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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Βρυξέλλες, 27 ∆εκεµβρίου 2002

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

για το Natura 2000



Έγγραφο εργασίας της Επιτροπής

για το Natura 2000

1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ NATURA 2000 ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΟ;

Το Natura 2000 είναι ένα δίκτυο ζωνών προστασίας της φύσης που εκτείνεται σε
ολόκληρη την Κοινότητα, το οποίο θεσπίστηκε δυνάµει της οδηγίας περί ενδιαιτηµάτων
του 1992. Περιλαµβάνει επίσης ζώνες που χαρακτηρίστηκαν δυνάµει της οδηγίας περί
αγρίων πτηνών του 1979. Σκοπός του δικτύου είναι να διασφαλιστεί η µακροπρόθεσµη
επιβίωση των πιο πολύτιµων και των πλέον απειλούµενων ειδών και ενδιαιτηµάτων της
Ευρώπης.

Η αναγνώριση της ανάγκης για την θέσπιση ενός δικτύου αυτού του είδους ήρθε ως
απάντηση στην µεγάλης κλίµακας καταστροφή και κατακερµατισµό των ενδιαιτηµάτων
άγριας πανίδας και χλωρίδας που συνέβη κατά τις δεκαετίες πριν από το 1992. Ο
Ευρωπαϊκός Οργανισµός Περιβάλλοντος έχει επιβεβαιώσει ότι πολλά ευρωπαϊκά είδη
φθίνουν: κατά τα πρόσφατα έτη, 64 ενδηµικά φυτά της Ευρώπης εξαφανίστηκαν από τη
φύση· το 38% ειδών πτηνών και το 45% ειδών πεταλούδας απειλούνται, ενώ ορισµένοι
πληθυσµοί είναι ευάλωτοι ή σε κίνδυνο· η Ευρώπη έχει γνωρίσει την πρώτη περίπτωση
εξαφάνισης είδους (ενός είδους ορεινής αίγας), το οποίο ήδη περιλαµβανόταν στον
κατάλογο της οδηγίας περί ενδιαιτηµάτων. Οι πιέσεις επί των ενδιαιτηµάτων και των
οικοσυστηµάτων είναι επίσης έντονες: παραδείγµατος χάριν, οι υδροβιότοποι της
βόρειας και δυτικής Ευρώπης έχουν µειωθεί κατά περίπου 60% τις τελευταίες δεκαετίες.
Οι πιέσεις που ευθύνονται για την εν λόγω απώλεια, δηλαδή η αστική ανάπτυξη, η
ανάπτυξη των υποδοµών και του τουρισµού, η εντατικοποίηση της γεωργίας και της
δασοκοµίας, κλπ. συνεχίστηκαν κατά την τελευταία δεκαετία.

Ως εκ τούτου, το Natura 2000 διαδραµατίζει καίριο ρόλο στην προστασία της
βιοποικιλότητας της ΕΕ, σύµφωνα µε την απόφαση που έχει ληφθεί κατά την
συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου στο Göteburg, τον Ιούνιο του 2001, µε
σκοπό να σταµατήσει η µείωση της βιοποικιλότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση έως
το 2010.

Η οδηγία περί ενδιαιτηµάτων χαρακτηρίζει περίπου 200 είδη ενδιαιτηµάτων και 700 είδη
φυτών και ζώων ως κοινοτικής σηµασίας. Η µακροπρόθεσµη διατήρηση των εν λόγω
ειδών δεν µπορεί να επιτευχθεί µε την προστασία µόνο αποµονωµένων φυσικών
θυλάκων, όσο µεγάλη και αν είναι η επιµέρους αξία τους. Θεσπίζοντας ένα δίκτυο τόπων
µέσω της συνολικής κατανοµής των εν λόγω ενδιαιτηµάτων και ειδών, το Natura 2000
προτίθεται να αποτελέσει ένα δυναµικό και ζωντανό δίκτυο, το οποίο θα διασφαλίζει τη
διατήρησή τους. Τα εν λόγω µέτρα για τη διατήρηση των τόπων συµπληρώνονται από
άλλες διατάξεις σχετικά µε την προστασία των ειδών δυνάµει των οδηγιών για την
προστασία της φύσης.

2. ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΤΟ NATURA 2000;

Η οδηγία περί ενδιαιτηµάτων σκιαγραφεί τρία στάδια κατά την θέσπιση του Natura
2000:

� Προτάσεις για τους τόπους που θα συµπεριληφθούν στο δίκτυο Natura 2000·
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� Σύσταση καταλόγου τόπων κοινοτικής σηµασίας που επιλέγονται βάσει των
προτάσεων που έχουν υποβάλει τα κράτη µέλη· και,

� Θέσπιση διαχειριστικού καθεστώτος για τους τόπους.

2.1. Προτεινόµενοι τόποι για το Natura 2000 - Ευθύνη του κράτους µέλους

Η ευθύνη των τόπων που προτείνονται για το Natura 2000 εναπόκειται στα κράτη µέλη.
Μολονότι ζητήθηκε από τα κράτη µέλη, βάσει της οδηγίας, να υποβάλουν τις προτάσεις
τους έως το 1996, σηµειώθηκαν σηµαντικές καθυστερήσεις. Οι εν λόγω καθυστερήσεις
οδήγησαν την Επιτροπή να αναλάβει µια σειρά δράσεων ενώπιον του Ευρωπαϊκού
∆ικαστηρίου, όπως επίσης και να συνδέσει την έγκριση ορισµένων προγραµµάτων των
διαρθρωτικών ταµείων µε την υποβολή των καταλόγων των τόπων. Οι εν λόγω δράσεις
οδήγησαν σε σηµαντική πρόοδο και αυτή τη στιγµή έχουν ληφθεί ουσιαστικές προτάσεις
από τα περισσότερα κράτη µέλη.

2.2. Έγκριση των καταλόγων των τόπων κοινοτικής σηµασίας - Επιστήµη και
άµεσα ενδιαφερόµενοι

Ο ρόλος της Επιτροπής είναι να εγκρίνει τους καταλόγους των τόπων κοινοτικού
ενδιαφέροντος βάσει των προτάσεων των κρατών µελών. Η ανάλυση των προτάσεων
των κρατών µελών διεξάγεται µε τρόπο διαφανή κατά τη διάρκεια επιστηµονικών
σεµιναρίων, τα οποία συγκαλεί η Επιτροπή και υποστηρίζει ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός
Περιβάλλοντος. Στα εν λόγω σεµινάρια συµµετέχουν τα κράτη µέλη και
εµπειρογνώµονες οι οποίοι εκπροσωπούν τα συµφέροντα των άµεσα ενδιαφεροµένων,
ιδιοκτητών και χρηστών, καθώς και µη κυβερνητικές οργανώσεις (NGO) που
ασχολούνται µε θέµατα περιβάλλοντος.

∆εδοµένης της µεγάλης φυσικής ποικιλίας όσον αφορά τη βιοποικιλότητα σε όλη την
ΕΕ, η οδηγία διαιρεί την Κοινότητα σε έξι βιογεωγραφικές περιοχές - ατλαντική,
ηπειρωτική, αλπική, µεσογειακή, αρκτική και µακαρονησιωτική. Στόχος είναι να
θεσπιστεί ένας κατάλογος µε τους τόπους κοινοτικού ενδιαφέροντος για καθεµία από τις
εν λόγω περιοχές που παρουσιάζουν συνοχή ως προς τη βιοποικιλότητα. Τον ∆εκέµβριο
του 2001 η Επιτροπή ενέκρινε τον οριστικό κατάλογο τόπων της πρώτης
βιογεωγραφικής περιοχής, των νήσων των Μακάρων. Ο κατάλογος περιλαµβάνει τόπους
οι οποίοι καλύπτουν το 30% των εν λόγω νήσων, οι οποίες διαθέτουν την πιο πλούσια
και πιο ποικίλη άγρια πανίδα και χλωρίδα της Ευρώπης. Αυτό αποτελεί µείζονος
σηµασίας βήµα προόδου και υποδηλώνει τη σταθερή δέσµευση των κυβερνήσεων της
Ισπανίας και της Πορτογαλίας για την υλοποίηση του δικτύου. Σηµαντική πρόοδος έχει
επιτευχθεί και για τις άλλες περιοχές, ενώ η έγκριση των υπολοίπων καταλόγων
προβλέπεται κατά τους επόµενους δεκαοκτώ µήνες.

2.3.  ∆ιαχείριση των τόπων που έχουν χαρακτηρισθεί - Ευθύνη των κρατών
µελών.

