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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά αριθ. 1188/2019, του Csaba Borboly, ρουμανικής ιθαγένειας, 
φέρουσα άλλες 4 υπογραφές, σχετικά με τη διαχείριση της καφέ αρκούδας 
στη Ρουμανία

Αναφορά αριθ. 1214/2019 του/της F.I., ρουμανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
την προστασία της καφέ αρκούδας στη Ρουμανία

Αναφορά αριθ. 0685/2020 της Gabriela Fletan, ρουμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τη διαχείριση του πληθυσμού της άγριας καφέ αρκούδας στην 
κοιλάδα Jiu στη Ρουμανία

Αναφορά αριθ. 0534/2021, του Mircea Serbanoiu, ρουμανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της Ομοσπονδίας για την Προστασία των Ζώων και του 
Περιβάλλοντος, σχετικά με την προστασία της αρκούδας και του φυσικού 
οικοτόπου της στη Ρουμανία

Αναφορά αριθ. 0410/2022, της Carla Stan, ρουμανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
τον ρουμανικό νόμο για τη θανάτωση αρκούδων

1. Περίληψη της αναφοράς αριθ. 1188/2019

Οι αναφέροντες διαμαρτύρονται για τη διαχείριση της καφέ αρκούδας στη Ρουμανία, 
υποστηρίζοντας ότι η ρουμανική κυβέρνηση δεν προστατεύει επαρκώς την ασφάλεια και την 
περιουσία των πολιτών που ζουν στους σχετικούς οικοτόπους. Ισχυρίζονται ότι οι επιθέσεις 
καφέ αρκούδων σε ανθρώπους και ζώα αυξάνονται, όπως και οι ζημίες σε ιδιωτικές περιουσίες 
και στην αγροτική παραγωγή.

Περίληψη της αναφοράς αριθ. 1214/2019
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Ο αναφέρων/Η αναφέρουσα καταδικάζει τις ενέργειες των τοπικών αρχών σε τέσσερις νομούς 
της Ρουμανίας με μεγάλο πληθυσμό καφέ αρκούδων, οι οποίες επηρεάζουν άμεσα τους 
οικότοπους των εν λόγω ζώων και τα αναγκάζουν να εγκαταλείψουν τα εδάφη στα οποία ζουν, 
με αποτέλεσμα να αυξάνεται η συχνότητα της επαφής τους με ανθρώπους. Σύμφωνα με τον 
αναφέροντα/την αναφέρουσα, οι τοπικές αρχές εθελοτυφλούν σε περιστατικά παράνομης 
υλοτομίας ενώ επιτρέπουν την κατασκευή οικισμών σε απομονωμένες περιοχές, μεταξύ άλλων 
και σε εθνικά πάρκα όπου η οικοδόμηση απαγορεύεται δια νόμου. Επιπλέον ισχυρίζεται ότι η 
Ρουμανία είναι ένα από τα λίγα ευρωπαϊκά κράτη που επιτρέπουν στα οχήματα να εισέρχονται 
σε δασικές περιοχές, δεν διαθέτει σχετικούς νόμους ούτε προβλέπει πρόστιμα για όσους 
επεμβαίνουν στον τρόπο ζωής των άγριων ζώων, ενώ απουσιάζουν πλήρως οι υπέργειες 
γέφυρες που επιτρέπουν στα άγρια ζώα να διασχίζουν δρόμους ταχείας κυκλοφορίας και 
αυτοκινητόδρομους.

Περίληψη της αναφοράς 0685/2020

Η αναφέρουσα καταγγέλλει την επίθεση από αρκούδα που δέχτηκαν τα βοοειδή της 
οικογένειας της και ισχυρίζεται ότι η περιοχή της κοιλάδας Jiu έχει καταστεί επικίνδυνη λόγω 
της παρουσίας άγριων αρκούδων. Δηλώνει δυσαρεστημένη με τη νομοθεσία της ΕΕ που 
προστατεύει τις αρκούδες και ζητεί από τις τοπικές αρχές να λάβουν μέτρα ώστε να 
αποφευχθούν μελλοντικές επιθέσεις από αρκούδες.

