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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά αριθ. 1055/2019 του Johannes Schmuckenschläger, αυστριακής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος του «Land Chamber of Agriculture of Lower 
Austria», φέρουσα άλλες 58 473 υπογραφές, σχετικά με την αναθεώρηση του 
άρθρου 16 της οδηγίας 92/43 όσον αφορά τον πληθυσμό των λύκων

Αναφορά αριθ. 0074/2020 του Josef Hechenberger, αυστριακής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος του Γεωργικού Επιμελητηρίου του Τιρόλο, σχετικά με το καθεστώς 
προστασίας του λύκου

Αναφορά αριθ. 0827/2020, του Eduard Köck, αυστριακής ιθαγένειας, φέρουσα 
άλλες 5 υπογραφές, σχετικά με τη ρύθμιση του πληθυσμού των λύκων στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση

Αναφορά αριθ. 1102/2020, του J.G., αυστριακής ιθαγένειας, εξ ονόματος της 
επαρχίας του Τιρόλο, σχετικά με τους κινδύνους που ενέχει για την ορεινή 
γεωργία ο πληθυσμός των λύκων

1. Περίληψη της αναφοράς αριθ. 1055/2019

Σύμφωνα με τον αναφέροντα, οι λύκοι εκτοπίζονται ολοένα και περισσότερο σε κατοικημένες 
περιοχές απειλώντας τον ανθρώπινο πληθυσμό αλλά και τη γεωργία που πλήττεται από την 
απώλεια εκτρεφόμενων ζώων. Ζητεί, ως εκ τούτου, τη νομιμοποίηση της θήρας ορισμένων 
λύκων που προκαλούν προβλήματα μέσω της τροποποίησης του άρθρου 16 της οδηγίας για 
τους οικότοπους. Αναφέρει επίσης ότι θα πρέπει να αποζημιωθούν όσοι υπέστησαν ζημίες.

Περίληψη της αναφοράς αριθ. 0074/2020

Σύμφωνα με τον αναφέροντα, η αυστηρή προστασία του λύκου βάσει του ευρωπαϊκού δικαίου 
δεν θα πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την ελλιπή δημόσια ασφάλεια ή προστασία των 
ανθρώπων που διαμένουν σε οικισμούς σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Ισχυρίζεται ότι η 
ιδιαίτερα πυκνοκατοικημένη ορεινή περιοχή του Τιρόλο, που χρησιμοποιείται για 



PE653.732v03-00 2/12 CM\1246521EL.docx

EL

τουριστικούς, γεωργικούς, δασικούς και κυνηγετικούς σκοπούς και όπου η παραδοσιακή 
ορεινή γεωργία διαδραματίζει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο, δεν είναι κατάλληλη για τον λύκο, ο 
οποίος αποτελεί θηρευτή. Συγκεκριμένα θεωρεί ότι οι ορεινοί βοσκότοποι, που αποτελούν 
πολύτιμο και ουσιαστικό στοιχείο της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής, διατρέχουν 
σοβαρό κίνδυνο. Ο αναφέρων ζητεί την επαναξιολόγηση και τον επιστημονικό ορισμό του 
πληθυσμού των λύκων, την τροποποίηση των σχετικών διατάξεων της οδηγίας για τους 
οικοτόπους και την παροχή επαρκούς χρηματικής αντιστάθμισης για τη ζημία που προκαλείται 
από τη θανάτωση των ζώων και για την πρόσθετη προσπάθεια που απαιτείται για την 
προστασία των εκτρεφόμενων ζώων. Ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δημοσιεύσει τα 
στρατηγικά σχέδια δράσης που έχει αναπτύξει για την περίπτωση που ο πληθυσμός των λύκων 
εξακολουθήσει να αυξάνεται.

Περίληψη της αναφοράς αριθ. 0827/2020

Σύμφωνα με τους αναφέροντες, η γεωργία μικρής κλίμακας απειλείται από την αυξανόμενη 
παρουσία λύκων. Συνεπώς, πολλοί αγρότες εξετάζουν το ενδεχόμενο να εγκαταλείψουν τις 
ευρέως διαδεδομένες πρακτικές βόσκησης. Επιπλέον, σημαντικός αριθμός αγροτών δεν 
μπορούν πλέον να βόσκουν τα ζώα τους σε ορεινά βοσκοτόπια καθώς δεν έχουν κανένα τρόπο 
να αποτρέψουν τις επιθέσεις λύκων στα ζώα τους. Επισημαίνουν επίσης ότι χωρίς την ορεινή 
γεωργία, η βλάστηση στα ορεινά βοσκοτόπια και στα μονοπάτια πεζοπορίας θα αυξάνονταν 
υπερβολικά, γεγονός που θα έπληττε σοβαρά τον τουριστικό κλάδο στην Αυστρία και, τελικά, 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακόμα, ζητούν την προστασία της μικρής κλίμακας παραδοσιακής 
εκτροφής αιγοπροβάτων, των πρακτικών βόσκησης που εφαρμόζουν οι ντόπιοι αγρότες, καθώς 
και των ορεινών περιοχών. Eν κατακλείδι, ζητούν η προστασία των κατοίκων και των 
εκτρεφόμενων ζώων στις ορεινές περιοχές, καθώς και η διατήρηση του μοναδικού αυστριακού 
και ευρωπαϊκού ορεινού φυσικού τοπίου να έχουν προτεραιότητα έναντι της προστασίας των 
λύκων. Για τον λόγο αυτό, ζητούν να επιτραπεί η απομάκρυνση των λύκων και να 
επανεκτιμηθεί το καθεστώς προστασίας του λύκου στην οδηγία για τους οικοτόπους.

Περίληψη της αναφοράς αριθ. 1102/2020

Ο αναφέρων πιστεύει ότι η επιστροφή των μεγάλων θηρευτών θέτει σε κίνδυνο τις 
παραδοσιακές γεωργικές πρακτικές στις Άλπεις. Ισχυρίζεται ότι έπειτα από ανάλυση DNA σε 
πρόβατα που κατασπαράχθηκαν επιβεβαιώθηκε η εμπλοκή λύκων. Δηλώνει ότι η διαχείριση 
των μεγάλων θηρευτών ρυθμίζεται από την ενωσιακή νομοθεσία. Ως εκ τούτου, ζητεί να 
επεκταθεί σημαντικά το πεδίο εφαρμογής σχετικά με τη διαχείριση των λύκων και να εξετασθεί 
σε επίπεδο ΕΕ το καθεστώς διατήρησης.