Οι διατάξεις της οδηγίας καθιστούν σαφώς τα κράτη µέλη υπεύθυνα για τον
χαρακτηρισµό των τόπων του Natura 2000 και για τη διαχείρισή τους. Συχνά, το
λεπτοµερές έργο που πρέπει να ακολουθήσει ανατίθεται περαιτέρω σε διάφορες εθνικές
υπηρεσίες, ή στην περίπτωση οµοσπονδιακών κρατών µελών, στις περιφέρειες. Στην
περίπτωση του θαλάσσιου περιβάλλοντος, όπου οι διαχειριστικές δραστηριότητες



4

ενδεχοµένως συνεπάγονται ρύθµιση των αλιευτικών δραστηριοτήτων, µπορούν να
αντληθούν οφέλη από τη δράση σε κοινοτικό επίπεδο.

Η Επιτροπή έχει µε συνέπεια προωθήσει την ανάπτυξη σχεδίων διαχείρισης ως µέσου
διασφάλισης τόσο της ορθής διαχείρισης της διατήρησης των τόπων, όσο και του
πλαισίου για την εκτίµηση της συµβατότητας των διαφόρων χρήσεων µε τους στόχους
της διατήρησης. Τα εν λόγω σχέδια αποτελούν επίσης έναν άριστο τρόπο ενεργού
συµµετοχής στις αποφάσεις διαχείρισης των κυριότερων οµάδων συµφερόντων που
θίγονται από τον χαρακτηρισµό. Η χρηµατοδότηση από το πρόγραµµα Life-Nature
χρησιµοποιήθηκε ευρέως προκειµένου να παρασχεθεί βοήθεια κατά την εκπόνηση των
εν λόγω σχεδίων.

∆εδοµένης της µεγάλης ποικιλίας των τύπων ενδιαιτηµάτων και των καταστάσεων, είναι
προφανές ότι δεν υπάρχει κάποια τυποποιηµένη διαδικασία που να µπορεί να
εφαρµοστεί. Εντούτοις, κατά γενικό κανόνα, είναι σηµαντικό να διασφαλιστεί η
συνέχιση των παραδοσιακών καθεστώτων διαχείρισης, τα οποία πολύ συχνά ήταν
ουσιαστικής σηµασίας για τη δηµιουργία και τη διατήρηση των ενδιαιτηµάτων τα οποία
σήµερα κρίνονται τόσο αξιόλογα.

3.  NATURA 2000 ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΑΛΛΑ ΜΕ ΕΥΕΛΙΞΙΑ

Εκτός από τη θέσπιση των απαιτούµενων καθεστώτων διαχείρισης, η οδηγία προβλέπει
επίσης την εκτίµηση των προτάσεων ανάπτυξης, οι οποίες ενδεχοµένως έχουν
επιπτώσεις στους τόπους που έχουν χαρακτηριστεί. Οι εν λόγω διατάξεις βασίζονται στις
υφιστάµενες πρακτικές σε σχέση µε την εκτίµηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Ακόµη
και όταν τέτοιου είδους εκτιµήσεις καταδεικνύουν ότι θα γίνει σηµαντική ζηµιά σε έναν
τόπο, η οδηγία δεν αποκλείει την αξιοποίησή του. Τα κράτη µέλη δύνανται να
επιτρέψουν την αξιοποίηση σε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχουν βιώσιµες εναλλακτικές
λύσεις και όταν αποδεικνύεται ότι θα υπάρξει σηµαντικό δηµόσιο συµφέρον από την
ανάπτυξη. Όµως, σε αυτές τις περιπτώσεις, υποχρεούνται να εφαρµόσουν
αντισταθµιστικά µέτρα µέσω της δηµιουργίας ή της βελτίωσης του ενδιαιτήµατος σε
άλλο µέρος, προκειµένου να διατηρηθεί η ακεραιότητα του δικτύου.

Στην περίπτωση ανάπτυξης η οποία θα είχε δυσµενείς επιπτώσεις επί των τόπων στους
οποίους υπάρχουν ενδιαιτήµατα ή είδη προτεραιότητας (ιδιαιτέρως σπάνια και ευάλωτα
ενδιαιτήµατα και είδη τα οποία συνιστούν µικρό µέρος του συνολικού καταλόγου), η
οδηγία απαιτεί από την Επιτροπή να γνωµοδοτήσει εάν υφίσταται σηµαντικό δηµόσιο
συµφέρον. Ένα επίκαιρο παράδειγµα τέτοιου είδους αιτήµατος αφορά τα σχέδια
επέκτασης του λιµένα του Ρότερνταµ, επέκταση η οποία θα έχει σηµαντικές επιπτώσεις
στους τόπους του Natura 2000. Πρόκειται για ένα καλοσχεδιασµένο σχέδιο το οποίο
περιλαµβάνει µια σηµαντική δέσµη µέτρων προκειµένου να αντισταθµιστεί η
προβλεπόµενη απώλεια ενδιαιτηµάτων.

4. Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

4.1 Θετικά αποτελέσµατα

Ενώ η καθιέρωση του δικτύου δεν έχει ακόµη ολοκληρωθεί, έχει επιτευχθεί σηµαντική
πρόοδος. Υπάρχουν πολλά θετικά παραδείγµατα, όπου οι αρχικές ανησυχίες του τοπικού
πληθυσµού και ιδιαιτέρως των ιδιοκτητών και των χρηστών µειώθηκαν µέσω της
εκπόνησης σχεδίων διαχείρισης µε βάση τον εκτενή διάλογο σε τοπικό επίπεδο. Η
συγκεκριµένη διαδικασία υποστηρίχθηκε από το πρόγραµµα Life-Nature, το οποίο
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χρηµατοδότησε 605 έργα αξίας 470 εκατοµ. €, από την έναρξή του το 1992. Μερικά
παραδείγµατα είναι η εκπόνηση σχεδίων διαχείρισης για τους θαλάσσιους τόπους του
Ηνωµένου Βασιλείου και η εκπόνηση των 'εγγράφων θέσπισης στόχων' για τους τόπους
της Γαλλίας. Η έγκριση του πρώτου από τα εν λόγω έγγραφα ξεκινά τώρα µε τη
συνεργασία των τοπικών 'επιτροπών καθοδήγησης', οι οποίες διασφαλίζουν την ευρεία
συµµετοχή όλων των οµάδων συµφερόντων. Το έργο LIFE-Nature στην περιοχή 'landes
de Corèze' ήταν ιδιαιτέρως επιτυχές και συµπεριελάµβανε τη συνεργασία του τοπικού
αγροτικού επιµελητηρίου ('chambre d'agriculture'). Πολλά από τα έργα βασίστηκαν στην
επανενεργοποίηση παραδοσιακών αγροτικών πρακτικών, οι οποίες είναι καίριας
σηµασίας για τη διατήρηση της φύσης και οδήγησαν στην εκπόνηση
αγροπεριβαλλοντικών προγραµµάτων µε σκοπό την υποστήριξή τους.

4.2 Προβλήµατα που εκκρεµούν - ∆ιαβουλεύσεις για την επιλογή των τόπων

Η οδηγία δεν καθορίζει λεπτοµερώς την διαδικασία διαβούλευσης η οποία πρέπει να
ακολουθηθεί για την επιλογή των τόπων. Ως αποτέλεσµα αυτού, οι διαδικασίες
ποικίλλουν σηµαντικά µεταξύ των κρατών µελών ανάλογα µε τα διοικητικά τους
συστήµατα. Σε ορισµένες περιπτώσεις, ο χαρακτηρισµός των τόπων συνοδεύτηκε από
διεξοδικές διαβουλεύσεις µε τους ιδιοκτήτες και τους χρήστες όσον αφορά τα
διαχειριστικά µέτρα, αλλά σε άλλες περιπτώσεις δεν έγιναν καθόλου ή πολύ λίγες
διαβουλεύσεις µε τους άµεσα ενδιαφεροµένους. Αυτό προξένησε σφοδρές συζητήσεις σε
ορισµένα κράτη µέλη και µια πληθώρα διοικητικών και νοµικών προβληµάτων, τα οποία
καθυστέρησαν την υποβολή των προτάσεων. Η Επιτροπή δεν εµπλέκεται σε αυτό το
στάδιο και δεν έχει αρµοδιότητες προκειµένου να παρέµβει στις διαφορετικές
διαδικασίες που ακολούθησαν τα κράτη µέλη.

4.3 Καταγγελίες και παραβάσεις

Η καθυστέρηση στην εφαρµογή της οδηγίας σε ορισµένα κράτη µέλη οδήγησε σε πολλές
καταγγελίες στην Επιτροπή για θέµατα σχετικά τόσο µε τον χαρακτηρισµό των τόπων
όσο και µε την προστασία τους. Ενώ αυτό µπορεί να θεωρηθεί ως δείκτης δηµόσιας
υποστήριξης της συγκεκριµένης πολιτικής, αυτό παράλληλα δηµιουργεί προβλήµατα.
Μολονότι διευθετήθηκε πάνω από το 80% των καταγγελιών µετά από τις πρώτες άτυπες
επαφές µε τα κράτη µέλη, η Επιτροπή οδηγήθηκε αναπόφευκτα στην αντιµετώπιση
θεµάτων τα οποία δυνάµει της οδηγίας αποτελούν ευθύνη των κρατών µελών.