Περίληψη της αναφοράς 0534/2021

Ο αναφέρων ζητεί την τροποποίηση και την ολοκλήρωση της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 1992, για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της 
άγριας πανίδας και χλωρίδας. Οι αιτούμενες αλλαγές θα απαγορεύσουν, στις περιπτώσεις των 
ειδών που προστατεύονται από την εν λόγω νομοθεσία, τη θήρα, την εμπορία θηραμάτων, την 
εμπορία κρέατος και άλλων αγαθών που προέρχονται από τη θήρα, από νομικά και φυσικά 
πρόσωπα και θα καταστήσουν υποχρεωτική την ταυτοποίηση όλων των ζώων των 
προστατευόμενων ειδών.

Ισχυρίζεται ότι, λόγω του συμφέροντος των εταιρειών που εμπλέκονται στην παράνομη 
αποψίλωση των δασών, οι καφέ αρκούδες στη Ρουμανία εξέρχονται από τους οικοτόπους τους 
και θηρεύονται, σε ορισμένες περιπτώσεις παράνομα. Ο αναφέρων επισημαίνει επίσης μια 
δικαστική υπόθεση που υποβλήθηκε από την οργάνωση υπό την ηγεσία του, στην οποία η 
παρέκκλιση από την απαγόρευση θήρας των αρκούδων που χορηγήθηκε από το Υπουργείο 
Περιβάλλοντος κρίθηκε παράνομη και στη συνέχεια ακυρώθηκε. Ισχυρίζεται ότι ο στόχος, 
συμπεριλαμβανομένου του στόχου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, είναι να εξολοθρευθούν 
οι αρκούδες, με το πρόσχημα του κινδύνου που υποτίθεται ότι αποτελούν για τους ανθρώπους 
που συναντούν. Ο αναφέρων καταγγέλλει επίσης παράνομες εκτεταμένες πρακτικές 
βαρβαρικής θήρας και εμπορία κρέατος αρκούδας και ζωντανών μικρών αρκούδων. 
Ολοκληρώνει με πρόσκληση προς όλους τους υπευθύνους να δουν προσωπικά την κατάσταση 
της αρκούδας στη Ρουμανία.

Περίληψη της αναφοράς 0410/2022

Η αναφέρουσα ζητεί βοήθεια για την τροποποίηση της ρουμανικής νομοθεσίας, που επιτρέπει 
στις τοπικές αρχές να αποφασίζουν σχετικά με τη θανάτωση αρκούδων. Ισχυρίζεται ότι από 
την ψήφιση του νόμου και έπειτα έχουν σκοτωθεί 11 αρκούδες, μεταξύ των οποίων και μία που 
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είχε μικρά τα οποία στη συνέχεια έμειναν μόνα.

2. Παραδεκτό

Η αναφορά αριθ. 1188/2019 χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 26 Μαρτίου 2020. 

Η αναφορά αριθ. 1214/2019 χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 27 Μαρτίου 2020.

Η αναφορά αριθ. 0685/2020 χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 30 Σεπτεμβρίου 2020.

Η αναφορά αριθ. 0534/2021 χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 11 Οκτωβρίου 2021.

Η αναφορά αριθ. 0410/2022 χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 18 Ιουλίου 2022.

Η Επιτροπή εκλήθη να παράσχει πληροφορίες (άρθρο 227 παράγραφος 6 του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής για τις αναφορές 1188/2019 και 0685/2020, που ελήφθη 
στις 8 Ιουνίου 2020

Η καφέ αρκούδα συγκαταλέγεται στα αυστηρώς προστατευόμενα είδη μεγάλων σαρκοφάγων 
που απαριθμούνται στα παραρτήματα ΙΙ και IV της οδηγίας για τους οικότοπους1. Σύμφωνα με 
την πλέον πρόσφατη έκθεση που υπέβαλε η Ρουμανία για το χρονικό διάστημα 2013-20182, 
δυνάμει της οδηγίας για τους οικοτόπους, η προστασία του εν λόγω είδους βρίσκεται σε 
ικανοποιητικά επίπεδα τόσο στην ορεινή όσο και στην ηπειρωτική βιογεωγραφική περιοχή. Το 
εθνικό σχέδιο δράσης για τις αρκούδες3, που εκπόνησε η Ρουμανία το 2018 αναφέρει ότι ο 
πληθυσμός τους το 2016 κυμαινόταν από 6050 έως 6640 ζώα. Εντούτοις, οι εκτιμήσεις αυτές 
δεν είναι απολύτως αξιόπιστες δεδομένου ότι βασίζονται σε στοιχεία που παρέχουν 
κυνηγητικοί σύλλογοι, τα οποία στη συνέχεια ελέγχονται προκειμένου να αποφευχθεί 
οποιαδήποτε διπλή ή τριπλή καταγραφή. Επομένως, ενδέχεται να έχει υπερεκτιμηθεί ο 
πραγματικός αριθμός των ζώων. Η παρακολούθηση με τη χρήση γενετικών δειγμάτων, που θα 
παράγει καλύτερα δεδομένα, συνιστά ένα από τα μέτρα του σχεδίου δράσης αλλά δεν έχει 
υλοποιηθεί μέχρι στιγμής.