2. Παραδεκτό

Η αναφορά αριθ. 1055/2019 χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 20 Φεβρουαρίου 2020.
Η αναφορά αριθ. 0074/2020 χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 30 Απριλίου 2020.
Η αναφορά αριθ. 0827/2020 χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 13 Νοεμβρίου 2020.
Η αναφορά αριθ. 1102/2020 χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 21 Ιανουαρίου 2021.
Η Επιτροπή εκλήθη να παράσχει πληροφορίες (άρθρο 227 παράγραφος 6 του Κανονισμού).

3.1 Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 8 Ιουνίου 2020

Αναφορά αριθ. 1055/2019
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Ο λύκος είναι ένα μεγάλο σαρκοφάγο είδος κοινοτικού ενδιαφέροντος που προστατεύεται 
βάσει της οδηγίας για τους οικοτόπους. Τα κράτη μέλη έχουν δεσμευτεί να αποκαταστήσουν 
και να διατηρήσουν τον πληθυσμό του είδους σε ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης. Ο 
λύκος ανέκαθεν άνηκε στην ευρωπαϊκή τοπική πανίδα και βρισκόταν σε μεγάλα τμήματα της 
ηπειρωτικής Ευρώπης μέχρι την εξόντωσή του σε πολλές περιοχές τους τελευταίους αιώνες. 
Δεδομένου ότι πρόκειται για θηρευτή, διαδραματίζει σημαντικό οικολογικό ρόλο, 
συμβάλλοντας στην υγεία και τη λειτουργία των οικοσυστημάτων. Συγκεκριμένα, το εν λόγω 
είδος συμβάλλει στην αποκατάσταση και τη διαφύλαξη της ισορροπίας των οικοσυστημάτων 
και των τροφικών ιστών ρυθμίζοντας τον πληθυσμό των θηραμάτων και βελτιώνοντας την 
υγεία τους, μέσω της επιλεκτικής θήρευσης. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για θηράματα, όπως τα 
άγρια οπληφόρα (ελάφια και αγριόχοιροι), στα οποία συχνά σημειώνεται υπερπληθυσμός. 

Η ενωσιακή πολιτική σχετικά με τα μεγάλα σαρκοβόρα βασίζεται στην έννοια της συνύπαρξης 
τους με τους ανθρώπους στα ίδια πολυλειτουργικά τοπία. Η Επιτροπή γνωρίζει ότι η επιτυχής 
ανάκαμψη του πληθυσμού μεγάλων σαρκοφάγων ζώων μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να 
προκαλέσει συγκρούσεις με ορισμένες γεωργικές δραστηριότητες, και συγκεκριμένα την 
κτηνοτροφία. Αυτό ισχύει ιδίως σε περιοχές όπου έχουν εγκαταλειφθεί οι παραδοσιακές 
πρακτικές διαχείρισης και προστασίας του ζωικού κεφαλαίου, όπως η χρήση βοσκών και 
σκύλων για τη φύλαξη των κοπαδιών. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή στηρίζει ενεργά τα κράτη 
μέλη και τα ενδιαφερόμενα μέρη στον σχεδιασμό και την εφαρμογή κατάλληλων λύσεων για 
τον συνδυασμό της διατήρησης των εν λόγω ειδών με τα συμφέροντα και τις ανάγκες των 
ανθρώπων. Επιτυχημένα παραδείγματα από πολλά κράτη μέλη1,2, δείχνουν ότι είναι πράγματι 
δυνατή η συνύπαρξη μεγάλων σαρκοφάγων και εκτρεφόμενων ζώων, υπό την προϋπόθεση της 
αποτελεσματικής εφαρμογής κατάλληλων και ορθά προσαρμοσμένων μέτρων για την 
προστασία των εκτρεφόμενων ζώων. Όταν εφαρμόζονται αποτελεσματικά τα κατάλληλα 
μέτρα, όπως η χρήση ηλεκτρικών περιφράξεων ή σκύλων φυλάκων, οι επιπτώσεις από τις 
ζημίες που προκαλούν οι λύκοι μειώνονται σημαντικά. 

Σύμφωνα με τις «Κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις κρατικές 
ενισχύσεις στον γεωργικό και τον δασοκομικό τομέα και στις αγροτικές περιοχές για την 
περίοδο 2014-2020», όπως τροποποιήθηκε στις 8.11.20183, τα κράτη μέλη μπορούν να 
χορηγούν κρατικές ενισχύσεις για την κάλυψη έως και του 100 % του κόστους των επενδύσεων 
που είναι αναγκαίες για την πρόληψη ζημιών που προκαλούνται από προστατευόμενα ζώα, 
όπως λύκοι. Το μέγιστο ποσό ενίσχυσης για την αντιστάθμιση ζημιών (άμεσων και έμμεσων) 
από προστατευόμενα είδη ζώων αυξήθηκε επίσης σε 100 %.

Τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης, στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής, μπορούν 
να καλύψουν, εφόσον το επιθυμούν τα κράτη μέλη, το κόστος για τη λήψη αποτελεσματικών 
προληπτικών μέτρων4 που συμβάλλουν στην εξάλειψη ή τον περιορισμό του κινδύνου ζημιών 
από μεγάλα σαρκοφάγα. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν οικονομική στήριξη για 
την εγκατάσταση ηλεκτροφόρων περιφράξεων, κατάρτιση για τους βοσκούς σχετικά με τις 
βέλτιστες πρακτικές για το περιβάλλον όπου ζουν άγρια ζώα, την αγορά σκύλων για να 
χρησιμοποιηθούν ως φύλακες, την κατασκευή καταλυμάτων για τους βοσκούς που μένουν 

1 http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/case_studies.htm
2 https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/596844/IPOL_STU(2018)596844_EN.pdf 
3 https://ec.europa.eu/info/news/amendments-state-aid-guidelines-agriculture-sector-better-address-damages-
caused-wolves-and-other-protected-animals-2018-nov-08_en 
4https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/case_studies_sub_rural_development_
programmes.htm 

http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/case_studies.htm
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/596844/IPOL_STU(2018)596844_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/news/amendments-state-aid-guidelines-agriculture-sector-better-address-damages-caused-wolves-and-other-protected-animals-2018-nov-08_en
https://ec.europa.eu/info/news/amendments-state-aid-guidelines-agriculture-sector-better-address-damages-caused-wolves-and-other-protected-animals-2018-nov-08_en
https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/case_studies_sub_rural_development_programmes.htm
https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/case_studies_sub_rural_development_programmes.htm
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κοντά στα κοπάδια τους, καθώς και μελέτες για την ανάλυση των μεθόδων εκτατικής εκτροφής 
ζώων παρουσία σαρκοφάγων. Η στήριξη μπορεί επίσης να επεκταθεί και στη συντήρηση 
προστατευτικών περιφράξεων ή/και σκύλων φύλαξης, εφόσον γίνεται σε τακτά και 
επαναλαμβανόμενα διαστήματα, καθώς και στην αντιστάθμιση του κόστους του έργου των 
βοσκών. 

