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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Γιατί χρεριάζεται ένα έγγραφο κατευθυντήριων γραµµών; 

Η ανάγκη να εφαρµοστούν πλήρως οι οδηγίες για τα ενδιαιτήµατα1 και τα άγρια πτηνά2 στο 
θαλάσσιο περιβάλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως όσον αφορά τη δηµιουργία του δικτύου 
Natura 2000, αποτελεί βασική πρόκληση της πολιτικής της ΕΕ για τη διατήρηση της 
βιοποικιλότητας κατά τα επόµενα έτη. 

Η δηµιουργία ενός δικτύου θαλάσσιων περιοχών διατήρησης στο πλαίσιο του δικτύου Natura 
2000 θα συµβάλει σηµαντικά στο να επιτευχθούν τόσο ο στόχος να ανακοπεί η απώλεια 
βιοποικιλότητας στην ΕΕ όσο και οι γενικότεροι στόχοι για τη διατήρηση και αειφόρο χρήση 
του θαλάσσιου περιβάλλοντος. 

Μέχρι σήµερα έχουν αναγνωριστεί σχετικά λίγες περιοχές Natura 2000 στο υπεράκτιο 
θαλάσσιο περιβάλλον και αυτό αποτελεί τη σηµαντικότερη έλλειψη του δικτύου Natura. Η 
εφαρµογή των οδηγιών για τα άγρια πτηνά και τα ενδιαιτήµατα στο θαλάσσιο περιβάλλον 
ενέχει ουσιαστικές προκλήσεις, ιδίως όσον αφορά το υπεράκτιο θαλάσσιο περιβάλλον (σε 
αντιδιαστολή µε το παράκτιο), λόγω έλλειψης επιστηµονικής γνώσης σχετικά µε την 
κατανοµή/αφθονία των ειδών και των τύπων των ενδιαιτηµάτων.  

Σε συνεδρίασή τους τον Οκτώβριο του 2002, οι υπεύθυνοι των κρατών µελών για το δίκτυο 
Natura, αποφάσισαν να εργαστούν εντατικότερα για να διαµορφωθεί µια κοινή αντίληψη των 
διατάξεων που θα διέπουν τον χαρακτηρισµό και τη διαχείριση των θαλάσσιων περιοχών 
Natura 2000. Ζητήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συστήσει ad hoc οµάδα εργασίας 
υπό την επιτροπή ενδιαιτηµάτων, µε στόχο να προτείνει κατευθύνσεις γι’ αυτό το θέµα. 

Από το Μάρτιο του 2003, οµάδα εµπειρογνωµόνων για το θαλάσσιο περιβάλλον εργάζεται 
για να «διαµορφώσει µια κοινή αντίληψη των διατάξεων που θα διέπουν τη θαλάσσια 
συνιστώσα του δικτύου Natura 2000, µε στόχο να διευκολύνει τον χαρακτηρισµό και τη 
µελλοντική διαχείριση αυτών των περιοχών». Με αυτό τον τρόπο εκτιµάται ότι θα βοηθήσει 
τα κράτη µέλη να εκπληρώσουν αυτό το σηµαντικό καθήκον και παράλληλα θα προσφέρει 
και χρήσιµο υλικό αναφοράς και σε άλλους ενδιαφερόµενους. Το έγγραφο αυτό θα είναι 
επίσης πολύτιµο στις υπηρεσίες της Επιτροπής κατά τη µελέτη δράσεων στον συγκεκριµένο 
τοµέα. Θα παρέχει επίσης στους βασικούς ενδιαφερόµενους φορείς πολύτιµες πληροφορίες 
και περισσότερη ασφάλεια για τον σχεδιασµό και την ανάπτυξη, εφόσον θα γίνει ευρύτερα 
γνωστή η γνώµη της Επιτροπής για διάφορα βασικά ζητήµατα εφαρµογής των οδηγιών για τα 
άγρια πτηνά και τα ενδιαιτήµατα στο θαλάσσιο περιβάλλον.  

                                                 
1  Ο∆ΗΓΙΑ 92/43/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, της 21ης Μαΐου 1992, για τη διατήρηση των φυσικών 

οικότοπων (ενδιαιτηµάτων) καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας. 
2  Ο∆ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 2ας Απριλίου 1979 περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών 

(79/409/ΕΟΚ). 
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Αντικείµενο του οδηγού 

Ο παρών οδηγός ανταποκρίνεται στην επείγουσα ανάγκη να υπάρξει πρόοδος στη 
συγκρότηση του δικτύου Natura 2000 στο θαλάσσιο περιβάλλον. Από αυτή την άποψη, 
εστιάζεται πρωτίστως στα θαλάσσια είδη και τους τύπους ενδιαιτηµάτων που καλύπτονται 
από τις διατάξεις βασιζόµενες στις τοποθεσίες διατάξεις των οδηγιών για τα άγρια πτηνά και 
τα ενδιαιτήµατα. Πρόκειται για τους τύπους φυσικών ενδιαιτηµάτων που απαριθµούνται στο 
παράρτηµα Ι και τα είδη που απαριθµούνται στο παράρτηµα ΙΙ της οδηγίας για τα 
ενδιαιτήµατα και για τα είδη πτηνών που απαριθµούνται 
στο παράρτηµα Ι, καθώς και τα είδη αποδηµητικών 
πτηνών που καλύπτονται από την οδηγία για τα άγρια 
πτηνά (79/409/ΕΟΚ), για τα οποία πρέπει να οριστούν οι 
θαλάσσιες περιοχές Natura 2000 και να αποτελέσουν 
αντικείµενο προστασίας και διαχείρισης. 

Σκοπός αυτού του οδηγού είναι να εξηγήσει τις σχετικές 
νοµικές και τεχνικές έννοιες που διέπουν τη σύσταση 
του δικτύου Natura 2000 σε όλο τον θαλάσσιο χώρο 
στον οποίο εφαρµόζονται οι οδηγίες 79/409/ΕΟΚ για τα 
άγρια πτηνά και 92/43/ΕΟΚ για τους οικότοπους 
(ενδιαιτήµατα). Καλύπτει τόσο το παράκτιο όσο και το 
υπεράκτιο θαλάσσιο περιβάλλον.  

Η διατήρηση των θαλάσσιων ενδιαιτηµάτων και ειδών ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος δεν µπορεί 
να επιτευχθεί µόνο µε τον χαρακτηρισµό και τη σωστή διαχείριση των περιοχών Natura 2000. 
Θα είναι επίσης απαραίτητο να αντιµετωπιστούν οι πιέσεις που ασκεί ο άνθρωπος στο 
θαλάσσιο περιβάλλον και έξω από αυτές τις περιοχές, στο πλαίσιο µιας ευρύτερης 
στρατηγικής για τη διατήρηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος.  

∆οµή του οδηγού 

Ο παρών οδηγός περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία και διέπεται από την ίδια λογική όπως και η 
διαδικασία εφαρµογής που είναι απαραίτητη για τη συγκρότηση της θαλάσσιας συνιστώσας 
του δικτύου Natura 2000: 

− Το κεφάλαιο 2 εξετάζει τη διαδικασία συγκρότησης του δικτύου Natura 2000 στο 
ευρύτερο πλαίσιο των περιβαλλοντικών πολιτικών της ΕΕ. Παρέχει πληροφορίες 
σχετικά µε την κοινοτική και τη διεθνή νοµοθεσία που διέπει τη σύσταση του δικτύου 
Natura 2000 στο θαλάσσιο περιβάλλον.  

− Το κεφάλαιο 3 εξηγεί τους ορισµούς των τύπων θαλάσσιων ενδιαιτηµάτων του 
παραρτήµατος Ι της οδηγίας για τα ενδιαιτήµατα και παρέχει πληροφορίες 
γενικότερου χαρακτήρα για τα θαλάσσια ενδιαιτήµατα και τα είδη, όπως η συχνότητα 
εµφάνισής τους στα παράκτια και στα υπεράκτια ύδατα των κρατών µελών. 

− Το κεφάλαιο 4 περιέχει πληροφορίες σχετικά µε τα βέλτιστα µέσα εντοπισµού και 
αξιολόγησης των θαλάσσιων ενδιαιτηµάτων και ειδών καθώς και σκεπτικό για την 
επιλογή τοποθεσιών.  