Το άρθρο 12 της οδηγίας για τους οικότοπους απαγορεύει την αιχμαλωσία ή τη θανάτωση, εκ 
προθέσεως, δειγμάτων των ειδών που απαριθμούνται στο παράρτημα IV παράγραφος α). 
Ωστόσο, τα κράτη μέλη μπορούν να παρεκκλίνουν από τις διατάξεις του εν λόγω άρθρου 
εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 16. Μεταξύ των λόγων για τους οποίους είναι 
δυνατή μια τέτοια παρέκκλιση είναι το συμφέρον της δημόσιας υγείας και ασφάλειας καθώς 
και η αποφυγή σοβαρών ζημιών στις καλλιέργειες και στην κτηνοτροφία ή σε άλλα 
περιουσιακά στοιχεία. 

Εναπόκειται στην αρμοδιότητα των ρουμανικών αρχών να αποφασίσουν σχετικά με την 
έγκριση των εν λόγω παρεκκλίσεων. Ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 2 της 
οδηγίας για τους οικοτόπους υποχρεούνται, ανά διετία, να υποβάλλουν έκθεση στην Επιτροπή 

1 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.
2 https://www.eea.europa.eu/themes/biodiversity/state-of-nature-in-the-eu/article-17-national-summary-
dashboards/conservation-status-and-trends
3 http://www.mmediu.ro/app/webroot/uploads/files/2018-04-
17_Anexa%20Plan%20de%20ac%C8%9Biune%20urs%20martie%202018_MINISTERUL%20MEDIULUI.pdf

https://www.eea.europa.eu/themes/biodiversity/state-of-nature-in-the-eu/article-17-national-summary-dashboards/conservation-status-and-trends
https://www.eea.europa.eu/themes/biodiversity/state-of-nature-in-the-eu/article-17-national-summary-dashboards/conservation-status-and-trends
http://www.mmediu.ro/app/webroot/uploads/files/2018-04-17_Anexa%20Plan%20de%20ac%C8%9Biune%20urs%20martie%202018_MINISTERUL%20MEDIULUI.pdf
http://www.mmediu.ro/app/webroot/uploads/files/2018-04-17_Anexa%20Plan%20de%20ac%C8%9Biune%20urs%20martie%202018_MINISTERUL%20MEDIULUI.pdf
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σχετικά με τις παρεκκλίσεις που εφαρμόστηκαν. Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση που 
υπέβαλε η Ρουμανία, το 2016 κατά παρέκκλιση αιχμαλωτίστηκαν ή θανατώθηκαν 552 
αρκούδες.

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. Επιτυχημένο παράδειγμα αποτελεί η πλατφόρμα της ΕΕ για τη 
συνύπαρξη ανθρώπων και μεγάλων σαρκοφάγων, η οποία, με τη στήριξη της Επιτροπής, 
φέρνει σε επαφή διάφορες ομάδες συμφερόντων σε επίπεδο ΕΕ για την προώθηση τρόπων και 
μέσων για την ελαχιστοποίηση, και όποτε είναι δυνατόν, την εξεύρεση λύσεων για τις 
συγκρούσεις μεταξύ των ανθρώπινων συμφερόντων και της παρουσίας μεγάλων σαρκοφάγων 
ζώων4. 