Προκειµένου να συνδράµει στην επίλυση των εν λόγω προβληµάτων εφαρµογής, η
Επιτροπή εκπονεί αυτή τη στιγµή κατευθυντήριες γραµµές. Έχουν ήδη δηµοσιευθεί οι
προσανατολισµοί σχετικά µε τα θέµατα διαχείρισης και σχεδιασµού, ενώ οι οµάδες
εργασίας που συστάθηκαν µε τα κράτη µέλη αυτή τη στιγµή επεξεργάζονται περαιτέρω
θέµατα, όπως οι στόχοι διατήρησης, η υποβολή εκθέσεων και η παρακολούθηση, καθώς
και η διαχείριση της θήρας.

Οι τακτικές επαφές και ο διάλογος µε τα κράτη µέλη διασφαλίζονται τόσο µέσω της
"επιτροπής ενδιαιτηµάτων" όσο και µέσω της προσφάτως θεσπισθείσας διετούς
συνεδρίασης µε τους διευθυντές του "Nature". Αυτό αποτελεί ένα ανεκτίµητο βήµα για
την προκαταρκτική συζήτηση των θεµάτων που ανακύπτουν.

Οι ισχυρότεροι και αποτελεσµατικότεροι µηχανισµοί για το χειρισµό των καταγγελιών
εντός των κρατών µελών µπορούν επίσης να µειώσουν τον όγκο των υποθέσεων τις
οποίες αντιµετωπίζει άµεσα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
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5. ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ

Η οδηγία προβλέπει ότι η Κοινότητα πρέπει να συγχρηµατοδοτήσει ορισµένες µορφές
κόστους που σχετίζονται µε τη διαχείριση των τόπων του δικτύου και ότι µια τέτοια
χρηµατοδότηση θα προέρχεται από τα υφιστάµενα δηµοσιονοµικά µέσα. Εντούτοις, δεν
έχει θεσπιστεί ένα σαφές πλαίσιο για τη διαχείριση του προγραµµατισµού µιας τέτοιας
χρηµατοδότησης και οι διαδικασίες που προβλέπονται στις µεταγενέστερες αποφάσεις
για τα διάφορα µέσα δεν επιτρέπουν εύκολα να αναπτυχθεί ένα τέτοιο πλαίσιο.

Τα υφιστάµενα πολιτικά µέτρα, ειδικότερα το αγροπεριβαλλοντικό καθεστώς δυνάµει
της Πολιτικής Αγροτικής Ανάπτυξης παρέχουν ήδη σηµαντική υποστήριξη στην
εφαρµογή του δικτύου µε χρηµατοδότηση στους αγρότες για µια φιλική προς το
περιβάλλον αγροτική διαχείριση της γης τους. Σε ορισµένα κράτη µέλη έγινε σηµαντική
χρήση των πόρων του Ευρωπαϊκού Ταµείου Περιφερειακής Ανάπτυξης προκειµένου να
χρηµατοδοτηθούν ειδικές επενδύσεις που αφορούν τους στόχους του Natura 2000. Οι εν
λόγω επενδύσεις αφορούν συνήθως τα µέσα και τις υποδοµές που χρησιµοποιούν οι
επισκέπτες. Επί του παρόντος, η µόνη χρηµατοδότηση που αφορά αποκλειστικά το
Natura 2000 είναι τα κεφάλαια του Life-Nature, τα οποία χρησιµοποιούνται για την
προώθηση του σχεδιασµού της διαχείρισης και για πιλοτικά έργα και έργα επίδειξης
όσον αφορά τη διαχείριση ενδιαιτηµάτων και ειδών.

Μία οµάδα εργασίας εθνικών εµπειρογνωµόνων και εκπροσώπων των άµεσα
ενδιαφεροµένων έχει επιφορτιστεί µε την επανεξέταση του πιθανού κόστους διαχείρισης
του Natura 2000 και την υποβολή συστάσεων στην Επιτροπή. Η εν λόγω οµάδα, η οποία
εργάζεται σε συνεργασία µε τις Γενικές ∆ιευθύνσεις Περιβάλλοντος, Γεωργίας,
Περιφερειακών Υποθέσεων και Προϋπολογισµού, θα υποβάλει τις συστάσεις της το
αργότερο κατά το τρέχον έτος. Η επιτροπή καλείται να εκδώσει ανακοίνωση σχετικά µε
τη συγχρηµατοδότηση του Natura 2000 κατά τη διάρκεια του 2003.
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6. EΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ

Τα επόµενα βήµατα κατά την ανάπτυξη του Natura 2000 θα περιλαµβάνουν:

•  ολοκλήρωση των κοινοτικών καταλόγων· ο τελικός γύρος των επιστηµονικών
σεµιναρίων προβλέπεται να ολοκληρωθεί έως τον Μάρτιο/Απρίλιο του 2003,
γεγονός που θα επιτρέψει την έγκριση των εκκρεµών καταλόγων κατά το πρώτο
εξάµηνο του 2004·

•  περαιτέρω εφαρµογή του Natura 2000 στο υπεράκτιο θαλάσσιο περιβάλλον.
Κατόπιν αιτήµατος των διευθυντών "Nature" των κρατών µελών, συγκροτείται
οµάδα εργασίας εµπειρογνωµόνων για να συνδράµει προς αυτή την κατεύθυνση.

•  διασαφίνηση του πλαισίου κοινοτικής χρηµατοδότησης·

•  περαιτέρω εκπόνηση ερµηνευτικού πλαισίου και προσανατολισµών για τα κράτη
µέλη· και,

•  βελτίωση της επικοινωνίας και των επεξηγήσεων όσον αφορά τους στόχους της
οδηγίας. Σε συνεργασία µε τους διευθυντές του Τµήµατος "Nature" των κρατών
µελών, η Γενική ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος έχει ήδη συστήσει µια οµάδα
εργασίας που είναι επιφορτισµένη µε την επικοινωνία, η οποία θα εκπονήσει τη
συνολική επικοινωνιακή στρατηγική που πρέπει να εφαρµοστεί σε συνεργασία
µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη µέλη. Η Επιτροπή έχει ήδη αναλάβει
µια σειρά µέτρων στα οποία περιλαµβάνεται η δηµοσίευση πληροφοριακών
φυλλαδίων και το ενηµερωτικό δελτίο "Natura 2000" µε κατάλογο αποδεκτών
15.000 άτοµα στις εθνικές και τοπικές αρχές και στις οµάδες συµφερόντων· η
συµµετοχή σε συνδιασκέψεις και σε συναντήσεις εργασίας µε τις περιφερειακές
αρχές και τις οµάδες συµφερόντων· και η πρωτοβουλία Green Days (Οικολογικές
Ηµερίδες), ένα πρόγραµµα µε 500 εκδηλώσεις σε ολόκληρη την Κοινότητα και
στις υποψήφιες για ένταξη χώρες, µε σκοπό την εξήγηση της οδηγίας στο ευρύ
κοινό.

Έχει συµφωνηθεί µε τα κράτη µέλη και τις υποψήφιες για ένταξη χώρες να προστεθούν
στην οδηγία επιπρόσθετα είδη και τύποι ενδιαιτηµάτων, προκειµένου να ληφθεί υπόψη
το µεγάλο εύρος της βιοποικιλότητας που θα εισαχθεί στην Ένωση µέσω της διεύρυνσης.
Αυτά θα εισαχθούν µέσω ενός τεχνικού παραρτήµατος που θα επισυναφθεί στην πράξη
προσχώρησης κάθε χώρας. Οι υποψήφιες για ένταξη χώρες σηµειώνουν αξιόλογη
πρόοδο κατά την εφαρµογή του Natura 2000 και θα τους ζητηθεί να προτείνουν τόπους
για χαρακτηρισµό προκειµένου να συµπεριληφθούν στο Nature 2000 κατά την ένταξή
τους.

Επί του παρόντος, έχουν πραγµατοποιηθεί προσθήκες στον κατάλογο των
προστατευόµενων ειδών και τύπων ενδιαιτηµάτων της οδηγίας, ή αντιστρόφως έχουν
γίνει διαγραφές από τον κατάλογο όταν η κατάσταση διατήρησης ενός είδους ή ενός
ενδιαιτήµατος βελτιώνεται, µέσω της νοµοθετικής διαδικασίας της συναπόφασης. Αυτή
τη στιγµή εξετάζεται ο τρόπος µε τον οποίο πρέπει να αντιµετωπιστεί στο µέλλον η
ενηµέρωση του καταλόγου.