                                                 
3  UNCLOS, Σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών για το ∆ίκαιο της Θάλασσας 

http://www.un.org/Depts/los/index.htm 

Για τους σκοπούς του παρόντος 
εγγράφου, «παράκτιο θαλάσσιο 
περιβάλλον» είναι αυτό που 
περιλαµβάνεται στα εσωτερικά ύδατα 
και τη χωρική θάλασσα, σύµφωνα µε 
τον χαρακτηρισµό της UNCLOS3, ενός 
παράκτιου κράτους µέλους· «υπεράκτιο 
θαλάσσιο περιβάλλον» είναι οι 
θαλάσσιες περιοχές που εκτείνονται 
πέραν των ορίων της χωρικής 
θάλασσας, όπου τα κράτη µέλη ασκούν 
κάποιου τύπου κυριαρχικά δικαιώµατα. 

http://www.un.org/Depts/los/index.htm
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− Το κεφάλαιο 5 παρέχει καθοδήγηση σε θέµατα διαχείρισης των θαλάσσιων περιοχών 
Natura 2000. 

− Το κεφάλαιο 6 εξετάζει διεξοδικότερα τη σχέση ανάµεσα στη διαχείριση της αλιείας 
και τις οδηγίες για τα «άγρια πτηνά» και τα «ενδιαιτήµατα». 

Όρια του οδηγού 

Ο παρών οδηγός δεσµεύεται από το κείµενο των οδηγιών για τα άγρια πτηνά και τα 
ενδιαιτήµατα και από τις γενικότερες αρχές της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας της Κοινότητας, 
τα οποία και ακολουθεί πιστά. ∆εν έχει νοµοθετικό χαρακτήρα (δεν θεσπίζει νέους κανόνες, 
αλλά παρέχει κατευθύνσεις για την εφαρµογή των ήδη ισχυόντων). Από αυτή την άποψη, το 
παρόν έγγραφο εκφράζει µόνο τις απόψεις των υπηρεσιών της Επιτροπής και δεν έχει 
δεσµευτικό χαρακτήρα. 

Πρέπει να επισηµανθεί ότι τον τελευταίο λόγο ως προς την ερµηνεία του κοινοτικού δικαίου 
έχει το ∆ικαστήριο των ΕΚ. Ως εκ τούτου, η παρεχόµενη καθοδήγηση πρέπει να είναι 
σύµφωνη µε την εξέλιξη της νοµολογίας σε αυτόν τον τοµέα. 

Ο οδηγός αυτός σέβεται απόλυτα την υφιστάµενη νοµολογία του ∆ικαστηρίου, στοιχείο που 
καθορίζει ορισµένες πτυχές του, ιδίως στις περιπτώσεις που υπάρχει σαφής θέση του 
∆ικαστηρίου. Ο οδηγός επιδιώκει επίσης να εξηγήσει ορισµένες νοµικές πτυχές του δικαίου 
της θάλασσας και διάφορες άλλες αρχές που στηρίζουν τη διαδικασία χαρακτηρισµού και τη 
µελλοντική διαχείριση της θαλάσσιας συνιστώσας του δικτύου Natura 2000.  

Είναι αδύνατο αυτός ο οδηγός να καλύψει πλήρως όλα τα ζητήµατα που συνδέονται µε το 
δίκτυο Natura 2000 στο θαλάσσιο περιβάλλον, ιδίως τη διαχείριση και προστασία των τόπων. 
Εστιάζεται, ωστόσο, στα βασικά ζητήµατα που συνδέονται µε τη συγκρότηση του δικτύου, 
χρησιµοποιώντας τις διαθέσιµες πληροφορίες. Θα χρειαστούν, ενδεχοµένως, νέες 
κατευθύνσεις για ειδικά θέµατα σε µεταγενέστερο στάδιο. 
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*Caretta Caretta 4  

Φωτογραφία: M. Melodia. LIFE99 NAT IT/006271 

                                                 
4 Caretta caretta: είδος κοινοτικής σηµασίας µε προτεραιότητα, που απαριθµείται στα παραρτήµατα ΙΙ 

και IV της οδηγίας για τα ενδιαιτήµατα.  
EN: loggerhead turtle; FR: tortue de carouane; ES: tortuga boba; DE: Unechte Karettschildkröte 
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2. ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

2.1. Το πλαίσιο της πολιτικής της ΕΕ για τη θαλάσσια βιοποικιλότητα και τις 
προστατευόµενες περιοχές 

Η πολιτική της ΕΕ για τη θαλάσσια βιοποικιλότητα, συµπεριλαµβανοµένων των 
προστατευόµενων περιοχών, διαµορφώνεται στο πλαίσιο δεσµεύσεων σε παγκόσµιο, 
ευρωπαϊκό και περιφερειακό επίπεδο. 

Στο επίπεδο της ΕΕ, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων ανέλαβαν δέσµευση «να 
αναστείλουν την υποβάθµιση της βιοποικιλότητας [στην ΕΕ] έως το 2010». Στο διεθνές 
επίπεδο, δεσµεύτηκαν µαζί µε άλλους 130 ηγέτες «να µειώσουν ουσιαστικά το ρυθµό 
απώλειας της βιοποικιλότητας [σε παγκόσµιο επίπεδο] έως το 2010». Επειδή υπάρχουν 
στοιχεία που αποδεικνύουν ότι όχι µόνο συνεχίζεται αλλά και επιταχύνεται η απώλεια 
βιοποικιλότητας και κρίσιµων αγαθών και υπηρεσιών οικοσυστήµατος, όπως διαπιστώθηκε 
στην πρόσφατη αξιολόγηση των οικοσυστηµάτων επ’ ευκαιρία της χιλιετίας, το Ευρωπαϊκό 
Συµβούλιο έχει ζητήσει επανειληµµένα να ενταθούν οι προσπάθειες για να τηρηθούν αυτές οι 
δεσµεύσεις. 

Στο 6ο Πρόγραµµα ∆ράσης για το Περιβάλλον της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, «η φύση και η 
βιοποικιλότητα» ορίζονται ως τοµείς προτεραιότητας για δράση. Στους στόχους και τις 
προτεραιότητες της δράσης όσον αφορά τη φύση και τη βιοποικιλότητα, όπως αυτά 
ορίστηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο στο 6ο Κοινοτικό Πρόγραµµα 
∆ράσης,5 περιλαµβάνονται: 

• Η δηµιουργία του δικτύου Natura και η εφαρµογή των απαραίτητων τεχνικών 
και χρηµατοδοτικών µέσων και µέτρων για την πλήρη υλοποίησή του και για την 
προστασία, εκτός των περιοχών του δικτύου Natura 2000, προστατευόµενων 
ειδών βάσει των οδηγιών για τα ενδιαιτήµατα και τα πτηνά (άρθρο 6 
παράγραφος 2 στοιχείο α) έβδοµη περίπτωση) 

• Η περαιτέρω προστασία των θαλάσσιων περιοχών ιδίως στο πλαίσιο του δικτύου 
Natura 2000, αλλά και µε άλλα εφικτά µέσα που διαθέτει η Κοινότητα (άρθρο 6, 
παράγραφος 2 στοιχείο ζ) τέταρτη περίπτωση). 

Ως συµβαλλόµενο µέρος της Σύµβασης για τη Βιοποικιλότητα, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα έχει 
επεξεργαστεί στρατηγική και σχέδια δράσης της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα τα οποία 
αποσκοπούν, µεταξύ άλλων, στο να ενσωµατωθούν τα ζητήµατα βιοποικιλότητας στις άλλες 
κοινοτικές πολιτικές. Τα ζητήµατα θαλάσσιας βιοποικιλότητας καλύπτονται τόσο από το 
Σχέδιο ∆ράσης για τη Βιοποικιλότητα (Σ∆Β) το οποίο αφορά τους φυσικούς πόρους, όσο και 
από το Σ∆Β για την αλιεία. Ζητήµατα που αφορούν τη θάλασσα έχουν επίσης τεθεί και σε 
σχέση µε τις επιπτώσεις της δραστηριότητας των αλιευτικών στόλων της Ευρώπης στα διεθνή 
ύδατα. 