Το άρθρο 16 της οδηγίας για τους οικοτόπους5 παρέχει τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να 
λαμβάνουν πρόσθετα μέτρα, συμπεριλαμβανομένης, εφόσον απαιτείται, της θανάτωσης λύκων 
που θα επιδείκνυαν ασυνήθη και δυνητικά επικίνδυνη συμπεριφορά, υπό την προϋπόθεση ότι 
δεν υπάρχει ικανοποιητική εναλλακτική λύση και η παρέκκλιση δεν αποβαίνει σε βάρος της 
διατήρησης ή της επίτευξης ικανοποιητικής κατάστασης διατήρησης του είδους εντός του 
φυσικού του εύρους εξάπλωσης. Ο κατάλογος των λόγων, βάσει του άρθρου 16, για την 
εφαρμογή των παρεκκλίσεων αυτών περιλαμβάνει την ανάγκη να διασφαλίζεται η δημόσια 
ασφάλεια ή άλλοι επιτακτικοί λόγοι υπέρτερου δημόσιου συμφέροντος καθώς και, ρητώς, η 
πρόληψη σοβαρής βλάβης του ζωικού κεφαλαίου.

Ως εκ τούτου, υπάρχουν τα κατάλληλα μέτρα σύμφωνα με την τρέχουσα πολιτική και τη 
νομοθεσία της ΕΕ όσον αφορά όλα τα ζητήματα που θίγει ο αναφέρων. Η Επιτροπή σχεδιάζει 
να βοηθήσει περαιτέρω τις εθνικές αρχές και τους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς 
παρέχοντάς τους οικονομική στήριξη, καθοδήγηση, ανταλλαγή πληροφοριών και ορθές 
πρακτικές. Εντούτοις εναπόκειται στις αρμόδιες εθνικές αρχές να αποφασίζουν για τη λήψη 
συγκεκριμένων μέτρων ή την προσέγγιση που αρμόζει δεόντως σε κάθε περιφερειακό και 
εθνικό πλαίσιο. Στο πλαίσιο αυτό, παρά το γεγονός ότι τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να 
χρησιμοποιούν την ευελιξία που προσφέρει η οδηγία για τους οικοτόπους, εντούτοις κάθε 
μέτρο που θεσπίζουν οι αρχές των κρατών μελών πρέπει να είναι επιστημονικά θεμελιωμένο 
και να συνάδει με τη νομοθεσία της ΕΕ.

Οι περισσότεροι Ευρωπαίοι πολίτες θεωρούν ότι η πρόσφατη επανεμφάνιση των μεγάλων 
σαρκοφάγων ζώων αποτελεί επιτυχημένο παράδειγμα προστασίας της φύσης. Επιπλέον, θετικά 
παραδείγματα από άλλα κράτη μέλη με παρόμοιο φυσικό περιβάλλον καταδεικνύουν ότι η 
ανάκαμψη του πληθυσμού των λύκων θα πρέπει να είναι εφικτή και στην Αυστρία, χωρίς να 
απαιτείται η αναπροσαρμογή του ισχύοντος νομικού πλαισίου, και ότι αυτό μπορεί να 
επιτευχθεί κατά τρόπο πλήρως συμβατό με τις ανάγκες και τις προσδοκίες των αγροτικών 
κοινοτήτων. 

Η πολιτική της ΕΕ που προστατεύει τον λύκο και άλλα αυτόχθονα σαρκοφάγα εξακολουθεί να 
είναι σημαντική για τη διασφάλιση της ανάκαμψής του, μεταξύ άλλων και στην Αυστρία, όπου 
το καθεστώς διατήρησης του είδους είναι, μεταξύ άλλων, μη ευνοϊκό συγκριτικά με γειτονικά 
κράτη μέλη. Η αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης βασίζεται σε αντικειμενικές 
πληροφορίες που σχετίζονται με το εύρος, το μέγεθος και τη βιωσιμότητα του πληθυσμού και, 
ως εκ τούτου, δεν μεταβάλλεται από κανένα στοιχείο που αφορά τον διαχωρισμό των 
ευρωπαϊκών λύκων σε πολλούς πληθυσμούς, ή σε ό, τι αφορά τον κίνδυνο εξαφάνισης του 
είδους, ο οποίος επί του παρόντος είναι προφανώς πολύ χαμηλός.

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή θεωρεί ότι το ισχύον νομικό πλαίσιο βάσει της οδηγίας για τους οικοτόπους, το 

5 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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οποίο αναφέρει τον λύκο ως αυστηρά προστατευόμενο είδος αλλά παρέχει στις εθνικές αρχές 
τη δυνατότητα να χορηγούν παρεκκλίσεις σε ορισμένες περιπτώσεις, εξακολουθεί να είναι 
κατάλληλο για τον επιδιωκόμενο σκοπό. Όσον αφορά την κτηνοτροφία, οι ισχύοντες κανόνες 
για τις κρατικές ενισχύσεις παρέχουν στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να καλύπτουν πλήρως τις 
δαπάνες για επενδύσεις στην πρόληψη ή την αποκατάσταση ζημιών. Τα προγράμματα 
αγροτικής ανάπτυξης της ΕΕ μπορούν επίσης να στηρίξουν μέτρα προστασίας των ζώων.

Ως εκ τούτου, υπάρχουν κατάλληλα μέτρα, τα οποία συνάδουν με την ισχύουσα πολιτική της 
ΕΕ, για την αντιμετώπιση των ζητημάτων που θίγει ο αναφέρων και θα πρέπει να εφαρμόζονται 
προορατικά από τα κράτη μέλη.