Με αφορμή την εν λόγω πρωτοβουλία έχουν δημιουργηθεί περιφερειακές πλατφόρμες όπου 
συναντώνται τοπικοί φορείς προκειμένου να συζητήσουν διάφορα προβλήματα και να 
αναζητήσουν πιθανές λύσεις για τις συγκρούσεις που προκύπτουν.. Μία από τις τρεις πρώτες 
περιφερειακές πλατφόρμες δημιουργήθηκε στην κομητεία Harghita και αφορά τη συνύπαρξη 
των ανθρώπων με την καφέ αρκούδα5. Από την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας το 2018, 
τα μέλη της κατάφεραν να συμφωνήσουν για μια σειρά κοινών δράσεων. Σε αυτές 
περιλαμβάνονται μέτρα που σχετίζονται με την έρευνα για τον πληθυσμό των αρκούδων, την 
επικοινωνία και της διαχείριση ζημιών. Το πιο πρόσφατο κοινό σεμινάριο της περιφερειακής 
πλατφόρμας της κομητείας Harghita και της πλατφόρμας της ΕΕ, τον Νοέμβριο του 2019, 
ενέκρινε δήλωση6 με την οποία ζητείται από τα Υπουργεία Περιβάλλοντος και Γεωργίας της 
Ρουμανίας:

- να καταστήσουν λειτουργική τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την παρέμβαση για τις 
αρκούδες που προκαλούν ζημίες· 

- να παρέχουν μεγαλύτερη αυτονομία σε τοπικό επίπεδο ώστε να λαμβάνονται γρήγορα 
και αποτελεσματικά αποφάσεις· 

- να επιτρέπουν σε βασικά ενδιαφερόμενα μέρη να συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων και στην εφαρμογή του εθνικού σχεδίου δράσης για τις αρκούδες· και 

- να υποστηρίξουν την ενεργό συμμετοχή των διαχειριστών θηραμάτων στη διαχείριση 
ειδών μεγάλων σαρκοφάγων και συγκρούσεων και να επανεξετάσει τον ρόλο της θήρας 
ως εργαλείου διαχείρισης στη Ρουμανία.

Η Επιτροπή έχει επίσης καταρτίσει ένα έγγραφο σχετικά με τον ορισμό, την πρόληψη και την 
αντίδραση σε προβληματικές συμπεριφορές των αρκούδων7, που ευθύνονται για πολλές από 

4 https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/coexistence_platform.htm
5 https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/regional_platforms_Romania.htm
6 
https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/pdf/191119Harghita_workshopstatemen
t.pdf
7 
https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/pdf/pa_bear_problem%20bear%20pilot
%20action%202015.pdf

https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/coexistence_platform.htm
https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/regional_platforms_Romania.htm
https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/pdf/191119Harghita_workshopstatement.pdf
https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/pdf/191119Harghita_workshopstatement.pdf
https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/pdf/pa_bear_problem%20bear%20pilot%20action%202015.pdf
https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/pdf/pa_bear_problem%20bear%20pilot%20action%202015.pdf
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τις συγκρούσεις για τις οποίες κάνουν λόγο οι αναφέροντες. Το εν λόγω έγγραφο τονίζει ότι, 
παρόλο που η θανάτωση ορισμένων αρκούδων μπορεί να αποτελέσει αποτελεσματική λύση 
βραχυπρόθεσμα, εντούτοις πρέπει να συνδυάζεται με άλλα μέτρα ώστε να μην προκύψουν νέα 
προβλήματα. 

Η Κοινή Γεωργική Πολιτική της ΕΕ, μέσω του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), μπορεί να στηρίξει, εφόσον τα κράτη μέλη το επιθυμούν στο πλαίσιο 
των προγραμμάτων τους αγροτικής ανάπτυξης (ΠΑΑ), αποτελεσματικά μέτρα προστασίας που 
συμβάλλουν στην εξάλειψη ή τη μείωση του κινδύνου ζημιών από μεγάλα σαρκοφάγα. Τα εν 
λόγω μέτρα προστασίας μπορούν να περιλαμβάνουν την εγκατάσταση ηλεκτροφόρων 
περιφράξεων, εκπαίδευση 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 κοντά στα κοπάδια τους, καθώς και 
μελέτες για την ανάλυση των μεθόδων εκτατικής εκτροφής ζώων παρουσία σαρκοβόρων. 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.