Στο πλαίσιο της επανεξέτασης της πολιτικής της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα που διενεργήθηκε 
την περίοδο 2003-2004, αξιολογήθηκαν η εφαρµογή, η αποτελεσµατικότητα και η 
καταλληλότητα της στρατηγικής και των σχεδίων δράσης της Κοινότητας για τη 
                                                 
5 Απόφαση αριθ. 1600/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 22ας Ιουλίου 

2002, για τη θέσπιση του έκτου κοινοτικού προγράµµατος δράσης για το περιβάλλον (ΕΕ L 242 της 
10.9.2002, σ.1). 
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βιοποικιλότητα, ιδίως σε σχέση µε τους στόχους για το 2010. Η διαδικασία επανεξέτασης 
κορυφώθηκε µε τη ∆ιάσκεψη του Malahide για τη Βιοποικιλότητα και την ΕΕ, η οποία 
πραγµατοποιήθηκε τον Μάιο του 2004 κατά τη διάρκεια της ιρλανδικής Προεδρίας6 του 
Συµβουλίου Υπουργών. Το «Μήνυµα του Malahide» αποτέλεσε αντικείµενο ευρείας 
συναίνεσης σχετικά µε τις προτεραιότητες για την επίτευξη των στόχων του 2010, µεταξύ 
των οποίων είναι να ολοκληρωθεί το δίκτυο Natura 2000 για τις θαλάσσιες περιοχές µέχρι το 
2008 και να συµφωνηθεί και να αρχίσει η διαχείριση όλων των περιοχών Natura 2000 µέχρι 
το 2010.  

Με γνώµονα τις προτεραιότητες οι οποίες διατυπώθηκαν στο «Μήνυµα του Malahide», η 
Επιτροπή εξέδωσε το Μάιο του 2006 ανακοίνωση σχετικά µε την Ανάσχεση της απώλειας 
βιοποικιλότητας έως το 2010 – και µετέπειτα [COM(2006) 216 τελικό]7, η οποία ορίζει µια 
φιλόδοξη πολιτική προσέγγιση για την ανάσχεση της απώλειας βιοποικιλότητας µέχρι το 
2010. Συγκεκριµένα, προβλέπει σχέδιο δράσης της ΕΕ µε σαφείς στόχους και δράσεις 
προτεραιότητας, ώστε να επιτευχθεί ο γενικός στόχος µέχρι το 2010, και ορίζει τις 
αντίστοιχες αρµοδιότητες των οργάνων της ΕΕ και των κρατών µελών. Σύµφωνα µε την 
ανωτέρω διαδικασία, η πρώτη δράση που προσδιορίζεται στο σχέδιο δράσης της ΕΕ για τη 
βιοποικιλότητα8 είναι να ενταθούν οι προσπάθειες για την ολοκλήρωση του δικτύου Natura 
2000. Το σχέδιο αναφέρει: «συµπλήρωση του θαλάσσιου δικτύου ζωνών ειδικής προστασίας 
(ΖΕΠ) µέχρι το 2008· έκδοση καταλόγων µε τόπους κοινοτικής σηµασίας (ΤΚΣ) µέχρι το 
2008 για τις θαλάσσιες περιοχές· καθορισµός ειδικών ζωνών διατήρησης (ΕΖ∆) και θέσπιση 
διαχειριστικών προτεραιοτήτων και των απαραίτητων µέτρων διατήρησης για τις ΕΖ∆ [µέχρι 
το 2012 για τις θαλάσσιες περιοχές]· θέσπιση ανάλογων µέτρων διαχείρισης και διατήρησης 
για τις ΖΕΠ [µέχρι το 2012 για τις θαλάσσιες περιοχές]». Αυτό το σχέδιο δράσης καθορίζει 
επίσης δείκτες για την παρακολούθηση της προόδου και χρονοδιάγραµµα αξιολογήσεων.9 

Η ανακοίνωση για τη βιοποικιλότητα έτυχε ευρείας αποδοχής από τα άλλα κοινοτικά θεσµικά 
όργανα, µεταξύ των οποίων το Συµβούλιο Περιβάλλοντος του ∆εκεµβρίου του 2006, το 
οποίο κάλεσε την Επιτροπή και τα κράτη µέλη να εφαρµόσουν επειγόντως το σχέδιο δράσης 
για τη βιοποικιλότητα. 

Στην ανακοίνωση και το σχέδιο δράσης έχουν ληφθεί υπόψη οι διάφορες υφιστάµενες 
διεθνείς δεσµεύσεις αναφορικά µε τις θαλάσσιες προστατευόµενες περιοχές, οι οποίες 
περιλαµβάνουν: 

- Τη δέσµευση της ∆ιεθνούς ∆ιάσκεψης Κορυφής για την Αειφόρο Ανάπτυξη να 
δηµιουργηθεί µέχρι το 2012 ένα παγκόσµιο αντιπροσωπευτικό σύστηµα θαλάσσιων και 
παράκτιων προστατευόµενων περιοχών.  

- Αποφάσεις για τα θαλάσσια και παράκτια οικοσυστήµατα και τις προστατευόµενες 
περιοχές στα πλαίσια των διασκέψεων της Σύµβασης για τη Βιοποικιλότητα (ΣΒ), ιδίως 

                                                 
6 

 http://europa.eu.int/comm/environment/nature/biodiversity/develop_biodiversity_policy/malah
ide_conference/index_en.htm  

7 Βλ. ανακοίνωση της Επιτροπής. Η ανάσχεση της απώλειας βιοποικιλότητας έως το 2010 – και 
µετέπειτα http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2006/com2006_0216en01.pdf 

8 Βλ. ∆ράση A1.1.1 του προσαρτήµατος 1 της ανακοίνωσης για τη βιοποικιλότητα 
http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/current_biodiversity_policy/biodiversity_com_200
6/pdf/sec_2006_621.pdf (διατίθεται µόνο στην αγγλική γλώσσα) 

9 Βλ.  
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/667&format=HTML&aged=0&languag
e=EN&guiLanguage=en 

http://europa.eu.int/comm/environment/nature/biodiversity/develop_biodiversity_policy/malahide_conference/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/environment/nature/biodiversity/develop_biodiversity_policy/malahide_conference/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/current_biodiversity_policy/biodiversity_com_2006/pdf/sec_2006_621.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/current_biodiversity_policy/biodiversity_com_2006/pdf/sec_2006_621.pdf
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/667&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/667&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
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την απόφαση της 7ης συνδιάσκεψης των µερών (COP7) να δηµιουργηθεί (µέχρι το 2012) 
και να διατηρηθεί ένα δίκτυο θαλάσσιων και παράκτιων προστατευόµενων περιοχών που 
θα αποτελούν αντικείµενο αποτελεσµατικής διαχείρισης µε βάση την οικολογία, 
σύµφωνα µε το διεθνές δίκαιο και βάσει επιστηµονικών δεδοµένων. 

- Για τον Ατλαντικό και τη Βαλτική Θάλασσα, τη δέσµευση της κοινής Υπουργικής 
Συνόδου των Επιτροπών του Ελσίνκι (HELCOM) και της σύµβασης OSPAR (Βρέµη 
2003) να ολοκληρωθεί µέχρι το 2010 ένα κοινό δίκτυο προστατευόµενων θαλάσσιων 
περιοχών µε σωστή διαχείριση, το οποίο µαζί µε το δίκτυο Natura 2000 θα παρουσιάζει 
οικολογική συνοχή. Οι επιτροπές HELCOM και OSPAR συµφώνησαν ότι οι θαλάσσιες 
περιοχές του δικτύου Natura 2000 πληρούν τα κριτήρια ένταξης στο δίκτυο θαλάσσιων 
προστατευόµενων περιοχών OSPAR/HELCOM. 

- Για τη Μεσόγειο, το Πρωτόκολλο του 1995 της Σύµβασης της Βαρκελώνης, το οποίο 
αφορά τις ζώνες ειδικής προστασίας της Μεσογείου και τη βιοποικιλότητα στη Μεσόγειο 
και προβλέπει την κατάρτιση ενός καταλόγου ειδικά προστατευόµενων περιοχών 
µεσογειακού ενδιαφέροντος (κατάλογος SPAMI). 