3.2 Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 28 Σεπτεμβρίου 2020

Αναφορά αριθ. 0074/2020

Ο λύκος είναι ένα μεγάλο σαρκοφάγο είδος κοινοτικού ενδιαφέροντος που προστατεύεται 
βάσει της οδηγίας για τους οικοτόπους6. Τα κράτη μέλη έχουν δεσμευτεί να αποκαταστήσουν 
και να διατηρήσουν τον πληθυσμό του είδους σε ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης. Ο 
λύκος ανέκαθεν άνηκε στην ευρωπαϊκή τοπική πανίδα και βρισκόταν σε μεγάλα τμήματα της 
ηπειρωτικής Ευρώπης μέχρι την εξόντωσή του σε πολλές περιοχές τους τελευταίους αιώνες. 
Δεδομένου ότι πρόκειται για θηρευτή, διαδραματίζει σημαντικό οικολογικό ρόλο, 
συμβάλλοντας στην υγεία και τη λειτουργία των οικοσυστημάτων. Συγκεκριμένα, το εν λόγω 
είδος συμβάλλει στην αποκατάσταση και τη διατήρηση της ισορροπίας των οικοσυστημάτων 
και των τροφικών ιστών, ρυθμίζοντας τον πληθυσμό των θηραμάτων και βελτιώνοντας την 
υγεία τους, μέσω της επιλεκτικής θήρευσης. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για θηράματα, όπως τα 
άγρια οπληφόρα (ελάφια και αγριόχοιροι), στα οποία συχνά σημειώνεται υπερπληθυσμός. 

Η ενωσιακή πολιτική σχετικά με τα μεγάλα σαρκοβόρα βασίζεται στην έννοια της συνύπαρξης 
τους με τους ανθρώπους στα ίδια πολυλειτουργικά τοπία. Η Επιτροπή γνωρίζει ότι η επιτυχής 
ανάκαμψη του πληθυσμού μεγάλων σαρκοφάγων μπορεί, σε ορισμένες περιπτώσεις, να 
προκαλέσει συγκρούσεις με δραστηριότητες όπως η γεωργία και η κτηνοτροφία, ιδίως στα 
ορεινά τμήματα περιοχών όπου οι παραδοσιακές γνώσεις σχετικά με τη διαχείριση 
εκτρεφόμενων ζώων παρουσία μεγάλων σαρκοφάγων έχουν χαθεί από τότε τα σαρκοφάγα 
εξοντώθηκαν. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή στηρίζει ενεργά τα κράτη μέλη και τα 
ενδιαφερόμενα μέρη στον σχεδιασμό και την εφαρμογή κατάλληλων λύσεων ώστε να 
εξισορροπηθεί η προστασία των εν λόγω ειδών με τα έννομα συμφέροντα των οικονομικών 
τομέων που πλήττονται. Επιτυχημένα παραδείγματα από πολλά κράτη7 8 μέλη δείχνουν ότι 
είναι πράγματι δυνατή η συνύπαρξη μεγάλων σαρκοφάγων και εκτρεφόμενων ζώων, υπό την 
προϋπόθεση ότι εφαρμόζονται με αποτελεσματικό τρόπο κατάλληλα και ορθά προσαρμοσμένα 
μέτρα για την προστασία των εκτρεφόμενων ζώων. Όταν εφαρμόζονται αποτελεσματικά τα 
κατάλληλα μέτρα, όπως η χρήση ηλεκτρικών περιφράξεων ή σκύλων φυλάκων, οι επιπτώσεις 
από τις ζημίες που προκαλούν οι λύκοι μειώνονται σημαντικά. 

Σύμφωνα με τις «Κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις κρατικές 
ενισχύσεις στον γεωργικό και τον δασοκομικό τομέα και στις αγροτικές περιοχές για την 

6 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.
7 http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/case_studies.htm
8https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/596844/IPOL_STU(2018)596844_EN.pdf 

http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/case_studies.htm
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/596844/IPOL_STU(2018)596844_EN.pdf
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περίοδο 2014-2020», όπως τροποποιήθηκε στις 8 Νοεμβρίου 20189, τα κράτη μέλη μπορούν 
να χορηγούν κρατικές ενισχύσεις για την κάλυψη έως και του 100 % του κόστους των 
επενδύσεων που είναι αναγκαίες για την πρόληψη ζημιών που προκαλούνται από 
προστατευόμενα είδη ζώων, όπως λύκοι. Το μέγιστο ποσό ενίσχυσης για την αντιστάθμιση 
ζημιών (άμεσων και έμμεσων) από προστατευόμενα είδη ζώων αυξήθηκε επίσης σε 100 %.

Στο πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής της ΕΕ, τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης 
μπορούν να στηρίξουν, εφόσον το επιλέξουν τα κράτη μέλη, το κόστος για αποτελεσματικά 
προληπτικά μέτρα10. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν οικονομική στήριξη π.χ. για 
την εγκατάσταση ηλεκτροφόρων περιφράξεων, κατάρτιση για τους βοσκούς σχετικά με τις 
βέλτιστες πρακτικές για το περιβάλλον όπου ζουν άγριοι αυτόχθονες θηρευτές, την αγορά 
σκύλων για να χρησιμοποιηθούν ως φύλακες, την κατασκευή καταλυμάτων για τους βοσκούς 
που μένουν κοντά στα κοπάδια τους, καθώς και μελέτες για την ανάλυση και τη βελτίωση των 
μεθόδων εκτατικής εκτροφής ζώων παρουσία σαρκοφάγων. Η στήριξη μπορεί επίσης να 
επεκταθεί και στη συντήρηση προστατευτικών περιφράξεων ή/και σκύλων φύλαξης, εφόσον 
γίνεται σε τακτά και επαναλαμβανόμενα διαστήματα, καθώς και στην αντιστάθμιση του 
κόστους της επιτήρησης.

Παρόλο που στο απώτερο παρελθόν έχουν αναφερθεί θανατηφόρες επιθέσεις λύκων σε 
ανθρώπους (όπου συχνά επρόκειτο για λυσσασμένα ζώα), εν τούτοις εδώ και πολλές δεκαετίες 
δεν έχει καταγραφεί παρόμοιο περιστατικό στην Ευρώπη παρά το γεγονός ότι σε πολλές χώρες 
απαντάται σημαντικός και ολοένα αυξανόμενος αριθμός λύκων. Σε κάθε περίπτωση, το 
άρθρο 16 της οδηγίας για τους οικότοπους επιτρέπει στα κράτη μέλη να λαμβάνουν όλα τα 
αναγκαία μέτρα, συμπεριλαμβανομένων, εφόσον απαιτείται, του εκφοβισμού, της αιχμαλωσίας 
ή της θανάτωσης κάθε δυνητικά επικίνδυνου λύκου (π.χ. ζώων που χρησιμοποιούνται από τον 
άνθρωπο ή αναζητούν τροφή), υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει ικανοποιητική 
εναλλακτική λύση και η παρέκκλιση αυτή δεν εμποδίζει τη διατήρηση ή την επίτευξη 
ικανοποιητικής κατάστασης διατήρησης του είδους στην περιοχή φυσικής κατανομής του. Ο 
κατάλογος των λόγων που επιτρέπουν τη χρήση τέτοιων παρεκκλίσεων, σύμφωνα με το 
άρθρο 16, δεν περιορίζεται στην ανάγκη διασφάλισης της δημόσιας ασφάλειας ή σε άλλους 
επιτακτικούς λόγους υπέρτερου δημόσιου συμφέροντος, αλλά περιλαμβάνει επίσης την 
πρόληψη σοβαρών ζημιών σε εκτρεφόμενα ζώα.