Υπάρχει ανάγκη και πεδίο για την ενίσχυση των διαφόρων δραστηριοτήτων που
υποστηρίζουν την πλήρη υλοποίηση του Natura 2000, ειδικότερα συνδέοντάς τες µε
άλλες κοινοτικές πολιτικές, όπως την περιφερειακή, την αγροτική, την αλιευτική, κλπ.



8

Στο πλαίσιο της διακυβέρνησης, µια οµάδα εργασίας εξετάζει αυτή τη στιγµή την ιδέα
για "τριµερείς" συµβάσεις µε τις περιφέρειες, ενώ το Natura 2000 αποτελεί ένα καλό
µέσο για την ενισχυµένη συνεργασία µε τις περιφέρειες για την εφαρµογή και την
κοινοποίηση της κοινοτικής πολιτικής.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ερωτήσεις και απαντήσεις

σχετικά µε

το Natura 2000

Τί συµβαίνει αυτή τη στιγµή µε τη βιοποικιλότητα της Ευρώπης;

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών, η µείωση και η απώλεια της
βιοποικιλότητας στην Ευρώπη επιταχύνθηκε µε δραµατικό τρόπο. Οι τάσεις αυτές
αφορούν τη µείωση και την απώλεια ειδών καθώς και ενδιαιτηµάτων και
οικοσυστηµάτων. Η συνολική απώλεια και υποβάθµιση των ενδιαιτηµάτων ήταν
σηµαντική. Π.χ. οι υδροβιότοποι της βόρειας και δυτικής Ευρώπης µειώθηκαν περίπου
κατά 60% τις τελευταίες δεκαετίες. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός Περιβάλλοντος
επιβεβαιώνει ότι πολλά ευρωπαϊκά είδη φθίνουν: 64 ενδηµικά φυτά της Ευρώπης έχουν
ήδη εξαφανιστεί από τη φύση, το 45% των ειδών πεταλούδας και το 38% των ειδών
πτηνών θεωρείται ότι απειλούνται. Η Ευρώπη γνώρισε ήδη την πρώτη εξαφάνιση είδους,
της ορεινής αίγας των Πυρηναίων, την οποία είχε δεσµευτεί να προστατεύσει στην
οδηγία περί ενδιαιτηµάτων. Ο ιβηρικός λυγξ θεωρείται αυτή τη στιγµή το πλέον
απειλούµενο αιλουροειδές της άγριας πανίδας. Ο ιβηρικός λυγξ έχει υποστεί θεαµατική
µείωση του πληθυσµού του κατά την τελευταία δεκαετία, η οποία προκλήθηκε από την
καταστροφή των ενδιαιτηµάτων και τις συνεπαγόµενες επιπτώσεις επί των ειδών που
αποτελούν θηράµατά του.

Οι πιέσεις που ευθύνονται για την συγκεκριµένη απώλεια π.χ. η αστική ανάπτυξη, η
ανάπτυξη υποδοµών και τουρισµού, η εντατικοποίηση της γεωργίας και της δασοκοµίας,
κλπ. συνεχίστηκαν κατά την τελευταία δεκαετία και υπάρχει ανάγκη ανάληψης δράσης
σε κοινοτικό, καθώς επίσης και σε εθνικό επίπεδο, προκειµένου να προστατευθεί η
βιοποικιλότητα της Ευρώπης. Το Natura 2000 αποτελεί µέρος της απάντησης της ΕΕ
στην εν λόγω πρόκληση.

Τί ακριβώς είναι το Natura 2000;

Το Natura 2000 είναι ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο ζωνών όπου προστατεύεται η φύση, το
οποίο θεσπίστηκε δυνάµει της οδηγίας περί ενδιαιτηµάτων του 1992 και αποσκοπεί στη
διαφύλαξη των πιο σηµαντικών περιοχών της Ευρώπης όπου υπάρχει άγρια πανίδα και
χλωρίδα. Αποτελείται από τις ειδικές ζώνες διατήρησης (Special Areas of Conservation -
SAC) που έχουν χαρακτηριστεί από τα κράτη µέλη δυνάµει της οδηγίας περί
ενδιαιτηµάτων, και περιλαµβάνει επίσης τις ειδικές ζώνες προστασίας (Special
Protection Areas - SPA), οι οποίες χαρακτηρίστηκαν δυνάµει της οδηγίας περί αγρίων
πτηνών του 1979. Η θέσπιση του εν λόγω δικτύου προστατευόµενων ζωνών όπου
λαµβάνονται ειδικά µέτρα για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας πληροί επίσης µια
σαφή κοινοτική υποχρέωση δυνάµει της σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών για τη
βιοποικιλότητα.
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Η οδηγία περί ενδιαιτηµάτων προσδιορίζει περίπου 200 τύπους ενδιαιτηµάτων και 700
είδη φυτών και ζώων κοινοτικής σηµασίας. Η οδηγία περί αγρίων πτηνών αναφέρει 181
ευπρόσβλητα είδη για τα οποία απαιτείται προστασία των ενδιαιτηµάτων τους µέσω της
προστασίας του τόπου. Αναγνωρίζει επίσης την ανάγκη προστασίας περιοχών που έχουν
σηµασία για τα είδη των αποδηµητικών πουλιών, ειδικότερα τα ενδιαιτήµατα των
υδροβιοτόπων.

Η µακροπρόθεσµη διατήρηση των εν λόγω ενδιαιτηµάτων και ειδών δεν µπορεί να
επιτευχθεί µε την προστασία αποµονωµένων φυσικών θυλάκων, όσο µεγάλη και αν είναι
η ατοµική τους αξία. Θεσπίζοντας ένα δίκτυο τόπων µέσω της συνολικής κατανοµής των
εν λόγω ενδιαιτηµάτων και ειδών, το Natura 2000 προτίθεται να αποτελέσει ένα
δυναµικό και ζωντανό δίκτυο, το οποίο θα διασφαλίζει τη διατήρησή τους.

Το Natura 2000 δεν είναι ένα σύστηµα αυστηρά προστατευόµενων φυσικών περιοχών
όπου αποκλείεται κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα. Ενώ το δίκτυο θα συµπεριλαµβάνει
ασφαλώς προστατευόµενες φυσικές περιοχές, το µεγαλύτερο τµήµα της γης είναι
πιθανόν να συνεχίσει να είναι ιδιωτικής ιδιοκτησίας και θα δοθεί έµφαση στη
διασφάλιση της αειφόρου, τόσο από οικολογική όσο και από οικονοµική και κοινωνική
άποψη, µελλοντικής διαχείρισης.

Ποιος είναι ο ρόλος του Natura 2000 στην πολιτική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα;

Αναγνωρίζοντας τη σηµασία της διασφάλισης της βιοποικιλότητας, το Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο του Göteburg, τον Ιούνιο του 2002, έθεσε ως στόχο να τεθεί τέλος στη
µείωση της βιοποικιλότητας της Ένωσης έως το 2010. Η επίτευξη του εν λόγω στόχου
χαρακτηρίζεται ως ένα από τα θέµατα προτεραιότητας στο πλαίσιο του 6ου
Προγράµµατος ∆ράσης για το Περιβάλλον της ΕΕ.

Η πολιτική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα περιλαµβάνει δύο κύριες συµπληρωµατικές
προσεγγίσεις. Πρώτον, αποσκοπεί να ενσωµατώσει τους προβληµατισµούς όσον αφορά
την βιοποικιλότητα σε όλους τους σχετικούς τοµείς πολιτικής, όπως η γεωργία, η αλιεία
και οι µεταφορές, καθώς επίσης και σε µέσα πολιτικής, όπως η περιβαλλοντική ευθύνη,
η απονοµή οικολογικού σήµατος, κλπ. Αυτό αποτελεί τον σηµαντικό πυρήνα της
στρατηγικής της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα καθώς και των τοµεακών σχεδίων
ενοποίησης, τα οποία έχουν προσφάτως εγκριθεί.

∆εύτερον, τα στοχοθετηµένα µέτρα χρειάζονται για να διασφαλιστεί η επιβίωση πολλών
ειδών και ενδιαιτηµάτων τα οποία ήδη απειλούνται. Αυτός είναι ο ρόλος που
διαδραµάτισε το Natura 2000, το οποίο αποσκοπεί να διασφαλίσει την µακροπρόθεσµη
επιβίωση των πλέον ευπρόσβλητων ειδών και ενδιαιτηµάτων της Ευρώπης,
διασφαλίζοντας τη σωστή προστασία και την ορθολογική διαχείριση ενός σηµαντικού
αριθµού και έκτασης των πλέον σηµαντικών τόπων. Τα εν λόγω µέτρα για τη διατήρηση
των τόπων συµπληρώνονται από άλλες διατάξεις σχετικά µε την προστασία των ειδών
δυνάµει των οδηγιών για την προστασία της φύσης

Πώς επιλέγονται οι τόποι για το Natura 2000;
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Το Natura 2000 απαρτίζεται από τόπους που έχουν χαρακτηριστεί από τα κράτη µέλη
δυνάµει τόσο της οδηγίας περί αγρίων πτηνών, όσο και της οδηγίας περί ενδιαιτηµάτων,
και οι οποίοι υπόκεινται σε διαφορετικές διαδικασίες επιλογής.