- Στον Εύξεινο Πόντο, το Πρωτόκολλο για τη βιοποικιλότητα και τη διατήρηση του τοπίου 
της Σύµβασης για την προστασία του Ευξείνου Πόντου από τη ρύπανση υπεγράφη στη 
Σόφια της Βουλγαρίας το 2003 (η διαδικασία επικύρωσης είναι σε εξέλιξη). Στόχος αυτού 
του πρωτοκόλλου είναι, µεταξύ άλλων, να διατηρηθούν το οικοσύστηµα της Μαύρης 
Θάλασσας σε καλή οικολογική κατάσταση και το τοπίο της σε ευνοϊκές συνθήκες για την 
προστασία, τη διατήρηση και την αειφόρο διαχείριση της βιοποικιλότητας και της 
πολυµορφίας του τοπίου του Ευξείνου Πόντου, έτσι ώστε να εµπλουτιστούν οι βιολογικοί 
του πόροι.  

Σχετικά µε τις προστατευόµενες περιοχές βάσει της οδηγίας για τα πτηνά, σε διάσκεψη 
µείζονος σηµασίας που πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο της ολλανδικής Προεδρίας, τον 
Νοέµβριο του 2004 στο Bergen-op-Zoom, διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν σηµαντικές ελλείψεις 
όσον αφορά τον καθορισµό θαλάσσιων προστατευόµενων περιοχών για τα πτηνά, σύµφωνα 
µε το µήνυµα του Malahide, και διατυπώθηκαν συστάσεις να ενταχθεί πλήρως το θαλάσσιο 
περιβάλλον (µέχρι το 2008) στο δίκτυο των ΖΕΠ, να θεσπιστεί ένα σύστηµα 
αποτελεσµατικής προστασίας, να καθοριστούν διαχειριστικοί στόχοι και να αρχίσει η 
υλοποίησή τους για όλες τις περιοχές µέχρι το 2010. Ο δικτυακός τόπος της Γ∆ 
Περιβάλλοντος διαθέτει την έκθεση της ∆ιάσκεψης του Bergen op Zoom και άλλα σηµαντικά 
έγγραφα που εκδόθηκαν στο πλαίσιο αυτών των εκδηλώσεων ή σε σχέση µε αυτές.10 

2.2. Η στρατηγική για την προστασία και τη διατήρηση του θαλάσσιου 
περιβάλλοντος: µια προσέγγιση οικοσυστήµατος για τη διασφάλιση της 
διατήρησης της βιοποικιλότητας και της αειφόρου χρήσης των θαλάσσιων πόρων 

Το 6ο Κοινοτικό Πρόγραµµα ∆ράσης για το Περιβάλλον11 θεωρεί τη διατήρηση και 
προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος σύνθετο ζήτηµα που απαιτεί ευρεία και 
πολυδιάστατη προσέγγιση και ζητά από την Επιτροπή να καταστρώσει θεµατική στρατηγική 

                                                 
10 Βλ. 
http://ec.europa.eu/environment/nature/nature_conservation/focus_wild_birds/25year_birds_directive/index_en.h
tm 
11 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 1600/2002/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΗΣ 22ας Ιουλίου 2002, για τη θέσπιση του έκτου κοινοτικού προγράµµατος δράσης 
για το περιβάλλον, Επίσηµη Εφηµερίδα L 242 της 10/09/2002 σελίδες 0001 – 0015. 

http://ec.europa.eu/environment/nature/nature_conservation/focus_wild_birds/25year_birds_directive/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/nature_conservation/focus_wild_birds/25year_birds_directive/index_en.htm
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για την αντιµετώπισή του. Το 2005, η Επιτροπή ενέκρινε τη θεµατική στρατηγική για το 
θαλάσσιο περιβάλλον, συνδυάζοντάς την µε πρόταση νοµοθετικής δράσης.12 

Η εγκριθείσα στρατηγική βασίζεται σε µια φιλόδοξη νέα προσέγγιση του ζητήµατος της 
προστασίας και διαχείρισης των θαλάσσιων οικοσυστηµάτων και προωθεί την αειφόρο χρήση 
των θαλάσσιων πόρων. Εξετάζει τις µείζονες απειλές οι οποίες είχαν ήδη προσδιοριστεί σε 
προηγούµενη ανακοίνωση:13 ανεπαρκές πλαίσιο διαχείρισης των θαλασσών, συγκεκριµένες 
θεσµικές και νοµικές περιπλοκές και µεγάλος αριθµός εµπλεκόµενων φορέων· ανεπάρκεια 
βασικών γνώσεων λόγω ανεπαρκών συνδέσεων µεταξύ των διαφόρων ερευνητικών πεδίων 
στα οποία πρέπει να αναληφθεί δράση και να καθοριστούν προτεραιότητες· τέλος, έλλειψη 
ειδικής πολιτικής.  

Η στρατηγική αυτή προτείνει την προστασία και αποκατάσταση των ωκεανών και θαλασσών 
της Ευρώπης και τη µέριµνα για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων του ανθρώπου 
σύµφωνα µε τις αρχές της αειφορίας, έτσι ώστε οι σηµερινές και µελλοντικές γενιές να 
απολαµβάνουν και να ωφελούνται από τη βιολογική ποικιλότητα και τη δυναµική ασφαλών, 
καθαρών, υγιών και παραγωγικών ωκεανών και θαλασσών. Με τη νέα αυτή προσέγγιση 
διαµορφώνεται µια ολοκληρωµένη πολιτική προσανατολισµένη προς την υλοποίηση ενός 
ενιαίου, ολοκληρωµένου και συνεκτικού συνόλου µέτρων για τη διατήρηση και προστασία 
του θαλάσσιου περιβάλλοντος. 

Η Επιτροπή προτείνει τη σταδιακή εφαρµογή µιας προσέγγισης οικοσυστήµατος για τη 
διαχείριση των δραστηριοτήτων του ανθρώπου οι οποίες επηρεάζουν το θαλάσσιο 
περιβάλλον, συµπεριλαµβανοµένου του καθορισµού γενικών και ειδικών στόχων, ώστε να 
διασφαλιστούν η διατήρηση της βιοποικιλότητας και η αειφόρος χρήση των θαλάσσιων 
πόρων. Η προσέγγιση αυτή λαµβάνει υπόψη τις έννοιες της ικανοποιητικής κατάστασης 
διατήρησης και της καλής οικολογικής κατάστασης, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των οδηγιών 
για τα φυσικά ενδιαιτήµατα και τα πτηνά και της οδηγίας πλαισίου για τους υδάτινους 
πόρους.  

Το Συµβούλιο και το Κοινοβούλιο υποστήριξαν την προτεινόµενη από τη στρατηγική 
προσέγγιση και έχουν πλέον την ευθύνη να εκδώσουν την προταθείσα νοµοθετική πράξη. Στη 
συνέχεια, τα κράτη µέλη θα πρέπει να διασφαλίσουν την επίτευξη καλής περιβαλλοντικής 
κατάστασης του θαλάσσιου περιβάλλοντος το αργότερο µέχρι το 2021 και να συνεχίσουν να 
µεριµνούν για την προστασία και διατήρηση αυτού του περιβάλλοντος και για την αποτροπή 
της υποβάθµισής του.  

Σύµφωνα µε την προτεινόµενη οδηγία, τα µέτρα που πρέπει να λάβουν τα κράτη µέλη για να 
επιτύχουν την καλή κατάσταση του περιβάλλοντος πρέπει να βασίζονται σε ασφαλείς και 
αξιόπιστες εκτιµήσεις των επιπτώσεων των δραστηριοτήτων του ανθρώπου στο θαλάσσιο 
περιβάλλον. Η πρόταση εξαντλεί όλα τα περιθώρια για να εξασφαλιστεί η δηµιουργία των 
κατάλληλων συστηµάτων παρακολούθησης και εκτίµησης. Τα συστήµατα αυτά θα 
περιλαµβάνουν τις ισχύουσες υποχρεώσεις στον τοµέα της παρακολούθησης, όπως αυτές 
ορίζονται στις οδηγίες για τα ενδιαιτήµατα και για τα πτηνά.  