Μέχρι σήμερα, η Ρουμανία δεν έχει συμπεριλάβει κανένα από τα μέτρα αυτά για την πρόληψη 
ζημιών από μεγάλα σαρκοφάγα στο εθνικό της πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης, αλλά η 
διαχειριστική αρχή που είναι αρμόδια για την εφαρμογή του ΠΑΑ έχει τη δυνατότητα να 
τροποποιήσει το εν λόγω πρόγραμμα με σκοπό τη θέσπιση τέτοιων μέτρων, εάν αυτό κρίνεται 
κατάλληλο και σχετικό. Ένα ακόμη παράδειγμα των προσπαθειών της Επιτροπής για τη 
βελτίωση της συνύπαρξης είναι η αναθεώρηση των «Κατευθυντήριων γραμμών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις στον γεωργικό και τον δασονομικό 
τομέα και στις αγροτικές περιοχές για την περίοδο 2014-20208, που εγκρίθηκε τον Νοέμβριο 
του 2018. Η αναθεώρηση αυτή αύξησε το ανώτατο όριο των ενισχύσεων για επενδύσεις σε 
προληπτικά μέτρα σε έως και 100 %, εάν η επένδυση αφορά την πρόληψη ζημιών που 
προκαλούνται από προστατευόμενα είδη ζώων, όπως η καφέ αρκούδα Μπορεί επίσης να 
καταβληθεί αποζημίωση για άμεσες και έμμεσες ζημίες από προστατευόμενα ζώα σε ποσοστό 
έως και 100 %.

Συμπέρασμα 

Η Επιτροπή θεωρεί ότι υπάρχουν τα κατάλληλα μέτρα σύμφωνα με τη νομοθεσία και την 
πολιτική της ΕΕ για την αντιμετώπιση των ζητημάτων που εγείρουν οι αναφέροντες. Ωστόσο, 
εναπόκειται στις αρχές των κρατών μελών να αποφασίσουν ποιες είναι οι πλέον κατάλληλες 
ειδικές δράσεις σε εθνικό επίπεδο. Επιπλέον, όπως περιγράφεται ανωτέρω, η Επιτροπή ήδη 
στηρίζει τα κράτη μέλη με διάφορους τρόπους στην αντιμετώπιση των συγκρούσεων και των 
ζημιών από μεγάλα σαρκοφάγα.

4. Απάντηση της Επιτροπής στην αναφορά 1214/2019, που ελήφθη στις 8 Ιουνίου 
2020

Δεδομένου ότι η παρούσα αναφορά αποτελεί απάντηση στην αναφορά 1188/2019, η Επιτροπή 
αναφέρει και την απάντησή της σε αυτή. 

8 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02014XC0701(01)-20181109&from=EN 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02014XC0701(01)-20181109&from=EN
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Προσθέτει επίσης τις ακόλουθες παρατηρήσεις συγκεκριμένα για την παρούσα αναφορά.

Τα τελευταία έτη η Επιτροπή έχει ενημερωθεί σχετικά με την αποψίλωση δασών στη Ρουμανία, 
ακόμα και σε περιοχές του δικτύου Natura 2000 που έχουν οριστεί για την προστασία των 
τύπων οικοτόπων και των ειδών που απαριθμούνται στα παραρτήματα Ι και ΙΙ της οδηγίας για 
τους οικότοπους9. Τον Φεβρουάριο 2020, η Επιτροπή κίνησε διαδικασία επί παραβάσει 
εναντίον της Ρουμανίας για παραβίαση της οδηγίας για τους οικότοπους, της οδηγίας για τη 
στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση10 και του κανονισμού για την ξυλεία11.  

Η Επιτροπή δεν σκοπεύει να προτείνει την αφαίρεση της καφέ αρκούδας από τα αυστηρώς 
προστατευόμενα είδη που απαριθμούνται στο παράρτημα IV της οδηγίας για τους οικοτόπους.

Συμπέρασμα 

Η Επιτροπή παραπέμπει στην απάντησή της στην αναφορά 1188/2019.

5. Απάντηση της Επιτροπής (ΑΝΑΘ I) στις αναφορές 1188/2019, 1214/2019, 
0685/2020, 0534/2021 και 0410/2022, που ελήφθη στις 29 Νοεμβρίου 2022

Οι αναφορές 

Οι αναφορές σχετικά με τη διατήρηση και τη διαχείριση της καφέ αρκούδας στη Ρουμανία 
συζητήθηκαν στην Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 24 Φεβρουαρίου 
2021. Η πρόεδρος της Επιτροπής Αναφορών αποφάσισε να συνεχιστεί η εξέταση των εν λόγω 
αναφορών και ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρακολουθεί τον τρόπο με τον οποίο η 
Ρουμανία εφαρμόζει τη στρατηγική της για την καφέ αρκούδα και να παράσχει πληροφορίες 
σχετικά με την αύξηση της χρηματοδότησης μέτρων για την προστασία τόσο των ανθρώπων 
όσο και των αρκούδων. 