•  Επιλογή των ειδικών ζωνών προστασίας δυνάµει της οδηγίας περί
αγρίων πτηνών

Τα κράτη µέλη επιλέγουν και χαρακτηρίζουν τις ειδικές ζώνες προστασίας (Special
Protection Areas - SPA) δυνάµει της οδηγίας περί αγρίων πτηνών. Ο χαρακτηρισµός
και η οριοθέτηση των ειδικών ζωνών προστασίας πρέπει να βασίζεται εξ ολοκλήρου
σε επιστηµονικά κριτήρια, όπως το «1% του πληθυσµού των ευπρόσβλητων ειδών
του καταλόγου» ή «υδροβιότοποι διεθνούς σηµασίας για τα υδρόβια αποδηµητικά
πουλιά». Τα κράτη µέλη έχουν τη διακριτική ευχέρεια να καθορίσουν τα πλέον
κατάλληλα κριτήρια, τα οποία πρέπει κατόπιν να εφαρµόσουν πλήρως, µε τρόπο που
να διασφαλίζει ότι χαρακτηρίζονται όλες "οι πλέον κατάλληλες περιοχές", τόσο ως
προς τον αριθµό τους, όσο και ως προς την έκτασή τους. Βάσει των πληροφοριών
που έχουν διαβιβαστεί από τα κράτη µέλη, η Επιτροπή καθορίζει εάν οι τόποι που
έχουν χαρακτηρισθεί είναι αρκετοί, προκειµένου να αποτελέσουν ένα συνεκτικό
δίκτυο για την προστασία των ευπρόσβλητων και των αποδηµητικών ειδών.

•  Επιλογή των ειδικών ζωνών διατήρησης (Special Areas of Conservation - SAC)
δυνάµει της οδηγίας περί ενδιαιτηµάτων

Η επιλογή των ειδικών ζωνών διατήρησης δυνάµει της οδηγίας περί ενδιαιτηµάτων
περιλαµβάνει τρία στάδια:

1. Η ευθύνη της πρότασης των τόπων για το Natura 2000 εναπόκειται στα κράτη µέλη,
τα οποία υποβάλλουν συνολικές εκτιµήσεις για τον κάθε τύπο ενδιαιτήµατος και για
το κάθε είδος που υπάρχει στην επικράτειά τους. Συχνά, το λεπτοµερές έργο που
είναι απαραίτητο ανατίθεται περαιτέρω σε διάφορες εθνικές υπηρεσίες, ή στην
περίπτωση των οµοσπονδιακών κρατών µελών, στις περιφέρειες. Η επιλογή των
τόπων αποτελεί µια αποκλειστικώς επιστηµονική διαδικασία και διενεργείται
χρησιµοποιώντας τα τυποποιηµένα κριτήρια επιλογής, τα οποία προσδιορίζονται στο
παράρτηµα ΙΙΙ της οδηγίας. Αυτό απαιτεί από τις αρµόδιες αρχές να διεξάγουν
εκτίµηση της αντιπροσωπευτικότητας και της οικολογικής ποιότητας κάθε τύπου
ενδιαιτήµατος, καθώς επίσης και της περιοχής του τόπου που καλύπτεται από τον
τύπο του ενδιαιτήµατος, για κάθε τόπο. Οµοίως, πρέπει να γίνεται εκτίµηση του
µεγέθους και της πληθυσµιακής πυκνότητας του είδους, καθώς επίσης και του βαθµού
αποµόνωσης κάθε τόπου σε συνάρτηση µε την περιοχή φυσικής κατανοµής του
είδους, καθώς και προσδιορισµός της ποιότητας του τόπου για το σχετικό είδος.
Βάσει των εν λόγω κριτηρίων τα κράτη µέλη πραγµατοποιούν µια πλήρη συνολική
εκτίµηση της σηµασίας των τόπων τους για κάθε είδος και τύπο ενδιαιτήµατος. Οι εν
λόγω οικολογικές πληροφορίες διαµορφώνουν τη βάση για περαιτέρω εκτιµήσεις σε
επίπεδο ΕΕ.

2. Βάσει των προτεινόµενων εθνικών καταλόγων, η Επιτροπή, σε συµφωνία µε τα
κράτη µέλη, εγκρίνει τους καταλόγους των τόπων κοινοτικού ενδιαφέροντος. Η
ανάλυση των προτάσεων των κρατών µελών διεξάγεται µε τρόπο διαφανή στο
πλαίσιο επιστηµονικών σεµιναρίων τα οποία συγκαλεί η Επιτροπή και υποστηρίζει ο
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Ευρωπαϊκός Οργανισµός Περιβάλλοντος. Τα εν λόγω σεµινάρια εµπειρογνωµόνων
αποσκοπούν να διακριβώσουν εάν έχουν προταθεί από τα κράτη µέλη αρκετοί τόποι
υψηλής ποιότητας, προκειµένου να διασφαλιστεί ένα ικανοποιητικό επίπεδο
διατήρησης κάθε τύπου ενδιαιτήµατος και ειδών στην περιοχή φυσικής κατανοµής
του είδους εντός της ΕΕ. Στα κριτήρια εκτίµησης συµπεριλαµβάνεται η σπανιότητα,
η γεωγραφική κατανοµή και ο συνολικός βαθµός κατά τον οποίο τα σχετικά είδη και
τύποι ενδιαιτηµάτων είναι ευπρόσβλητα. Στα εν λόγω σεµινάρια συµµετέχουν τα
κράτη µέλη και οι εµπειρογνώµονες που εκπροσωπούν τα συµφέροντα των άµεσα
ενδιαφεροµένων, στους οποίους συµπεριλαµβάνονται οι ιδιοκτήτες και οι χρήστες,
καθώς και οι µη κυβερνητικές οργανώσεις που ασχολούνται µε θέµατα
περιβάλλοντος. ∆εδοµένης της µεγάλης φυσικής ποικιλίας όσον αφορά τη
βιοποικιλότητα σε ολόκληρη την ΕΕ, η οδηγία διαιρεί την Κοινότητα σε έξι
βιογεωγραφικές περιοχές - ατλαντική, ηπειρωτική, αλπική, µεσογειακή, αρκτική και
µακαρονησιωτική. Στόχος είναι να θεσπιστεί ένας κατάλογος τόπων κοινοτικής
σηµασίας για καθεµία από τις εν λόγω περιοχές που παρουσιάζει συνοχή ως προς τη
βιοποικιλότητα, εφαρµόζοντας µια ενιαία προσέγγιση για όλα τα κράτη µέλη.

3. Από τη στιγµή που οι κατάλογοι των τόπων κοινοτικής σηµασίας εγκριθούν, τότε
εναπόκειται στα κράτη µέλη να χαρακτηρίσουν όλους τους τόπους ως ειδικές ζώνες
διατήρησης, το συντοµότερο δυνατόν και το αργότερο εντός έξι ετών. Πρέπει να
δοθεί προτεραιότητα σε εκείνους τους τόπους οι οποίοι υφίστανται τη µεγαλύτερη
απειλή ή/και έχουν την µεγαλύτερη σηµασία όσον αφορά τη διατήρηση. Κατά τη
διάρκεια της εν λόγω περιόδου, τα κράτη µέλη πρέπει να θεσπίσουν τα αναγκαία
µέτρα διαχείρισης ή αποκατάστασης των τόπων, προκειµένου να διασφαλίσουν ένα
ικανοποιητικό επίπεδο διατήρησής τους.

Αποτελεί η επιλογή των τόπων αντικείµενο δηµόσιας διαβούλευσης;

Η οδηγία δεν θεσπίζει κανόνες σχετικά µε τη διαδικασία διαβούλευσης, οι οποίοι πρέπει
να τηρούνται κατά την επιλογή των τόπων, επιλογή την οποία τα κράτη µέλη καθορίζουν
σύµφωνα µε τα διοικητικά τους συστήµατα. Η διαδικασίες δηµόσιας διαβούλευσης
ποικίλλουν σηµαντικά µεταξύ των κρατών µελών. Σε ορισµένες χώρες, ο χαρακτηρισµός
των τόπων συνοδεύθηκε από διεξοδικές συζητήσεις µε τους ιδιοκτήτες και τους χρήστες
σχετικά µε τα διαχειριστικά µέτρα, αλλά σε άλλες περιπτώσεις πραγµατοποιήθηκαν
ελάχιστες ή καθόλου διαβουλεύσεις µε τους άµεσα ενδιαφεροµένους. Αυτό προκάλεσε
σηµαντικές διαµάχες σε ορισµένα κράτη µέλη και µια πληθώρα διοικητικών και νοµικών
προβληµάτων, τα οποία καθυστέρησαν την υποβολή των προτάσεων. Η Επιτροπή δεν
εµπλέκεται σε αυτό το στάδιο και δεν έχει αρµοδιότητες προκειµένου να παρέµβει στις
διαφορετικές διαδικασίες που ακολουθούν τα κράτη µέλη.