                                                 
12 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, Θεµατική Στρατηγική για την Προστασία και ∆ιατήρηση του Θαλάσσιου 
Περιβάλλοντος και πρόταση οδηγίας για τη θαλάσσια στρατηγική, COM(2005)504 και COM(2005)505 

13  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ «Προς µια στρατηγική για την προστασία και τη διατήρηση του θαλάσσιου 
περιβάλλοντος», COM(2002)539 
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ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Η επεξεργασία κατευθυντήριων γραµµών για να εφαρµοστεί στο θαλάσσιο περιβάλλον η 
αποκαλούµενη "προσέγγιση οικοσυστήµατος" ήταν µία από τις δραστηριότητες που ανελήφθησαν υπό 
την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά την κατάστρωση της περιβαλλοντικής στρατηγικής για το 
θαλάσσιο περιβάλλον. 

Σε αυτό το πλαίσιο, η προσέγγιση οικοσυστήµατος εµπεριέχεται στην έννοια της αειφόρου ανάπτυξης, 
η οποία απαιτεί οι δραστηριότητες των σηµερινών ανθρώπων να µην υπονοµεύουν τις ανάγκες των 
µελλοντικών γενιών. Η προσέγγιση οικοσυστήµατος δίνει έµφαση σε ένα καθεστώς διαχείρισης που 
διατηρεί το οικοσύστηµα υγιές, παράλληλα µε τη σωστή χρήση του θαλάσσιου περιβάλλοντος από τον 
άνθρωπο προς όφελος των σηµερινών και των µελλοντικών γενιών. 

Η Σύµβαση για τη Βιοποικιλότητα14 ορίζει την προσέγγιση οικοσυστήµατος ως «στρατηγική για την 
ολοκληρωµένη διαχείριση του εδάφους, των υδάτων και των ζώντων πόρων, η οποία προάγει τη 
διατήρηση και αειφόρο χρήση µε δίκαιο τρόπο», ενώ το οικοσύστηµα µπορεί να χαρακτηριστεί ως «ένα 
διαδραστικό σύµπλεγµα ζωντανών κοινοτήτων και του περιβάλλοντος, που λειτουργεί ως µια µεγάλη 
αυτοσυντηρούµενη µονάδα». Αναγνωρίζει ότι οι άνθρωποι, µε την πολιτιστική πολυµορφία τους, 
αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικοσυστηµάτων». 

Για µεγαλύτερη εξειδίκευση για τους σκοπούς της ευρωπαϊκής στρατηγικής που αφορά το θαλάσσιο 
περιβάλλον, η προσέγγιση οικοσυστήµατος περιγράφεται ως µια «συνολική ολοκληρωµένη διαχείριση 
των δραστηριοτήτων του ανθρώπου µε βάση την άριστη διαθέσιµη επιστηµονική γνώση για το 
οικοσύστηµα και τη δυναµική του, ώστε να προσδιοριστούν και να ληφθούν µέτρα όσον αφορά τις 
επιδράσεις κρίσιµης σηµασίας για την υγεία των θαλάσσιων οικοσυστηµάτων και, µε τον τρόπο αυτό, 
να επιτευχθούν η αειφόρος χρήση των αγαθών και υπηρεσιών οικοσυστήµατος και η διατήρηση της 
ακεραιότητας του οικοσυστήµατος». Η περιγραφή αυτή θεωρεί σαφώς τους ανθρώπους µέρος των 
φυσικών οικοσυστηµάτων και επισηµαίνει ότι οι ανθρώπινες δραστηριότητες σε αυτά τα 
οικοσυστήµατα πρέπει να αποτελούν αντικείµενο διαχείρισης µε τρόπο που να µην υπονοµεύει τις 
συνιστώσες του οικοσυστήµατος οι οποίες συµβάλλουν στη δοµική και λειτουργική ακεραιότητα του 
οικοσυστήµατος. 

Στις Συµβάσεις HELCOM και OSPAR έχει υιοθετηθεί µια διαφορετική και πιο εξειδικευµένη 
ερµηνεία της προσέγγισης οικοσυστήµατος. Το πλήρες κείµενο αυτής της ερµηνείας 
διατίθεται στη διεύθυνση: http://www.helcom.fi/stc/files/BremenDocs/JointEcosystemApproach.pdf 

2.3. Θαλάσσια πολιτική της ΕΕ 

Η προαναφερθείσα στο σηµείο 2.2 ευρωπαϊκή στρατηγική για την προστασία και τη 
διατήρηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος πρέπει να εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της 
χάραξης νέας πολιτικής της ΕΕ για τους θαλάσσιους πόρους. 

Στις 7 Ιουνίου 2006, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε Πράσινη Βίβλο15 µε τον τίτλο «Προς 
µια µελλοντική θαλάσσια πολιτική για την Ευρωπαϊκή Ένωση». Αυτή η Πράσινη Βίβλος 
είναι αποτέλεσµα διαβούλευσης µε τους ενδιαφερόµενους φορείς που διήρκεσε περισσότερο 
από ένα έτος και µέσω της οποίας εντοπίστηκαν τα κενά ανάµεσα στους επιµέρους τοµείς 
πολιτικής που αφορούν το θαλάσσιο περιβάλλον και επιχειρήθηκε να υιοθετηθεί η βέλτιστη 
πρακτική και να αντληθούν διδάγµατα από τα εµπόδια και τις προκλήσεις. Η ανάγκη για την 
ύπαρξη µιας τέτοιας πολιτικής πηγάζει από την οικονοµική, κοινωνική και περιβαλλοντική 
σηµασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος για την Ευρώπη. Όραµα είναι µια Ευρώπη µε 
δυναµική θαλάσσια οικονοµία που να βρίσκεται σε αρµονία µε το θαλάσσιο περιβάλλον και 
να στηρίζεται από άριστες επιδόσεις στις θαλάσσιες επιστήµες. 

                                                 
14 http://www.biodiv.org/programmes/cross-cutting/ecosystem/default.asp 
15 http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy_en.html 

http://www.helcom.fi/stc/files/BremenDocs/JointEcosystemApproach.pdf
http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy_el.html
http://www.biodiv.org/programmes/cross-cutting/ecosystem/default.asp
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Η αναφερόµενη στο σηµείο 2.2 στρατηγική για την προστασία και τη διατήρηση του 
θαλάσσιου περιβάλλοντος θα συµβάλει άµεσα στην επεξεργασία της µελλοντικής θαλάσσιας 
πολιτικής της ΕΕ. 

2.4. Συνδέσεις µεταξύ του θαλάσσιου παράκτιου περιβάλλοντος και της οδηγίας 
πλαισίου της ΕΕ για τους υδάτινους πόρους 

Η οδηγία πλαίσιο της ΕΕ για τους υδάτινους πόρους16 (ΟΠΥ) καθορίζει ένα πλαίσιο για την 
καλύτερη προστασία και τη βελτίωση του περιβάλλοντος των εσωτερικών, των µεταβατικών 
και των παράκτιων υδάτων.  
Ως παράκτια ύδατα ορίζονται τα ύδατα που βρίσκονται εντός λωρίδας πλάτους ενός ναυτικού 
µιλίου από τη γραµµή βάσης η οποία χρησιµοποιείται για τη µέτρηση του εύρους των 
χωρικών υδάτων. Οι γενικοί στόχοι της ΟΠΥ είναι να αποτραπεί κάθε περαιτέρω υποβάθµιση 
της κατάστασης και να εξασφαλιστεί η «καλή κατάσταση» όλων των υδάτων µέχρι το 2015. 
Η έννοια της κατάστασης των υδάτων εµπεριέχει τόσο την «οικολογική κατάσταση» όσο και 
τη «χηµική κατάσταση». Όσον αφορά την χηµική κατάσταση, το πεδίο εφαρµογής της ΟΠΥ 
καλύπτει όλα τα χωρικά ύδατα.  
Σε αυτά τα υδατικά συστήµατα, τα κράτη µέλη πρέπει να επιτύχουν τη συµµόρφωση µε τα 
πρότυπα και τους στόχους µέχρι το 2015, εκτός αντίθετων διατάξεων της κοινοτικής 
νοµοθεσίας βάσει της οποίας έχουν χαρακτηριστεί οι επιµέρους προστατευόµενες περιοχές. 
Σε περίπτωση που ένα δεδοµένο υδατικό σύστηµα υπάγεται σε περισσότερους του ενός 
στόχους, εφαρµόζονται οι αυστηρότερες διατάξεις. 