Παρατηρήσεις της Επιτροπής

Τον Δεκέμβριο του 2021, οι υπηρεσίες της Επιτροπής συζήτησαν με τις ρουμανικές αρχές 
σχετικά με θέματα διατήρησης της φύσης, συμπεριλαμβανομένης της συνύπαρξης των 
ανθρώπων με μεγάλα σαρκοφάγα ζώα. Οι ρουμανικές αρχές εξήγησαν ότι είχαν υλοποιηθεί 
ορισμένες δράσεις του σχεδίου δράσης για την καφέ αρκούδα του 2018, 
συμπεριλαμβανομένων των συζητήσεων με τις τοπικές αρχές σε περιοχές όπου υπάρχουν 
αρκούδες, της ανάπτυξης πράσινων διαδρόμων και της ενίσχυσης της επικοινωνίας σχετικά με 
τη συνύπαρξη αρκούδων και ανθρώπων. 

Παρουσίασαν επίσης το έκτακτο διάταγμα 81/2021 σχετικά με τις μεθόδους άμεσης 
παρέμβασης για την πρόληψη και την αντιμετώπιση επιθέσεων από καφέ αρκούδες εντός 
οικισμών, το οποίο είχε εγκριθεί τον Ιούλιο του 2021. Το διάταγμα ισχύει για παρεμβάσεις σε 
κρίσιμες καταστάσεις. Στις εν λόγω παρεμβάσεις ακολουθείται μια καθιερωμένη διαδικασία 

9 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.
10 Οδηγία 2001/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Ιουνίου 2001, σχετικά με 
την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων, ΕΕ L 197, της 21.7.2001.
11 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 995/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Οκτωβρίου 
2010, για τη θέσπιση των υποχρεώσεων των φορέων εκμετάλλευσης που διαθέτουν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας 
στην αγορά Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ, ΕΕ L 295, της 12.11.2010.
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στην οποία συμμετέχουν ο δήμαρχος ή ο αντιδήμαρχος της εκάστοτε περιοχής, η χωροφυλακή, 
το τεχνικό προσωπικό της μονάδας διαχείρισης θηραμάτων και ένας κτηνίατρος. Η απόφαση, 
που λαμβάνεται από τον δήμαρχο και εξαρτάται από το πόσο επικίνδυνο είναι το ζώο, μπορεί 
να κυμαίνεται από την πρόκληση θορύβου για την απομάκρυνση της αρκούδας μέχρι τη 
μεταφορά ή τη θανάτωσή της. Όλες οι παρεμβάσεις καταγράφονται σε δημόσιο μητρώο. Από 
τον Δεκέμβριο του 2021 καταγράφηκαν 108 τέτοιες παρεμβάσεις και σε έξι από αυτές 
εγκρίθηκε η θανάτωση του ζώου. 

Τον Ιούλιο του 2022, μετά από ψηφοφορία στο ρουμανικό κοινοβούλιο, το έκτακτο διάταγμα 
έγινε ο νόμος 197/2022 και το πεδίο εφαρμογής του επεκτάθηκε στις επιθέσεις από καφέ 
αρκούδες εκτός οικισμών. 

Όπως επισημαίνεται στις προηγούμενες παρατηρήσεις της Επιτροπής, η Ρουμανία δεν 
συμπεριέλαβε στο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης 2014-2020 (που παρατάθηκε έως το 2022) 
μέτρα για την πρόληψη ζημιών από μεγάλα σαρκοφάγα ζώα. Τον Φεβρουάριο του 2022 η 
Ρουμανία υπέβαλε το σχέδιο στρατηγικού σχεδίου της για την ΚΓΠ για την περίοδο 2023-
2027, το οποίο δεν περιλαμβάνει χρηματοδότηση για τέτοια μέτρα.   

Συμπέρασμα 

Η Επιτροπή παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την κατάσταση της καφέ αρκούδας στη Ρουμανία, 
συμπεριλαμβανομένων των παρεμβάσεων που πραγματοποιήθηκαν βάσει του νόμου 197/2022.


