμφαση ο Χάρτης των 
Συρακουσών της G8 και η σύνοδος κορυφής των Αθηνών, του Απριλίου του 2009) και να 
συνδυαστούν οι πολιτικές δεσμεύσεις με αποτελεσματική δράση προκειμένου να ανασχεθεί η 
απώλεια της βιοποικιλότητας.

Σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, επιβάλλεται να διενεργηθεί πολύ πιο σοβαρή αξιολόγηση του 
αντικτύπου της υφιστάμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ξεκινώντας από τις οδηγίες για τις 
ΕΠΕ, τους οικοτόπους και τα άγρια πτηνά, και να προταθούν νέες αυστηρότερες 
κατευθυντήριες γραμμές που να διασφαλίζουν την ορθή εφαρμογή αυτών των οδηγιών βάσει 
συστάσεων της αρμόδιας επιτροπής του Κοινοβουλίου, με την οποία θα είναι πολύ πρόθυμη 
να συνεργαστεί η Επιτροπή Αναφορών προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι ανησυχίες των 
πολιτών θα αντικατοπτρίζονται πολύ καλύτερα στις μελλοντικές περιβαλλοντικές δράσεις.

Προτεραιότητά μας είναι η πλήρης και αποτελεσματική εφαρμογή της υφιστάμενης 
ευρωπαϊκής νομοθεσίας! Αν και, όπως διαπιστώσαμε, ορισμένες βελτιώσεις είναι 
οπωσδήποτε αναγκαίες, έχει ζωτική σημασία να εστιάσουμε την προσοχή μας στην επιβολή 
της νομοθεσίας και στην αποτελεσματικότερη παρακολούθησή της. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
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πρέπει να αντιδρά πολύ ταχύτερα και αποφασιστικά, και να θέτει σαφή χρονοδιαγράμματα, 
όταν ένα κράτος μέλος δεν εφαρμόζει τη νομοθεσία της ΕΕ και επιτρέπει να συνεχίζεται η 
υποβάθμιση του περιβάλλοντος και η απώλεια της βιοποικιλότητας. Το Κοινοβούλιο θα 
επιδείξει μεγαλύτερη εγρήγορση από κάθε άλλη φορά όσον αφορά την εποπτεία των 
σχετικών εξελίξεων. Χρειαζόμαστε έναν φιλόδοξο στόχο καθώς και δεσμεύσεις οι οποίες να 
είναι υλοποιήσιμες.

Η ΕΕ και τα κράτη μέλη της απέτυχαν ως προς την εφαρμογή του πρώτου σχεδίου δράσης 
για τη βιοποικιλότητα: δεν επιτρέπεται να αποτύχουν και κατά την εφαρμογή του δεύτερου 
σχεδίου δράσης.