Για να επιτευχθούν οι περιβαλλοντικοί στόχοι, η ΟΠΥ προβλέπει την εκπόνηση ενός 
προγράµµατος µέτρων στο πλαίσιο ενός ευρύτερου σχεδίου διαχείρισης λεκάνης απορροής 
ποταµού. Το πρώτο από αυτά τα σχέδια πρέπει να δηµοσιευθεί το 2009. Η κλίµακα 
σχεδιασµού είναι η λεκάνη απορροής ποταµού η οποία περιλαµβάνει µία ή περισσότερες 
όµορες λεκάνες απορροής ποταµού µαζί µε τα παράκτια ύδατά τους. Κατά την κατάρτιση 
αυτών των σχεδίων διαχείρισης, οι αρµόδιες αρχές πρέπει να ενθαρρύνουν την ενεργό 
συµµετοχή όλων των ενδιαφερόµενων µερών. 

Το σύστηµα ταξινόµησης της ποιότητας των υδάτων κατά την ΟΠΥ περιλαµβάνει πέντε 
κατηγορίες κατάστασης: άριστη, καλή, µέτρια, ελλιπή και κακή. Ως «άριστη κατάσταση» 
ορίζονται οι συνθήκες στις οποίες ασκείται µηδενική ή πολύ µικρή πίεση από τον άνθρωπο. 
Η κατάσταση αυτή ονοµάζεται επίσης «συνθήκες αναφοράς», εφόσον είναι η άριστη 
κατάσταση που µπορεί να επιτευχθεί – το µέτρο σύγκρισης. Οι συνθήκες αναφοράς είναι 
τυποχαρακτηριστικές και, ως εκ τούτου, διαφέρουν ανάλογα µε τους τύπους των ποταµών, 
λιµνών ή παράκτιων υδάτων, έτσι ώστε να λαµβάνεται υπόψη η µεγάλη ποικιλοµορφία των 
οικολογικών περιοχών της Ευρώπης. Η αξιολόγηση της ποιότητας βασίζεται στο βαθµό 
απόκλισης από τις συνθήκες αναφοράς βάσει των ορισµών της οδηγίας. «Καλή κατάσταση» 
σηµαίνει «ελαφρά» απόκλιση, «µέτρια κατάσταση» σηµαίνει «µέτρια» απόκλιση κ.ο.κ. Οι 
ορισµοί αυτοί αναλύονται στο παράρτηµα V της ΟΠΥ. 

Η αξιολόγηση της κατάστασης των υδάτων βασίζεται σε βιολογικά, χηµικά και 
υδροµορφολογικά ποιοτικά στοιχεία. Όσον αφορά τα µεταβατικά και παράκτια ύδατα, στα 
βιολογικά στοιχεία που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη περιλαµβάνονται το φυτοπλαγκτόν, η 
υδρόβια χλωρίδα, η πανίδα βενθικών ασπονδύλων και η ιχθυοπανίδα. Τα υδροµορφολογικά 
                                                 
16  Ο∆ΗΓΙΑ 2000/60/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης 

Οκτωβρίου 2000 για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τοµέα της πολιτικής των υδάτων, 
L327/00, 23.12.2000. http://europa.eu.int/eur-
lex/pri/en/oj/dat/2000/l_327/l_32720001222en00010072.pd  
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ποιοτικά στοιχεία περιλαµβάνουν χαρακτηριστικά όπως η έκθεση στα κύµατα, η δοµή της 
διαπαλιρροιακής ζώνης ή η διακύµανση του βάθους. Η διαφάνεια, οι συνθήκες οξυγόνωσης 
και οι θρεπτικές ουσίες αποτελούν χηµικά στοιχεία που πρέπει να περιλαµβάνονται στην 
αξιολόγηση. 

Η εν λόγω οδηγία πλαίσιο ορίζει ότι οι περιβαλλοντικοί στόχοι για τις προστατευόµενες 
περιοχές του δικτύου Natura 2000 και όλες τις άλλες περιοχές για τις οποίες απαιτείται ειδική 
προστασία µε ειδικές κοινοτικές νοµοθετικές πράξεις, πρέπει να ενταχθούν στα σχετικά 
σχέδια διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταµού. Αυτά τα σχέδια θα περιλαµβάνουν και τα 
µεταβατικά και παράκτια ύδατα για τα οποία είναι αρµόδια η Αρχή ∆ιαχείρισης Λεκάνης 
Απορροής Ποταµού. 

2.5. Η πρόκληση της συγκρότησης του θαλάσσιου δικτύου Natura 2000. Σχεδιασµός 
συστήµατος θαλάσσιων προστατευόµενων περιοχών 

Η θαλάσσια συνιστώσα του δικτύου Natura 2000 θα αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του 
συνολικού ευρωπαϊκού οικολογικού δικτύου Natura 2000. Όσον αφορά το χερσαίο 
περιβάλλον, το θαλάσσιο δίκτυο θα έχει στόχο την προστασία περιοχών ευρωπαϊκής 
σηµασίας για τη διατήρηση (i) των τύπων φυσικών ενδιαιτηµάτων που απαριθµούνται στο 
παράρτηµα Ι και (ii) των ενδιαιτηµάτων για τα είδη που απαριθµούνται στο παράρτηµα ΙΙ της 
οδηγίας για τα ενδιαιτήµατα, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ότι τα στοιχεία αυτά είναι δυνατό να 
διατηρηθούν ή, κατά περίπτωση, να αποκατασταθούν επανερχόµενα σε ικανοποιητική 
κατάσταση διατήρησης, στη φυσική τους περιοχή εξάπλωσης.  

Η θαλάσσια συνιστώσα του δικτύου Natura 2000 θα πρέπει επίσης να περιλαµβάνει ένα 
συνεκτικό δίκτυο ζωνών ειδικής προστασίας (ΖΕΠ) που έχουν χαρακτηριστεί σύµφωνα µε 
την οδηγία για τα πτηνά. Οι περιοχές αυτές θα είναι οι καταλληλότεροι ως προς τον αριθµό 
και το µέγεθος χώροι για τη διατήρηση των θαλάσσιων πτηνών τα οποία απαριθµούνται στο 
παράρτηµα Ι της οδηγίας για τα πτηνά, καθώς και των αποδηµητικών θαλάσσιων πτηνών, 
λαµβανοµένων υπόψη των αναγκών προστασίας τους. 

Ενώ το πεδίο εφαρµογής της οδηγίας για τα πτηνά καλύπτει ήδη πλήρως, από πλευράς ειδών, 
τα θαλάσσια πτηνά, έχει γίνει αντιληπτό ότι τα ισχύοντα παραρτήµατα της οδηγίας για τα 
ενδιαιτήµατα καλύπτουν σε περιορισµένο βαθµό τα θαλάσσια είδη και τύπους 
ενδιαιτηµάτων, ιδίως αυτά που απαντούν σε υπεράκτιο θαλάσσιο περιβάλλον. Παρόλα αυτά, 
η πλήρης τήρηση των υφισταµένων δεσµεύσεων για τη θάλασσα στο πλαίσιο του 
Natura 2000 θα αποτελέσει ένα σηµαντικό πρώτο βήµα για την προστασία του θαλάσσιου 
περιβάλλοντος.  