Ποιος είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση των τόπων του Natura 2000 και πώς αυτό
επιτυγχάνεται;

Οι διατάξεις της οδηγίας αναθέτουν µε σαφήνεια την ευθύνη διαχείρισης των τόπων του
Natura 2000 στα κράτη µέλη. Στην περίπτωση του θαλασσίου περιβάλλοντος, όπου οι
διαχειριστικές δραστηριότητες ενδεχοµένως συνεπάγονται ρύθµιση των αλιευτικών
δραστηριοτήτων, µπορούν να αντληθούν οφέλη από τη δράση σε κοινοτικό επίπεδο.

Η Επιτροπή έχει µε συνέπεια προωθήσει την ανάπτυξη σχεδίων διαχείρισης ως µέσου
διασφάλισης τόσο της ορθής διαχείρισης της διατήρησης των τόπων, όσο και του
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πλαισίου για την εκτίµηση της συµβατότητας των διαφόρων χρήσεων µε τους στόχους
της διατήρησης. Τα εν λόγω σχέδια αποτελούν επίσης έναν άριστο τρόπο ενεργού
συµµετοχής στις αποφάσεις διαχείρισης των κυριότερων οµάδων συµφερόντων που
θίγονται από τον χαρακτηρισµό. Η χρηµατοδότηση από το πρόγραµµα Life-Nature
χρησιµοποιήθηκε εκτενώς προκειµένου να παρασχεθεί βοήθεια κατά την εκπόνηση
τέτοιου είδους σχεδίων.

∆εδοµένης της εκτεταµένης περιοχής κατανοµής των τύπων ενδιαιτηµάτων και των
καταστάσεων, δεν µπορεί να εφαρµοστεί κάποια τυποποιηµένη διαδικασία. Εντούτοις,
κατά γενικό κανόνα, είναι σηµαντικό να διασφαλιστεί η συνέχιση των παραδοσιακών
καθεστώτων διαχείρισης, τα οποία πολύ συχνά αποδείχθηκαν ότι είναι κρίσιµης
σηµασίας για τη δηµιουργία και διατήρηση των ενδιαιτηµάτων, τα οποία σήµερα
κρίνονται πολύτιµα.

Υπάρχουν πολλά θετικά παραδείγµατα που καταδεικνύουν ότι οι αρχικές ανησυχίες του
τοπικού πληθυσµού, των ιδιοκτητών και των χρηστών, µειώθηκαν µε την εκπόνηση
σχεδίων διαχείρισης κατόπιν διεξοδικών διαβουλεύσεων σε τοπικό επίπεδο. Η εν λόγω
εκπόνηση υποστηρίχθηκε από το πρόγραµµα Life-Nature, το οποίο χρηµατοδότησε 605
έργα αξίας 470 εκατοµ. €, από την έναρξή του το 1992. Μεταξύ των παραδειγµάτων
περιλαµβάνεται η εκπόνηση σχεδίων διαχείρισης των θαλάσσιων τόπων του Ηνωµένου
Βασίλειου και η εκπόνηση των 'εγγράφων θέσπισης στόχων' για τους τόπους της Γαλλίας.
Η έγκριση του πρώτου από τα εν λόγω έγγραφα ξεκινά τώρα µε τη συνεργασία των
τοπικών 'επιτροπών καθοδήγησης', οι οποίες διασφαλίζουν την ευρεία συµµετοχή όλων
των οµάδων συµφερόντων. Το έργο LIFE-Nature στην περιοχή 'landes de Corèze' ήταν
ιδιαιτέρως επιτυχές και συµπεριελάµβανε τη συνεργασία του τοπικού αγροτικού
επιµελητηρίου ('chambre d'agriculture'). Πολλά έργα έχουν βασιστεί στην
επανενεργοποίηση παραδοσιακών αγροτικών πρακτικών οι οποίες είναι καίριας
σηµασίας για τη διατήρηση της φύσης και έχουν οδηγήσει στην εκπόνηση
αγροπεριβαλλοντικών προγραµµάτων µε σκοπό την υποστήριξή τους.

Από τη στιγµή που ένας τόπος έχει συµπεριληφθεί στο Natura 2000 δεν θα
επιτρέπεται σε αυτόν καµία µελλοντική αξιοποίηση;

∆εν υπάρχει κάποια εκ των προτέρων απαγόρευση νέων δραστηριοτήτων ή αξιοποίησης
των τόπων του Natura 2000. Αυτό πρέπει να κρίνεται κατά περίπτωση. Το άρθρο 6 της
οδηγίας περί ενδιαιτηµάτων, το οποίο εφαρµόζεται σε όλους τους τόπους του Natura
2000, προβλέπει την εκτίµηση αναπτυξιακών προτάσεων οι οποίες ενδεχοµένως να
έχουν επιπτώσεις στους χαρακτηρισµένους τόπους. Οι εν λόγω διατάξεις βασίζονται στις
υφιστάµενες ορθές πρακτικές ως προς την εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
Ακόµα και όταν τέτοιες εκτιµήσεις καταδεικνύουν ότι θα επέλθει σηµαντική ζηµιά σε
έναν τόπο, η οδηγία δεν αποκλείει την ανάπτυξη. Τα κράτη µέλη δύνανται να επιτρέψουν
την ανάπτυξη σε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχουν άλλες βιώσιµες εναλλακτικές λύσεις
και σε περιπτώσεις όπου καταδεικνύεται ότι θα προκύψει από την ανάπτυξη σηµαντικό
δηµόσιο συµφέρον. Εντούτοις, σε αυτές τις περιπτώσεις υποχρεούνται να λάβουν
αντισταθµιστικά µέτρα µέσω της δηµιουργίας ή της βελτίωσης ενδιαιτήµατος σε άλλο
µέρος, προκειµένου να διατηρηθεί η ακεραιότητα του δικτύου.

Στην περίπτωση ανάπτυξης η οποία θα έχει δυσµενείς επιπτώσεις επί των τόπων στους
οποίους υπάρχουν ενδιαιτήµατα ή είδη προτεραιότητας (ιδιαιτέρως σπάνια και
ευπρόσβλητα ενδιαιτήµατα και είδη, τα οποία αποτελούν ένα µικρό µέρος του συνολικού
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αριθµού που παρατίθεται στην οδηγία περί ενδιαιτηµάτων), τα µόνα θέµατα τα οποία
µπορούν να τεθούν είναι εκείνα που αφορούν την ανθρώπινη υγεία, τη δηµόσια
ασφάλεια, ή τις επωφελείς επιπτώσεις µε πρωταρχική σηµασία για το περιβάλλον. Για
οιαδήποτε άλλα θέµατα, η οδηγία απαιτεί από την Επιτροπή να γνωµοδοτήσει εάν όντως
υφίσταται σηµαντικό δηµόσιο συµφέρον. Ένα επίκαιρο παράδειγµα τέτοιου είδους
αιτήµατος αφορά τα σχέδια επέκτασης του λιµένα του Ρότερνταµ, επέκταση η οποία θα
έχει σηµαντικές επιπτώσεις στους τόπους του Natura 2000. Πρόκειται για ένα
καλοσχεδιασµένο σχέδιο, το οποίο περιλαµβάνει µια σηµαντική δέσµη µέτρων
προκειµένου να αντισταθµιστεί η προβλεπόµενη απώλεια ενδιαιτηµάτων.

Προκειµένου να παρασχεθεί βοήθεια στα κράτη µέλη και στους άλλους
ενδιαφερόµενους φορείς κατά την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 6, έχουν
δηµοσιευθεί λεπτοµερείς επεξηγηµατικές και µεθοδολογικές κατευθυντήριες γραµµές.

