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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

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

1. Περίληψη της αναφοράς

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.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 27 Μαρτίου 2020. Η Επιτροπή εκλήθη να παράσχει 
πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 227 παράγραφος 6 του Κανονισμού.

3. Απάντηση της Επιτροπής,,  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. 

Προσθέτει επίσης τις ακόλουθες παρατηρήσεις συγκεκριμένα για την παρούσα αναφορά.
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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 οικότοπους1. 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 εκτίμηση2 και του κανονισμού για την ξυλεία3.  

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 στο συμπέρασμα που περιέχεται στην απάντησή της στην αναφορά 
αριθ. 1188/2019.

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 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.
3 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).