Η εργασία αυτή θα χρειαστεί ενδεχοµένως να συµπληρωθεί στο άµεσο µέλλον µε τον 
χαρακτηρισµό και άλλων θαλάσσιων τύπων ενδιαιτηµάτων και ειδών, γεγονός που θα 
παρείχε τη νοµική βάση για την επέκταση του δικτύου των θαλάσσιων περιοχών. Στο πλαίσιο 
της στρατηγικής για το θαλάσσιο περιβάλλον, η Επιτροπή έχει προτείνει πλαίσιο για τη 
διατύπωση ορθολογικής προσέγγισης αναφορικά µε την πλήρη εφαρµογή του προγράµµατος 
Natura 2000 στη θάλασσα, µε στόχο την εξέταση πιθανών προτάσεων προσαρµογής των 
παραρτηµάτων της οδηγίας για τα ενδιαιτήµατα, έτσι ώστε να ενισχυθούν ως προς τα 
θαλάσσια ενδιαιτήµατα και είδη.  

Η διαδικασία αυτή θα αποτελέσει τη βάση για την προστασία και άλλων συναφών τύπων 
ενδιαιτηµάτων και ειδών. Αυτό το δύσκολο πρόβληµα πρέπει να λυθεί µε συνεργασία στο 
επίπεδο της ΕΕ. Υπάρχουν ορισµένοι θαλάσσιοι τύποι ενδιαιτηµάτων και είδη ευρωπαϊκού 
ενδιαφέροντος προς διατήρηση που δεν καλύπτονται σήµερα από τις οδηγίες για τα 
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ενδιαιτήµατα και τα πτηνά, τα οποία ωστόσο χρήζουν προστασίας για να διασφαλιστεί 
ικανοποιητική κατάσταση διατήρησής τους. Πολλά από αυτά τα ενδιαιτήµατα και είδη 
αναγνωρίζονται και καταγράφονται από περιφερειακούς οργανισµούς, όπως η OSPAR, η 
Σύµβαση του Ελσίνκι και η Σύµβαση της Βαρκελώνης. Θα απαιτηθεί διεξοδικότερη 
επιστηµονική γνώση και αξιολόγηση για τη συµπλήρωση αυτών των καταλόγων.  

2.6. ∆ιάφορες θαλάσσιες ζώνες. Η εφαρµογή της νοµοθεσίας για την προστασία της 
φύσης στις ευρωπαϊκές θάλασσες 

Τα κράτη µέλη είναι υποχρεωµένα να εφαρµόζουν τη νοµοθεσία για την προστασία της 
φύσης στα ύδατα που υπόκεινται στη δικαιοδοσία τους και, πέρα από αυτά, στα ύδατα στα 
οποία ασκούν κυριαρχικά δικαιώµατα. Οι οδηγίες για τα ενδιαιτήµατα και τα πτηνά 
εφαρµόζονται στην ευρωπαϊκή επικράτεια των κρατών µελών17. Ως εκ τούτου, εξαιρούνται 
τα ύδατα που συνορεύουν µε τα Γαλλικά Υπερπόντια ∆ιαµερίσµατα (DOM) και µε τα εδάφη 
που αναφέρονται στο παράρτηµα ΙΙ της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας18.  

2.6.1. Ορισµός των διαφόρων θαλάσσιων ζωνών 

Βάσει του διεθνούς δικαίου, τα παράκτια κράτη καθορίζουν διάφορες θαλάσσιες περιοχές 
δικαιοδοσίας, όπως η χωρική θάλασσα, η αποκλειστική οικονοµική ζώνη (ΑΟΖ) και η 
υφαλοκρηπίδα. Ορισµένα παράκτια κράτη ορίζουν και άλλες περιοχές στις οποίες διεκδικούν 
αποκλειστικά κυριαρχικά δικαιώµατα επί των φυσικών πόρων, όπως οι «αλιευτικές ζώνες 
προστασίας», οι «ζώνες περιβαλλοντικής προστασίας» ... 

Η ίδια η Ευρωπαϊκή Κοινότητα έχει αποδεχθεί τους διεθνείς κανόνες για τις θαλάσσιες ζώνες 
οι οποίοι θεσπίστηκαν µε τη Σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών για το ∆ίκαιο της Θάλασσας 
του 1982 (UNCLOS).  

Η χωρική θάλασσα είναι η παρακείµενη θαλάσσια ζώνη στην οποία εκτείνεται η κυριαρχία 
ενός παράκτιου κράτους, πέρα από την ηπειρωτική του επικράτεια και τα εσωτερικά του 
ύδατα. Βάσει του άρθρου 3 της UNCLOS, κάθε κράτος µέλος έχει το δικαίωµα να καθορίσει 
το εύρος της χωρικής του θάλασσας εντός ορίου 12 ναυτικών µιλίων.19  

Η χωρική θάλασσα είναι η παρακείµενη θαλάσσια ζώνη (µέχρι 12 ναυτικά µίλια) στην οποία 
εκτείνεται η κυριαρχία ενός παράκτιου κράτους, πέρα από την ηπειρωτική του επικράτεια και 
τα εσωτερικά του ύδατα.  

Τα θαλάσσια ύδατα που βρίσκονται προς το εσωτερικό των ευθειών γραµµών βάσης της 
χωρικής θάλασσας αποτελούν µέρος των εσωτερικών υδάτων του κράτους (βλ. λεπτοµερή 
ορισµό των εσωτερικών υδάτων στο άρθρο 8 της UNCLOS)

20
. Στα εσωτερικά ύδατα και τη 

χωρική θάλασσα, η δικαιοδοσία εκτείνεται στον εναέριο χώρο, τη στήλη ύδατος, τον πυθµένα 
της και το υπέδαφός της.  

                                                 
17 Βλ. οδηγία για τα πτηνά, άρθρο 1 και  
18 Επίσηµη Εφηµερίδα C 325 της 24/12/2002. http://europa.eu.int/eur-

lex/lex/en/treaties/dat/12002E/htm/12002E.html 
19 Ένα ναυτικό µίλι είναι 1΄ τόξου του ισηµερινού· 40.000 χλµ./360/60= 1 ναυτικό µίλι =1,852 χλµ.· 12 

νµ= 22,2 χλµ. 
20 http://www.un.org/Depts/los/index.htm 

http://europa.eu.int/eur-lex/lex/en/treaties/dat/12002E/htm/12002E.html
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/en/treaties/dat/12002E/htm/12002E.html
http://www.un.org/Depts/los/index.htm
http://www.un.org/Depts/los/index.htm
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Η αποκλειστική οικονοµική ζώνη (ΑΟΖ) ορίζεται από την UNCLOS21 ως η πέραν και 
παρακείµενη της χωρικής θάλασσας περιοχή (από 12 έως 200 ναυτικά µίλια22) εντός της 
οποίας το παράκτιο κράτος έχει κυριαρχικά δικαιώµατα εξερεύνησης, εκµετάλλευσης, 
διατήρησης και διαχείρισης των φυσικών πόρων, ζώντων ή µη, των υπερκειµένων του βυθού 
της θάλασσας υδάτων, του βυθού της θάλασσας και του υπεδάφους του. Το παράκτιο κράτος 
έχει επίσης δικαιοδοσία όσον αφορά τη θαλάσσια επιστηµονική έρευνα και την προστασία 
και διατήρηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος στην ΑΟΖ. 

Η υφαλοκρηπίδα23 
Βάσει του διεθνούς δικαίου, τα παράκτια κράτη ασκούν επίσης κυριαρχικά δικαιώµατα στους 
άβιους πόρους και στα καθιστικά είδη ζωντανών οργανισµών στην «υφαλοκρηπίδα».  

Οι θαλάσσιοι γεωλόγοι χρησιµοποιούν γενικά τον όρο «υφαλοκρηπίδα» για να δηλώσουν το 
τµήµα του υφαλοπλαισίου το οποίο βρίσκεται µεταξύ της ακτογραµµής και του κρασπέδου 
της υφαλοκρηπίδας ή, όταν δεν υπάρχει σηµαντικό υφαλοπρανές, µεταξύ της ακτογραµµής 
και του σηµείου στο οποίο το βάθος των υπερκείµενων υδάτων κυµαίνεται µεταξύ 100 και 
200 µέτρων περίπου.  