Ποια είναι η σηµερινή κατάσταση όσον αφορά την εφαρµογή του Natura 2000;

Ενώ η θέσπιση του δικτύου δεν έχει ακόµη ολοκληρωθεί, έχει επιτευχθεί πολύ
σηµαντική πρόοδος. Αυτό αποδεικνύεται από τις πρόσφατες εξελίξεις για τη θέσπιση
ενός συνεκτικού δικτύου ειδικών ζωνών προστασίας (SPA), δυνάµει της οδηγίας περί
αγρίων πτηνών, ενώ έως τώρα έχει χαρακτηρισθεί µια περιοχή η οποία ισοδυναµεί µε το
8 % του εδάφους των κρατών µελών. Εντούτοις, υπάρχουν ακόµη σηµαντικές ελλείψεις
για ορισµένα είδη και περιοχές της ΕΕ για τα οποία χρειάζεται να χαρακτηριστούν και
άλλοι τόποι. Παράλληλα, δυνάµει της οδηγίας περί ενδιαιτηµάτων έχει προταθεί για
προστασία το 14% της επικράτειας των κρατών µελών.  Εδώ περιλαµβάνεται η παράκτια
θαλάσσια συνιστώσα του Natura 2000, που είναι ήδη πολύ ουσιαστική για ορισµένα
κράτη µέλη όπως η ∆ανία και οι Κάτω Χώρες. Οι εκκρεµείς περιπτώσεις που
εξετάζονται αυτή τη στιγµή δεν είναι δυνατόν να επιφέρουν σηµαντική συνολική αύξηση
του εν λόγω αριθµού.

∆ύο είναι οι παράγοντες που συνετέλεσαν στην πρόοδο που έχει επιτευχθεί πρόσφατα. Ο
πρώτος εξ αυτών είναι το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν δίστασε να αναλάβει νοµική δράση
ενώπιον του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου. Ο δεύτερος είναι το µήνυµα που δόθηκε από την
Επιτροπή ότι οιαδήποτε παράλειψη υποβολής καταλόγων θα έχει ως αποτέλεσµα την
αναστολή των πληρωµών δυνάµει ορισµένων προγραµµάτων των διαρθρωτικών
ταµείων. Η αναστολή πληρωµών από τα εν λόγω προγράµµατα θεωρείται προληπτικό
µέτρο, προκειµένου να διασφαλιστεί ότι τα προγράµµατα που λαµβάνουν κοινοτική
χρηµατοδότηση δεν θα συµβάλλουν στην πρόκληση ανεπανόρθωτων ζηµιών επί των
τόπων, πριν αυτοί προταθούν επισήµως για προστασία στο πλαίσιο του καθεστώτος του
Natura 2000.

Η Επιτροπή ενέκρινε τον οριστικό κατάλογο τόπων για την πρώτη βιογεωγραφική
περιοχή - τις νήσους των Μακάρων - τον ∆εκέµβριο του 2001. Ο κατάλογος
χαρακτηρίζει τόπους οι οποίοι καλύπτουν το 30% του εδάφους των εν λόγω νήσων, οι
οποίες διαθέτουν την πιο πλούσια και την πιο ποικίλη άγρια πανίδα και χλωρίδα στην
Ευρώπη. Αυτό αποτελεί ένα µείζονος σηµασίας βήµα προόδου και υποδηλώνει την
έντονη δέσµευση των κυβερνήσεων της Ισπανίας και της Πορτογαλίας για την
υλοποίηση του δικτύου. Σηµαντική πρόοδος έχει επιτευχθεί και στις υπόλοιπες περιοχές,
ενώ η έγκριση των υπολοίπων καταλόγων προβλέπεται για τους επόµενους 18 µήνες.
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Μολαταύτα, για τις θαλάσσιες περιοχές και, ιδίως, για το υπεράκτιο περιβάλλον,
αναγνωρίζεται η ανάγκη περαιτέρω εργασιών δυνάµει των δύο οδηγιών για την
προστασία της φύσης, µε σκοπό τον καθορισµό και τη διαχείριση του δικτύου των
τόπων. Αυτό αποτελεί τµήµα της ευρύτερης στρατηγικής για τη θάλασσα που προτάθηκε
πρόσφατα από την Επιτροπή.

Γιατί η Επιτροπή λαµβάνει µεγάλο αριθµό καταγγελιών σχετικά µε το Natura 2000
;

Οι καθυστερήσεις όσον αφορά την πλήρη εφαρµογή του δικτύου Natura 2000, καθώς
επίσης και όσον αφορά τη θέσπιση και υλοποίηση των σχετικών διασφαλίσεων έχουν
δηµιουργήσει τις συνθήκες που προκαλούν τις καταγγελίες των πολιτών, τα αιτήµατα και
τις γραπτές ερωτήσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Ποιά είναι η συνολική κατάσταση έως σήµερα σχετικά µε τις παραβάσεις που
αφορούν το Natura 2000;

Η Επιτροπή λαµβάνει κάθε χρόνο ορισµένες εκατοντάδες καταγγελίες σχετικά µε τις
οδηγίες που αφορούν τη φύση. Πάνω από το 80% των εν λόγω καταγγελιών
διευθετούνται µετά από τις πρώτες άτυπες επαφές µε τα κράτη µέλη και µόνο ένα µικρό
ποσοστό καταλήγουν σε διαδικασίες λόγω παράβασης. Η µεγάλη πλειονότητα των
υποθέσεων επιλύονται µέσω της κανονικής διαδικασίας και δεν καταλήγουν ενώπιον του
Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου. Το 2001, η Γενική ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος έλαβε 345
καταγγελίες σχετικά µε τις εν λόγω οδηγίες, οι 131 εκ των οποίων είχαν ήδη διευθετηθεί
και µόνο 9 µετατράπηκαν σε υποθέσεις λόγω παράβασης.

Η φύση των παραβάσεων ποικίλλει. Σε αυτές συµπεριλαµβάνονται περιπτώσεις που
αφορούν ελλείψεις της εθνικής νοµοθεσίας µεταφοράς του κοινοτικού δικαίου,
ανεπαρκείς χαρακτηρισµοί και έλλειψη εκθέσεων εφαρµογής. Περιλαµβάνονται επίσης
περιπτώσεις που αφορούν την µη ικανοποιητική εφαρµογή του καθεστώτος προστασίας
που θεσπίζουν οι οδηγίες περί ενδιαιτηµάτων και περί αγρίων πτηνών σε σχέση µε τα
σχέδια ανάπτυξης. Μεταξύ άλλων, είναι αναγκαίο να αντιµετωπιστεί κάθε µη
ικανοποιητική εφαρµογή των οδηγιών, προκειµένου να διασφαλιστεί ότι η
προβλεπόµενη χρήση της κοινοτικής χρηµατοδότησης µε σκοπό την ανάπτυξη δεν
αντιβαίνει το κοινοτικό δίκαιο.

Πώς µπορεί η Επιτροπή να βοηθήσει τα κράτη µέλη να εφαρµόσουν καλύτερα το
Natura 2000;

Προκειµένου να βοηθήσει στην υπερνίκηση των εν λόγω προβληµάτων εφαρµογής, η
Επιτροπή εκπονεί αυτή τη στιγµή κατευθυντήριες γραµµές. Έχουν ήδη δηµοσιευθεί οι
προσανατολισµοί επί θεµάτων διαχείρισης και προγραµµατισµού και οι οµάδες εργασίας
επεξεργάζονται αυτή τη στιγµή µαζί µε τα κράτη µέλη περαιτέρω θέµατα, όπως οι στόχοι
διατήρησης, η υποβολή εκθέσεων και η παρακολούθηση, καθώς και η διαχείριση της
θήρας. Οι τακτικές επαφές και ο διάλογος µε τα κράτη µέλη διασφαλίζονται τόσο µέσω
των επιτροπών "ενδιαιτηµάτων" και "Ornis" (οδηγία περί αγρίων πτηνών), καθώς και
µέσω της πιο πρόσφατα θεσπισθείσας διετούς συνεδρίασης µε τους διευθυντές του
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"Nature". Αυτό παρέχει ένα αξιόλογο βήµα για την προκαταρκτική συζήτηση των
θεµάτων που ανακύπτουν.

Για εκείνα τα κράτη µέλη τα οποία έχουν επιτύχει σηµαντική πρόοδο όσον αφορά τον
χαρακτηρισµό και τα οποία έχουν πιο ανοικτές και συµµετοχικές διαδικασίες
σχεδιασµού (π.χ. ∆ανία, Κάτω Χώρες και Ηνωµένο Βασίλειο), η Επιτροπή γενικώς
λαµβάνει λιγότερες καταγγελίες. Ως εκ τούτου, οι ισχυρότεροι και αποτελεσµατικότεροι
µηχανισµοί χειρισµού των καταγγελιών εντός των κρατών µελών θα µπορούσαν επίσης
να µειώσουν τον όγκο των υποθέσεων οι οποίες αντιµετωπίζονται άµεσα από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

∆ιαδραµατίζει η Κοινότητα ρόλο στη συγχρηµατοδότηση του Natura 2000 και γιατί
αυτό είναι σηµαντικό;
Πολλές από τις δυσκολίες που προέκυψαν όσον αφορά την εφαρµογή του Natura 2000
αφορούν θέµατα σχετικά µε τις επιπτώσεις της διαχείρισης των χαρακτηρισµένων τόπων,
ειδικά σχετικά µε το ποιος αναλαµβάνει το κόστος των αναγκαίων µέτρων διατήρησης.
Το άρθρο 8 της οδηγίας περί ενδιαιτηµάτων προβλέπει την κοινοτική συγχρηµατοδότηση
των µέτρων που απαιτούνται για την εφαρµογή και για την τρέχουσα διαχείριση του
Natura 2000 µέσω της χρήσης των υφιστάµενων κοινοτικών µέσων.