Επομένως, τα ενδιαφερόμενα κράτη διαθέτουν τα κατάλληλα μέτρα σύμφωνα με την τρέχουσα 
πολιτική και νομοθεσία της ΕΕ, όσον αφορά όλα τα ζητήματα που θίγει ο αναφέρων. Η 
Επιτροπή προτίθεται να βοηθήσει περαιτέρω τις εθνικές αρχές και τους σχετικούς 
ενδιαφερόμενους φορείς παρέχοντάς τους οικονομική στήριξη, καθοδήγηση, ανταλλαγή 
πληροφοριών και ορθές πρακτικές. Ωστόσο, εναπόκειται στις αρμόδιες εθνικές αρχές να 
αποφασίσουν σχετικά με τα ειδικά μέτρα ή την προσέγγιση που ενδείκνυνται σε περιφερειακό 
και εθνικό πλαίσιο, μεταξύ άλλων λαμβάνοντας υπόψη και το τρέχον μέγεθος του πληθυσμού 
των λύκων. Στο πλαίσιο αυτό, παρά το γεγονός ότι τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να 
χρησιμοποιούν την ευελιξία που προσφέρει η οδηγία για τους οικοτόπους, εντούτοις κάθε 
μέτρο που θεσπίζουν οι αρχές των κρατών μελών πρέπει να είναι επιστημονικά τεκμηριωμένο 
και να συνάδει με τη νομοθεσία της ΕΕ.

9https://ec.europa.eu/info/news/amendments-state-aid-guidelines-agriculture-sector-better-address-damages-
caused-wolves-and-other-protected-animals-2018-nov-08_en 
10https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/case_studies_sub_rural_development
_programmes.htm 

https://ec.europa.eu/info/news/amendments-state-aid-guidelines-agriculture-sector-better-address-damages-caused-wolves-and-other-protected-animals-2018-nov-08_en
https://ec.europa.eu/info/news/amendments-state-aid-guidelines-agriculture-sector-better-address-damages-caused-wolves-and-other-protected-animals-2018-nov-08_en
https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/case_studies_sub_rural_development_programmes.htm
https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/case_studies_sub_rural_development_programmes.htm


CM\1246521EL.docx 7/12 PE653.732v03-00

EL

Η πλειονότητα των Ευρωπαίων πολιτών θεωρούν ότι η πρόσφατη επανεμφάνιση των μεγάλων 
σαρκοφάγων ζώων αποτελεί επιτυχημένο παράδειγμα προστασίας της φύσης. Επιπλέον, θετικά 
παραδείγματα από άλλα κράτη μέλη με παρόμοιες φυσικές συνθήκες καταδεικνύουν ότι η 
ανάκαμψη του πληθυσμού λύκων θα πρέπει επίσης να είναι εφικτή στις ορεινές περιοχές της 
Αυστρίας κατά τρόπο συμβατό με τις ανάγκες και τις προσδοκίες των αγροτικών κοινοτήτων. 

Η πολιτική της ΕΕ που προστατεύει τον λύκο και άλλα αυτόχθονα μεγάλα σαρκοφάγα 
εξακολουθεί να είναι σημαντική για τη διασφάλιση της ανάκαμψής του, ιδίως στις ορεινές 
περιοχές της Αυστρίας όπου η κατάσταση διατήρησης των ειδών εξακολουθεί να είναι 
δυσμενής, ακόμη και σε σύγκριση με γειτονικά κράτη μέλη με παρόμοιες γεωργικές 
παραδόσεις. Το συμπέρασμα αυτό της μη ικανοποιητικής κατάστασης διατήρησης βασίζεται 
σε πληροφορίες σχετικά με τη διασπορά, το μέγεθος και τη βιωσιμότητα του πληθυσμού και, 
ως εκ τούτου, δεν επηρεάζεται από εκτιμήσεις σχετικά με τον διαχωρισμό των ευρωπαϊκών 
λύκων σε διάφορους διακριτούς πληθυσμούς ή σχετικά με τον κίνδυνο εξαφάνισης του είδους 
σε επίπεδο ΕΕ, ο οποίος επί του παρόντος είναι πολύ χαμηλός.

Εναπόκειται στα κράτη μέλη να αποφασίσουν, σε περίπτωση περαιτέρω αύξησης των 
πληθυσμών λύκων, εάν και πώς θα προσαρμόσουν τις στρατηγικές διαχείρισης των ειδών, 
σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις της ΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη τις περιβαλλοντικές, 
πολιτιστικές και κοινωνικοοικονομικές απαιτήσεις. 

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή θεωρεί ότι το ισχύον νομικό πλαίσιο βάσει της οδηγίας για τους οικοτόπους, το 
οποίο αναφέρει τον λύκο ως αυστηρά προστατευόμενο είδος αλλά παρέχει στις εθνικές αρχές 
τη δυνατότητα να χορηγούν παρεκκλίσεις σε ορισμένες εξαιρετικές περιπτώσεις, εξακολουθεί 
να είναι κατάλληλο για τον επιδιωκόμενο σκοπό. Όσον αφορά την κτηνοτροφία, οι ισχύοντες 
κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις παρέχουν στα κράτη μέλη πολλές δυνατότητες να 
καλύψουν πλήρως το κόστος των επενδύσεων για την πρόληψη ή την αντιστάθμιση ζημιών. 
Τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης της ΕΕ μπορούν επίσης να στηρίξουν διάφορα 
προληπτικά μέτρα για την προστασία των εκτρεφόμενων ζώων.

Ως εκ τούτου, υπάρχουν κατάλληλα μέτρα σύμφωνα με την τρέχουσα πολιτική της ΕΕ όσον 
αφορά όλα τα ζητήματα που θίγει ο αναφέρων.

3.3 Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 10 Φεβρουαρίου 2021

Αναφορές 0827/2020 και 1102/2020

Ο λύκος είναι ένα μεγάλο σαρκοφάγο είδος κοινοτικού ενδιαφέροντος που προστατεύεται 
βάσει της οδηγίας για τους οικοτόπους11. Τα κράτη μέλη έχουν δεσμευθεί να προωθήσουν την 
αποκατάσταση και διατήρηση των πληθυσμών λύκων σε ικανοποιητική κατάσταση 
διατήρησης. 

