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Για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας
ΣΥΝΟΨΗ
Η συνεχής υποβάθμιση των φυσικών ενδιαιτημάτων και οι κίνδυνοι που απειλούν
ορισμένα είδη συνιστούν πρωταρχικό μέλημα της περιβαλλοντικής πολιτικής της
Ένωσης. Η παρούσα οδηγία, που αποκαλείται οδηγία «φυσικών ενδιαιτημάτων»
(οικοτόπων) σκοπό έχει να συμβάλει στην διατήρηση της βιολογικής ποικιλότητας
στα κράτη μέλη, ορίζοντας ένα κοινό πλαίσιο για την διατήρηση των φυτών και των
αγρίων ζώων καθώς και των ενδιαιτημάτων κοινοτικού ενδιαφέροντος.
Με την οδηγία συνίσταται ένα ευρωπαϊκό οικολογικό δίκτυο επονομαζόμενο «Natura
2000». Το δίκτυο αυτό αποτελείται από «ειδικές ζώνες διατήρησης» που έχουν
χαρακτηριστεί από τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας καθώς και
από «ζώνες ειδικής προστασίας» που έχουν ταξινομηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις
της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ για τη διατήρηση των αγρίων πτηνών.
Τα παραρτήματα I (τύποι φυσικών ενδιαιτημάτων κοινοτικού ενδιαφέροντος) και II
(ζωικά και φυτικά είδη κοινοτικού ενδιαφέροντος) της οδηγίας παρέχουν υποδείξεις
όσον αφορά τον τύπο ενδιαιτημάτων και ειδών των οποίων η διατήρηση απαιτεί τον
χαρακτηρισμό περιοχών ως ειδικών ζωνών διατήρησης. Ορισμένα από αυτά
ορίζονται ως τύποι ενδιαιτημάτων ή ειδών «προτεραιότητας» (που διατρέχουν
κίνδυνο εξαφάνισης). Στο παράρτημα IV απαριθμούνται τα ζωικά και φυτικά είδη
που απαιτούν ιδιαίτερα αυστηρή προστασία.
Ο χαρακτηρισμός των ειδικών ζωνών διατήρησης γίνεται σε τρία στάδια. Βασιζόμενο
στα κριτήρια που ορίζονται στα παραρτήματα, κάθε κράτος μέλος προτείνει έναν
κατάλογο τόπων όπου απαντώνται φυσικά ενδιαιτήματα και άγρια ζωικά και φυτικά
είδη. Βάσει των εθνικών καταλόγων και σε συμφωνία με καθένα από τα κράτη μέλη,
η Επιτροπή εκδίδει κατάλογο τόπων κοινοτικής σημασίας για καθεμία από τις επτά
βιογεωγραφικές περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (αλπική, ατλαντική, αρκτική,
ηπειρωτική, μακαρονησιακή, μεσογειακή και παννονιακή). Μέσα σε μια εξαετία το
αργότερο από την επιλογή ενός τόπου ως κοινοτικής σημασίας, το οικείο κράτος
μέλος χαρακτηρίζει τον εν λόγω τόπο ως ειδική ζώνη διατήρησης.
Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η Επιτροπή διαπιστώνει ότι ένας τόπος, στον οποίο
υπάρχει τύπος φυσικού ενδιαιτήματος ή είδος προτεραιότητας, δεν έχει περιληφθεί σε
ένα εθνικό κατάλογο, η οδηγία προβλέπει να κινείται διαδικασία διμερούς
συνεννόησης μεταξύ του εν λόγω κράτους μέλους και της Επιτροπής. Αν η σχετική
διαδικασία δεν καταλήξει σε ικανοποιητικό αποτέλεσμα, η Επιτροπή διαβιβάζει στο
Συμβούλιο πρόταση σχετικά με την επιλογή του εν λόγω τόπου ως τόπου κοινοτικής
σημασίας.
Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τα κατάλληλα μέτρα ώστε στις ειδικές ζώνες διατήρησης
να εξασφαλίζεται η διατήρηση των ενδιαιτημάτων και να αποφεύγεται η υποβάθμισή

τους. Η οδηγία προβλέπει τη δυνατότητα συγχρηματοδότησης των μέτρων
διατήρησης από την Κοινότητα.
Τα κράτη μέλη αναλαμβάνουν τις εξής υποχρεώσεις:
•

•

•

να ενθαρρύνουν τη διαχείριση των στοιχείων του τοπίου που θεωρούν
ουσιαστικά για την μετανάστευση, τη γεωγραφική κατανομή και τη γενετική
ανταλλαγή των αγρίων ειδών
να θεσπίσουν ιδιαίτερα αυστηρά συστήματα προστασίας για ορισμένα ζωικά
και φυτικά είδη που απειλούνται (παράρτημα IV) και να μελετήσουν την
σκοπιμότητα της επανεισαγωγής των ειδών αυτών στο έδαφός τους
να απαγορεύσουν τη χρήση μη επιλεκτικών μέσων αφαίρεσης από το φυσικό
περιβάλλον, σύλληψης ή θανάτωσης ορισμένων ζωικών και φυτικών ειδών
(παράρτημα V).

Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή προωθούν την έρευνα και τις επιστημονικές
δραστηριότητες τις απαιτούμενες για την επίτευξη των στόχων της οδηγίας .
Κάθε έξι χρόνια, τα κράτη μέλη συντάσσουν έκθεση για τα μέτρα που λαμβάνουν
κατ' εφαρμογή της παρούσας οδηγίας. Η Επιτροπή συντάσσει συνολική έκθεση,
βασιζόμενη στις ανωτέρω εκθέσεις.
Μετά την προσχώρηση των 10 νέων κρατών μελών την 1η Μαΐου 2004, τα
παραρτήματα της παρούσας οδηγίας τροποποιήθηκαν, ώστε να ληφθεί υπόψη η
βιοποικιλότητα των νέων κρατών μελών. Η διεύρυνση δημιούργησε νέες προκλήσεις
ως προς τη βιοποικιλότητα και συνεισέφερε νέους πόρους, μεταξύ των οποίων μια
νέα βιογεωγραφική περιφέρεια (παννονιακή) Οι νέες χώρες είχαν την υποχρέωση να
καταθέσουν καταλόγους των περιοχών διατήρησης έως την 1η Μαΐου 2004.
Οι τόποι κοινοτικής σημασίας αντιπροσωπεύουν σήμερα περίπου το 11,6% του
εδάφους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