Τα υφιστάµενα µέτρα πολιτικής, ειδικότερα εκείνα που λαµβάνονται στο πλαίσιο της
Πολιτικής Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως το αγροπεριβαλλοντικό καθεστώς, παρέχουν ήδη
σηµαντική υποστήριξη για την εφαρµογή του δικτύου µέσω της χρηµατοδότησης των
αγροτών για µια φιλική προς το περιβάλλον αγροτική διαχείριση της γης τους. Σε
ορισµένα κράτη µέλη, έγινε σηµαντική χρήση των πόρων του Ευρωπαϊκού Ταµείου
Περιφερειακής Ανάπτυξης προκειµένου να χρηµατοδοτηθούν ειδικές επενδύσεις που
αφορούν τους τόπους του Natura 2000. Οι εν λόγω επενδύσεις συνδέονται κατά κανόνα
περισσότερο µε τα µέσα και τις υποδοµές που χρησιµοποιούν οι επισκέπτες. Επί του
παρόντος, η µόνη χρηµατοδότηση η οποία αφορά αποκλειστικά το Natura 2000 είναι τα
κεφάλαια του Life-Nature, τα οποία χρησιµοποιούνται για να προωθηθεί ο σχεδιασµός
της διαχείρισης, καθώς και τα πιλοτικά έργα και τα έργα επίδειξης της διαχείρισης
ενδιαιτηµάτων και ειδών.

Εντούτοις, δεν έχει θεσπιστεί ένα σαφές πλαίσιο για τη διαχείριση του προγραµµατισµού
της χρηµατοδότησης του Natura 2000 και οι διαδικασίες που προβλέπονται στις
µεταγενέστερες αποφάσεις για τα διάφορα µέσα δεν επιτρέπουν εύκολα να αναπτυχθεί
ένα τέτοιο πλαίσιο.

Πώς αντιµετωπίζει η Επιτροπή το θέµα της µελλοντικής συγχρηµατοδότησης;

Μία οµάδα εργασίας η οποία απαρτίζεται από εθνικούς εµπειρογνώµονες και
εκπροσώπους των άµεσα ενδιαφεροµένων επανεξετάζει αυτή τη στιγµή το πιθανό
κόστος της διαχείρισης του Natura 2000 και θα υποβάλει συστάσεις στην Επιτροπή. Η εν
λόγω οµάδα, η οποία εργάζεται αυτή τη στιγµή σε συνεργασία µε τις Γενικές
∆ιευθύνσεις Περιβάλλοντος, Γεωργίας, Περιφερειακών Υποθέσεων και
Προϋπολογισµού, θα υποβάλει τις συστάσεις της πριν από τα τέλη του 2002. Η έκθεση
θα καλύπτει τα εξής:
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•  Εκτίµηση του πιθανού κόστους το οποίο συνεπάγεται η διαχείριση του δικτύου
Natura 2002

•  Επανεξέταση της καταλληλότητας των υφιστάµενων κοινοτικών µέσων ώστε να
συµβάλουν στη χρηµατοδότηση

•  Συστάσεις και εξέταση των εναλλακτικών λύσεων για το µελλοντικό πλαίσιο
χρηµατοδότησης του Natura 2000, όπου θα λαµβάνεται υπόψη ποιο είδος κόστους
πρέπει να είναι επιλέξιµο για κοινοτική ενίσχυση.

Με βάση τα συµπεράσµατα της οµάδας εµπειρογνωµόνων, πρόκειται να υποβληθεί
ανακοίνωση στο Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά το 2003.

3. Ποιες είναι οι προτεραιότητες για ανάληψη µελλοντικής δράσης;

Τα επόµενα βήµατα κατά την ανάπτυξη του Natura 2000 θα περιλαµβάνουν:

•  ολοκλήρωση των κοινοτικών καταλόγων· ο τελικός γύρος των επιστηµονικών
σεµιναρίων προγραµµατίζεται να ολοκληρωθεί έως τον Μάρτιο/Απρίλιο του
2003, γεγονός που θα πρέπει να επιτρέψει την έγκριση των εκκρεµών καταλόγων
κατά το πρώτο εξάµηνο του 2004·

•  περαιτέρω εφαρµογή του Natura 2000 στο υπεράκτιο θαλάσσιο περιβάλλον.
Κατόπιν αιτήµατος των διευθυντών "Nature" των κρατών µελών, συγκροτείται
οµάδα εργασίας εµπειρογνωµόνων προκειµένου να συνεπικουρήσει προς αυτή
την κατεύθυνση.

•  διευκρίνιση του πλαισίου της κοινοτικής χρηµατοδότησης·

•  περαιτέρω εκπόνηση των επεξηγηµατικών και κατευθυντήριων γραµµών προς τα
κράτη µέλη· και,

•  βελτίωση της επικοινωνίας και σαφέστερη επεξήγηση των στόχων της οδηγίας.

Σε συνεργασία µε τους διευθυντές του Nature των κρατών µελών, η Γενική ∆ιεύθυνση
Περιβάλλοντος έχει ήδη συστήσει µια οµάδα εργασίας µε θέµα την επικοινωνία, η οποία
θα εκπονήσει µια συνολική επικοινωνιακή στρατηγική, η οποία πρέπει να εφαρµοστεί
από την Επιτροπή και τα κράτη µέλη. Η Επιτροπή έχει ήδη λάβει µια σειρά µέτρων, στα
οποία περιλαµβάνεται η δηµοσίευση πληροφοριακών φυλλαδίων και το ενηµερωτικό
δελτίο "Natura 2000", µε κατάλογο αποδεκτών 15.000 άτοµα, στις εθνικές και τοπικές
αρχές και στις οµάδες συµφερόντων. Συµµετέχει επίσης σε συνδιασκέψεις και
συναντήσεις εργασίας µε τις περιφερειακές αρχές και τις οµάδες συµφερόντων· Έχει
δροµολογήσει την πρωτοβουλία Green Days (Οικολογικές ηµερίδες), ένα πρόγραµµα
500 εκδηλώσεων σε ολόκληρη την Κοινότητα και στις υποψήφιες για ένταξη χώρες µε
σκοπό την εξήγηση της οδηγίας στο ευρύ κοινό.

Όσον αφορά τις προετοιµασίες για τη διεύρυνση, έχει συµφωνηθεί µε τα κράτη µέλη και
τις υποψήφιες για ένταξη χώρες να προστεθούν στην οδηγία επιπρόσθετα είδη και τύποι
ενδιαιτηµάτων, προκειµένου να ληφθεί υπόψη το µεγάλο εύρος της βιοποικιλότητας που
θα προκύψει από τη διεύρυνση.  Αυτά θα εισαχθούν µέσω τεχνικού παραρτήµατος που
θα επισυναφθεί στην πράξη προσχώρησης κάθε χώρας. Οι υποψήφιες για ένταξη χώρες
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σηµειώνουν πρόοδο κατά την εφαρµογή του Natura 2000 και θα απαιτηθεί από αυτές να
προτείνουν τόπους για να συµπεριληφθούν στο Nature 2000 κατά τη στιγµή της ένταξής
τους.

Επί του παρόντος, έχουν πραγµατοποιηθεί προσθήκες στον κατάλογο των
προστατευόµενων ειδών και τύπων ενδιαιτηµάτων της οδηγίας, ή αντιστρόφως έχουν
γίνει διαγραφές από τον κατάλογο όταν η κατάσταση διατήρησης ενός είδους ή ενός
ενδιαιτήµατος βελτιώνεται, µέσω της νοµοθετικής διαδικασίας της συναπόφασης. Αυτή
τη στιγµή εξετάζεται ο τρόπος µε τον οποίο πρέπει να αντιµετωπιστεί στο µέλλον η
ενηµέρωση του καταλόγου.

Έχει επιτευχθεί µεγάλος βαθµός συµφωνίας µε τα κράτη µέλη σχετικά µε τη στρατηγική
σηµασία του Natura 2000 και σχετικά µε τον κατάλογο των δράσεων προτεραιότητας
προκειµένου να υλοποιηθεί πλήρως το δυναµικού του δικτύου. Τα εν λόγω σηµεία
περιλαµβάνονται στη δήλωση �El Teide�, µε την οποία τιµάται η δέκατη επέτειος της
έγκρισης της οδηγίας περί ενδιαιτηµάτων, και η οποία έχει προσφάτως υπογραφεί από
τους Υπουργούς Περιβάλλοντος τόσο των κρατών µελών όσο και των υποψηφίων για
ένταξη χωρών.  