Η Επιτροπή γνωρίζει ότι η επιτυχής ανάκαμψη του πληθυσμού μεγάλων σαρκοφάγων μπορεί, 
σε ορισμένες περιπτώσεις, να προκαλέσει συγκρούσεις με δραστηριότητες όπως η γεωργία και 
η κτηνοτροφία, ιδίως σε περιοχές όπως οι αυστριακές Άλπεις όπου οι παραδοσιακές γνώσεις 

11 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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σχετικά με τη διαχείριση εκτρεφόμενων ζώων παρουσία μεγάλων σαρκοφάγων έχουν χαθεί 
από τότε που τα σαρκοφάγα εξοντώθηκαν.

Η ενωσιακή πολιτική σχετικά με τα μεγάλα σαρκοβόρα βασίζεται στην έννοια της συνύπαρξης 
τους με τους ανθρώπους στα ίδια πολυλειτουργικά τοπία. Η Επιτροπή υποστηρίζει ενεργά τα 
κράτη μέλη και τους ενδιαφερόμενους φορείς όσον αφορά τον σχεδιασμό και την εφαρμογή 
κατάλληλων λύσεων ώστε να συνδυάζεται η προστασία των εν λόγω ειδών με τα συμφέροντα 
και τις ανάγκες των ανθρώπων. Επιτυχημένα παραδείγματα από πολλά κράτη μέλη12 13δείχνουν 
ότι είναι πράγματι δυνατή η συνύπαρξη μεγάλων σαρκοφάγων και εκτρεφόμενων ζώων στα 
βοσκοτόπια των Άλπεων, υπό την προϋπόθεση της αποτελεσματικής εφαρμογής κατάλληλων 
και ορθά προσαρμοσμένων μέτρων για την προστασία των εκτρεφόμενων ζώων. Όταν 
εφαρμόζονται αποτελεσματικά τα κατάλληλα μέτρα, όπως η χρήση ηλεκτρικών περιφράξεων 
ή σκύλων φυλάκων, οι επιπτώσεις από τις ζημίες που προκαλούν οι λύκοι μειώνονται 
σημαντικά. 

Σύμφωνα με τις «Κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις κρατικές 
ενισχύσεις στον γεωργικό και τον δασοκομικό τομέα και στις αγροτικές περιοχές», όπως 
τροποποιήθηκαν, μεταξύ άλλων, στις 8 Νοεμβρίου 201814 και θα ισχύουν έως τις 31 
Δεκεμβρίου 202215, τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν κρατικές ενισχύσεις για την κάλυψη 
έως και του 100 % του κόστους των επενδύσεων που είναι αναγκαίες για την πρόληψη ζημιών 
που προκαλούνται από προστατευόμενα είδη ζώων, όπως οι λύκοι. Το μέγιστο ποσό στήριξης 
για την αντιστάθμιση ζημιών (άμεσων και έμμεσων) από προστατευόμενα είδη ζώων αυξήθηκε 
επίσης σε 100 %.

Στο πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής της ΕΕ, τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να 
λαμβάνουν στήριξη από προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης για την εφαρμογή 
αποτελεσματικών μέτρων για την πρόληψη ή τη μείωση του κινδύνου πρόκλησης ζημιών από 
μεγάλα σαρκοφάγα16. Στα μέτρα αυτά περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οικονομική στήριξη 
για την εγκατάσταση ηλεκτροφόρων περιφράξεων, κατάρτιση για τους βοσκούς σχετικά με τις 
βέλτιστες πρακτικές για το περιβάλλον όπου ζουν άγρια ζώα, αγορά σκύλων για να 
χρησιμοποιηθούν ως φύλακες, κατασκευή καταλυμάτων για τους βοσκούς που μένουν κοντά 
στα κοπάδια τους, καθώς και μελέτες για την ανάλυση των μεθόδων εκτατικής εκτροφής ζώων 
παρουσία σαρκοφάγων. Η στήριξη μπορεί επίσης να επεκταθεί και στη συντήρηση 
προστατευτικών περιφράξεων ή/και σκύλων φύλαξης, εφόσον γίνεται σε τακτά και 
επαναλαμβανόμενα διαστήματα, καθώς και στην αντιστάθμιση του κόστους της επιτήρησης.

Το άρθρο 16 της οδηγίας για τους οικοτόπους παρέχει τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να 
λαμβάνουν πρόσθετα μέτρα, συμπεριλαμβανομένης, εφόσον απαιτείται, της θανάτωσης λύκων 
που θα επιδείκνυαν ασυνήθη και δυνητικά επικίνδυνη συμπεριφορά, υπό την προϋπόθεση ότι 
δεν υπάρχει ικανοποιητική εναλλακτική λύση και η παρέκκλιση δεν αποβαίνει σε βάρος της 
διατήρησης ή της επίτευξης ικανοποιητικής κατάστασης διατήρησης του είδους εντός του 
φυσικού του εύρους εξάπλωσης. Ο κατάλογος των λόγων, βάσει του άρθρου 16, για την 

12 http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/case_studies.htm
13 https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/596844/IPOL_STU(2018)596844_EN.pdf
14https://ec.europa.eu/info/news/amendments-state-aid-guidelines-agriculture-sector-better-address-damages-
caused-wolves-and-other-protected-animals-2018-nov-08_en
15 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC1208(03)&from=EN
16https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/case_studies_sub_rural_development
_programmes.htm

http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/case_studies.htm
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/596844/IPOL_STU(2018)596844_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/news/amendments-state-aid-guidelines-agriculture-sector-better-address-damages-caused-wolves-and-other-protected-animals-2018-nov-08_en
https://ec.europa.eu/info/news/amendments-state-aid-guidelines-agriculture-sector-better-address-damages-caused-wolves-and-other-protected-animals-2018-nov-08_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC1208(03)&from=EN
https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/case_studies_sub_rural_development_programmes.htm
https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/case_studies_sub_rural_development_programmes.htm
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εφαρμογή των παρεκκλίσεων αυτών περιλαμβάνει την ανάγκη να διασφαλίζεται η δημόσια 
ασφάλεια ή άλλοι επιτακτικοί λόγοι υπέρτερου δημόσιου συμφέροντος καθώς και, ρητώς, η 
πρόληψη σοβαρής βλάβης του ζωικού κεφαλαίου.

Ως εκ τούτου, υπάρχουν τα κατάλληλα μέτρα σύμφωνα με την τρέχουσα πολιτική και τη 
νομοθεσία της ΕΕ όσον αφορά όλα τα ζητήματα που θίγει ο αναφέρων. Η Επιτροπή σχεδιάζει 
να βοηθήσει περαιτέρω τις εθνικές αρχές και τους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς 
παρέχοντάς τους οικονομική στήριξη, καθοδήγηση, ανταλλαγή πληροφοριών και ορθές 
πρακτικές. Εντούτοις εναπόκειται στις αρμόδιες εθνικές αρχές να αποφασίζουν για τη λήψη 
συγκεκριμένων μέτρων ή την προσέγγιση που αρμόζει δεόντως σε κάθε περιφερειακό και 
εθνικό πλαίσιο. Στο πλαίσιο αυτό, παρά το γεγονός ότι τα κράτη μέλη μπορούν να 
χρησιμοποιούν την ευελιξία που προσφέρει η οδηγία για τους οικοτόπους, κάθε μέτρο που 
θεσπίζουν οι αρχές των κρατών μελών πρέπει να είναι επιστημονικά θεμελιωμένο και να 
συνάδει με τη νομοθεσία της ΕΕ.

Οι περισσότεροι Ευρωπαίοι πολίτες θεωρούν ότι η πρόσφατη επανεμφάνιση των μεγάλων 
σαρκοφάγων ζώων αποτελεί επιτυχημένο παράδειγμα προστασίας της φύσης. Επιπλέον, θετικά 
παραδείγματα από άλλα κράτη μέλη με παρόμοιο φυσικό περιβάλλον καταδεικνύουν ότι η 
ανάκαμψη του πληθυσμού των λύκων θα πρέπει να είναι εφικτή και στην Αυστρία, χωρίς να 
απαιτείται η αναπροσαρμογή του ισχύοντος νομικού πλαισίου, και ότι αυτό μπορεί να 
επιτευχθεί κατά τρόπο πλήρως συμβατό με τις ανάγκες και τις προσδοκίες των αγροτικών 
κοινοτήτων. Στο πλαίσιο αυτό, υπενθυμίζεται επίσης ότι δεν είναι γνωστό αν οι λύκοι 
συνιστούν αντικειμενικό κίνδυνο για την ανθρώπινη ασφάλεια.

Η πολιτική της ΕΕ που προστατεύει τον λύκο και άλλα αυτόχθονα σαρκοφάγα εξακολουθεί να 
είναι σημαντική για τη διασφάλιση της ανάκαμψής του, μεταξύ άλλων και στην Αυστρία, όπου 
το καθεστώς διατήρησης του είδους παραμένει, μεταξύ άλλων, μη ευνοϊκό συγκριτικά με 
γειτονικά κράτη μέλη.

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή θεωρεί ότι το ισχύον νομικό πλαίσιο βάσει της οδηγίας για τους οικοτόπους, το 
οποίο αναφέρει τον λύκο ως αυστηρά προστατευόμενο είδος αλλά παρέχει στις εθνικές αρχές 
τη δυνατότητα να επιτρέπουν παρεκκλίσεις σε ορισμένες περιπτώσεις, εξακολουθεί να είναι 
κατάλληλο για τον επιδιωκόμενο σκοπό. Όσον αφορά την κτηνοτροφία, οι ισχύοντες κανόνες 
για τις κρατικές ενισχύσεις παρέχουν στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να καλύπτουν πλήρως τις 
δαπάνες για την πρόληψη ή την αποκατάσταση ζημιών. Τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης 
της ΕΕ μπορούν επίσης να στηρίξουν προληπτικά μέτρα και μέτρα για την προστασία των 
εκτρεφόμενων ζώων.

Ως εκ τούτου, υπάρχουν κατάλληλα μέτρα, τα οποία συνάδουν με την ισχύουσα πολιτική της 
ΕΕ, για την αντιμετώπιση των ζητημάτων που θίγει ο αναφέρων και θα πρέπει να εφαρμόζονται 
προορατικά από τα κράτη μέλη.

4. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 25 Οκτωβρίου 2021

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι, σε αντίθεση με όσα ισχυρίζεται ο αναφέρων, η παρουσία λύκων 
δεν συνιστά γνωστή απειλή για την ανθρώπινη ασφάλεια. 

Η επίτευξη της σωστής ισορροπίας μεταξύ της προστασίας των λύκων και των συμφερόντων 
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της ορεινής γεωργίας απαιτεί πρωτίστως τη λήψη κατάλληλων προληπτικών μέτρων για την 
πρόληψη των περιττών απωλειών ζωικού κεφαλαίου λόγω θήρευσης. Δεδομένης της φυσικής 
συμπεριφοράς των λύκων, η πρακτική της μη φύλαξης των ζώων σε μεγάλους ορεινούς 
βοσκότοπους δεν συνάδει με την πρόληψη και ελαχιστοποίηση των απωλειών που 
προκαλούνται από αυτούς. 

Η Επιτροπή συμφωνεί ότι οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να αποζημιώνονται εάν οι απώλειες τους 
λόγω της συμπεριφοράς των λύκων δεν οφείλονται στη μη λήψη κατάλληλων μέτρων για την 
προστασία των ζώων. Στο πλαίσιο αυτό μάλιστα υπενθυμίζει ότι η πλήρης αποζημίωση για 
ζημίες που προκαλούνται από προστατευόμενα άγρια ζώα συνάδει με τους κανόνες της ΕΕ για 
τις κρατικές ενισχύσεις.

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), η ΕΕ 
χρηματοδοτεί τα κράτη μέλη όσον αφορά την εφαρμογή προληπτικών μέτρων για τη 
διασφάλιση της συνύπαρξης της γεωργίας και των μεγάλων σαρκοφάγων, μετριάζοντας έτσι 
τον κίνδυνο πρόκλησης ζημίας17. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, επενδύσεις για 
την αγορά προστατευτικών περιφράξεων ή σκύλων φύλαξης ως μη παραγωγικών επενδύσεων, 
οι οποίες μπορούν να χρηματοδοτηθούν έως και 100 %.

Το ισχύον νομικό πλαίσιο βάσει της οδηγίας για τους οικοτόπους18 επιτρέπει ήδη στις εθνικές 
αρχές να χορηγούν παρεκκλίσεις για τη θανάτωση μεμονωμένων λύκων, εφόσον πληρούνται 
πλήρως ορισμένες προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 16 της οδηγίας. Ως εκ τούτου, δεν 
είναι αναγκαίο να προταθούν τροποποιήσεις στο εν λόγω άρθρο για τους λόγους που 
επισημαίνει ο αναφέρων, δεδομένου ότι εφαρμόζεται με ευελιξία όταν δικαιολογείται.

Κάθε έξι έτη, τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή έκθεση η οποία περιέχει 
επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση και τις τάσεις των οικοτόπων και 
των ειδών που προστατεύονται βάσει της οδηγίας για τους οικοτόπους. Από τις διαθέσιμες 
πληροφορίες, σε συνδυασμό με άλλες πληροφορίες, όπως η επιστημονική έκθεση του 
Πανεπιστημίου BOKU της Βιέννης, την οποία μάλιστα επικαλέστηκε και ένας εκ των 
αναφερόντων, προκύπτει ότι ο πληθυσμός των λύκων στις αυστριακές Άλπεις, επί του 
παρόντος, είναι σημαντικά μικρότερος από αυτόν που μπορεί να αντέξει η περιοχή ενώ δεν 
υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν οι λύκοι αναπαράγονται.

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι λύσεις που ήδη προωθεί συμβάλλουν στην 
εξισορρόπηση της παρουσίας των μεγάλων σαρκοφάγων και της προστασίας της κτηνοτροφίας 
των ορεινών περιοχών, καθώς και ότι η κλίμακα και η ποιότητα των δεδομένων για τους λύκους 
στην ΕΕ δεν δικαιολογούν περαιτέρω παρακολούθηση του είδους.

5. Απάντηση της Επιτροπής (ΑΝΑΘ. ΙΙ), που ελήφθη στις 15 Δεκεμβρίου 2021

Αναφορές 1055/2019, 0074/2020, 827/2020 και 1102/2020

17https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/case_studies_sub_rural_development
_programmes.htm 
18 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. https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/?uri=CELEX:01992L0043-20130701

https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/case_studies_sub_rural_development_programmes.htm
https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/case_studies_sub_rural_development_programmes.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:01992L0043-20130701
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:01992L0043-20130701
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Η αναφορά

Σύμφωνα με τους αναφέροντες, η γεωργία μικρής κλίμακας απειλείται από την αυξανόμενη 
παρουσία λύκων. Συνεπώς, πολλοί αγρότες εξετάζουν το ενδεχόμενο να εγκαταλείψουν τις 
ευρέως διαδεδομένες πρακτικές βόσκησης. Επιπλέον, σημαντικός αριθμός αγροτών δεν 
μπορούν πλέον να βόσκουν τα ζώα τους σε ορεινά βοσκοτόπια καθώς δεν έχουν κανένα τρόπο 
να αποτρέψουν τις επιθέσεις λύκων στα ζώα τους. Επισημαίνουν επίσης ότι χωρίς την ορεινή 
γεωργία, η βλάστηση στα ορεινά βοσκοτόπια και στα μονοπάτια πεζοπορίας θα αυξάνονταν 
υπερβολικά, γεγονός που θα έπληττε σοβαρά τον τουριστικό κλάδο στην Αυστρία και, τελικά, 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακόμα, ζητούν την προστασία της μικρής κλίμακας παραδοσιακής 
εκτροφής αιγοπροβάτων, των πρακτικών βόσκησης που εφαρμόζουν οι ντόπιοι αγρότες, καθώς 
και των ορεινών περιοχών. Eν κατακλείδι, ζητούν η προστασία των κατοίκων και των 
εκτρεφόμενων ζώων στις ορεινές περιοχές, καθώς και η διατήρηση του μοναδικού αυστριακού 
και ευρωπαϊκού ορεινού φυσικού τοπίου να έχουν προτεραιότητα έναντι της προστασίας των 
λύκων. Για τον λόγο αυτό, ζητούν να επιτραπεί η απομάκρυνση των λύκων και να 
επανεκτιμηθεί το καθεστώς προστασίας του λύκου στην οδηγία για τους οικοτόπους.

Παρατηρήσεις της Επιτροπής

Εκτός από τις πληροφορίες που έχουν παρασχεθεί μέχρι στιγμής στην απάντηση στις εν λόγω 
αναφορές, η Επιτροπή μπορεί τώρα να ενημερώσει τους αναφέροντες ότι πρόσφατα ενέκρινε 
επικαιροποιημένη έκδοση των κατευθυντήριων γραμμών για την αυστηρή προστασία των 
ειδών ζώων ενωσιακού ενδιαφέροντος βάσει της οδηγίας για τους οικοτόπους19. Οι 
επικαιροποιημένες κατευθυντήριες γραμμές αντικατοπτρίζουν τις τελευταίες νομικές 
ερμηνείες του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ), αντικαθιστώντας τις αρχικές του 
2007. Εκτός από τη νομική ερμηνεία και τις διευκρινίσεις, οι κατευθυντήριες γραμμές 
περιλαμβάνουν πληροφορίες, συμβουλές και ορθές πρακτικές σχετικά με τον τρόπο 
αντιμετώπισης των συγκρούσεων μεταξύ αυστηρά προστατευόμενων ειδών και ανθρώπινων 
δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της πιθανής εφαρμογής παρεκκλίσεων και του 
ελέγχου του πληθυσμού των ειδών μέσω θανάτωσης ζώων, εντός του νομικού πλαισίου των 
αυστηρών διατάξεων για την προστασία των ειδών που ορίζονται στην οδηγία. Στις εν λόγω 
κατευθυντήριες γραμμές, δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στις προκλήσεις που δημιουργεί η 
συνεχιζόμενη ανάκαμψη των πληθυσμών των λύκων, καθώς και στις υφιστάμενες 
πρωτοβουλίες της Επιτροπής και στις ευκαιρίες χρηματοδότησης για τη στήριξη της 
συνύπαρξης με τον λύκο βάσει του ισχύοντος νομικού, πολιτικού και δημοσιονομικού 
πλαισίου.

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή θα συνεχίσει να στηρίζει τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου και 
αποτελεσματικού συστήματος συνύπαρξης που σέβεται τα πολυλειτουργικά τοπία της 
Ευρώπης. Αυτό σημαίνει ότι η αποκατάσταση και η διατήρηση των πληθυσμών λύκων σε 
ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης πρέπει να συνοδεύεται από στοχευμένες πρωτοβουλίες 
για την καταπολέμηση των επιπτώσεων της αποκατάστασης του είδους στις οικονομικές και 
κοινωνικές δραστηριότητες. Αυτό απαιτεί επενδύσεις, σε διάφορα επίπεδα, για τη στήριξη της 
ενημέρωσης, της εκπαίδευσης, της πρόληψης και της αποζημίωσης των ζημιών στο ζωικό 
κεφάλαιο, της τεχνικής βοήθειας, του διαλόγου και της συμμετοχής των ενδιαφερόμενων 

19 https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/index_en.htm

https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/index_en.htm
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μερών και μεταξύ αυτών.