Επιπλέον, η έννοια αυτή ορίζεται στο άρθρο 76 της UNCLOS, σύµφωνα µε ένα σύνθετο 
τύπο. Κατά το άρθρο αυτό, «η υφαλοκρηπίδα ενός παράκτιου κράτους αποτελείται από το 
θαλάσσιο βυθό και το υπέδαφός του που εκτείνεται πέραν της χωρικής του θάλασσας καθόλη 
την έκταση της φυσικής προέκτασης του χερσαίου του εδάφους µέχρι του εξωτερικού ορίου του 
υφαλοπλαισίου ή σε µια απόσταση 200 ναυτικών µιλίων από τις γραµµές βάσης από τις οποίες 
µετράται το πλάτος της χωρικής θάλασσας, όπου το εξωτερικό όριο του υφαλοπλαισίου δεν 
εκτείνεται µέχρι αυτή την απόσταση». 

Συνεπώς, η υφαλοκρηπίδα εκτείνεται σε εύρος τουλάχιστον 200 ναυτικών µιλίων στην 
ανοικτή θάλασσα. ∆εν είναι δυνατό να εκτείνεται πέραν των 350 ναυτικών µιλίων. Η 
υφαλοκρηπίδα είναι ο θαλάσσιος βυθός και το υπέδαφος και όχι η υπερκείµενη στήλη 
ύδατος. Ο όρος «υφαλοκρηπίδα» που χρησιµοποιείται στο παρόν έγγραφο είναι ο νοµικός 
όρος, όπως ορίζεται στην προηγούµενη παράγραφο (ορισµός κατά UNCLOS). 

 

                                                 
21 UNCLOS, Σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών για το ∆ίκαιο της Θάλασσας, άρθρο 55. Η αποκλειστική 

οικονοµική ζώνη δεν εκτείνεται πέραν των 200 ναυτικών µιλίων από τις γραµµές βάσης από τις οποίες 
µετράται το εύρος της χωρικής θάλασσας. (UNCLOS, άρθρο 56) 
http://www.un.org/Depts/los/index.htm 

22 Από 22,2 έως 370,4 χλµ. 
23 Επισηµαίνεται ότι η υφαλοκρηπίδα διαφέρει από την ΑΟΖ. 

http://www.un.org/Depts/los/index.htm
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Θαλάσσιες ζώνες. Πρώτη περίπτωση: 

Γεωλογική υφαλοκρηπίδα µεγαλύτερη των 350 ναυτικών µιλίων και δηλούµενη από παράκτιο 
κράτος ΑΟΖ 

 Αποκλειστική οικονοµική ζώνη  

Χωρικά ύδατα 

12 νµ   200 νµ    350 νµ 

Υφαλοκρηπίδα (ορισµός κατά UNCLOS) 

Υφαλοκρηπίδα (γεωλογικός όρος) 

Στήλη ύδατος δικαιοδοσίας     ∆ιεθνής στήλη ύδατος 
Βυθός και υπέδαφος δικαιοδοσίας   ∆ιεθνής βυθός και υπέδαφος 
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Θαλάσσιες ζώνες. ∆εύτερη περίπτωση: 

Γεωλογική υφαλοκρηπίδα µικρότερη των 200 ναυτικών µιλίων και δηλούµενη από το παράκτιο 
κράτος ΑΟΖ  

 Αποκλειστική οικονοµική ζώνη 

Χωρικά ύδατα 

12 νµ   200 νµ 

Υφαλοκρηπίδα (γεωλογικός όρος) 

Υφαλοκρηπίδα (ορισµός κατά UNCLOS) 

Στήλη ύδατος δικαιοδοσίας     ∆ιεθνής στήλη ύδατος 
Βυθός και υπέδαφος δικαιοδοσίας   ∆ιεθνής βυθός και υπέδαφος 
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Θαλάσσιες ζώνες. Τρίτη περίπτωση: 

Γεωλογική υφαλοκρηπίδα µικρότερη των 200 ναυτικών µιλίων, χωρίς δηλούµενη από το 
παράκτιο κράτος ΑΟΖ  

Χωρικά ύδατα 

12 νµ 

Υφαλοκρηπίδα (γεωλογικός όρος) 

Υφαλοκρηπίδα (ορισµός κατά UNCLOS) 

Στήλη ύδατος δικαιοδοσίας     ∆ιεθνής στήλη ύδατος 
Βυθός και υπέδαφος δικαιοδοσίας   ∆ιεθνής βυθός και υπέδαφος 

 

Ο δικτυακός τόπος της UNCLOS περιέχει λεπτοµερή βάση δεδοµένων για κάθε παράκτιο 
κράτος: http://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/index.htm, µε όλες τις παραποµπές σε νοµικά 
κείµενα. ∆ιάφοροι επεξηγηµατικοί χάρτες θαλάσσιων περιοχών διατίθενται στη διεύθυνση: 
http://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/MAPS/ 

http://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/index.htm
http://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/MAPS/


 

Last printed 02/10/2007 1:54 PM   21

 

2.6.2. ∆υνατότητα εφαρµογής στο θαλάσσιο περιβάλλον των οδηγιών για την προστασία της 
φύσης. Σε ποιο βαθµό έχουν εφαρµογή οι οδηγίες για τα ενδιαιτήµατα και τα πτηνά; 

 Ιστορικό των συζητήσεων για το γεωγραφικό πεδίο εφαρµογής των οδηγιών 

Αρχικά, ορισµένα κράτη µέλη υποστήριζαν ότι οι υποχρεώσεις τους περιορίζονταν στα χωρικά 
ύδατα, δηλαδή µέχρι 12 ναυτικά µίλια από τις γραµµές βάσης. Η Επιτροπή αµφισβήτησε 
σθεναρά αυτή τη θέση, υποστηρίζοντας ένα ευρύτερο πεδίο εφαρµογής, εφόσον είναι σαφές 
ότι η προστασία των προβλεπόµενων στα παραρτήµατα των οδηγιών θαλάσσιων 
ενδιαιτηµάτων και ειδών δεν είναι δυνατό να επιτευχθεί επαρκώς σε µια τόσο περιορισµένη 
έκταση. Μετά από πολυετή διάλογο και συζητήσεις µεταξύ των ΝοµικώνΥπηρεσιών της 
Επιτροπής και του Συµβουλίου, το Συµβούλιο αναγνώρισε ότι ήταν απαραίτητο να 
εφαρµοστούν οι εν λόγω οδηγίες στην ΑΟΖ, στοιχείο καθοριστικό για την προστασία του 
θαλάσσιου οικοσυστήµατος (βλ. συµπεράσµατα του Συµβουλίου Αλιείας του Λουξεµβούργου, 
200124). Η παραδοχή αυτή ενισχύει την άποψη ότι οι οδηγίες πρέπει να εφαρµόζονται στην 
αποκλειστική οικονοµική ζώνη, η οποία στην περίπτωση του Ατλαντικού εκτείνεται µέχρι τα 
200 ναυτικά µίλια (370,4 χλµ.) από την ακτογραµµή διαφόρων κρατών µελών. 

Η άποψη αυτή επιβεβαιώθηκε από τη θέση του ∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η 
οποία διατυπώθηκε στην απόφασή του στην υπόθεση C-6/04 της 20ής Οκτωβρίου 2005, και 
από αποφάσεις άλλων δικαστηρίων κρατών µελών (π.χ.: Ηνωµένο Βασίλειο, υπόθεση αριθ. 
CO/1336/1999 The Queen -v- The Secretary of State for Trade and Industry ex parte 
Greenpeace Limited25). 

 
 Κανόνας δικαίου 

Αναφορικά µε την εκµετάλλευση και τη διατήρηση των φυσικών πόρων, η Επιτροπή έχει την 
άποψη ότι η αναγνώριση από ένα παράκτιο κράτος αποκλειστικών δικαιωµάτων σε µια 
θαλάσσια ζώνη δεν συνεπάγεται µόνο δικαιώµατα αλλά και υποχρεώσεις. Το αποκλειστικό 
δικαίωµα εκµετάλλευσης φυσικών πόρων συνεπάγεται και ανάλογο καθήκον διατήρησης των 
φυσικών πόρων. Ως εκ τούτου, το κοινοτικό δίκαιο που διέπει τη διατήρηση των φυσικών 
πόρων ισχύει για όλες τις θαλάσσιες περιοχές στις οποίες τα κράτη µέλη ασκούν τέτοια 
δικαιώµατα, όπου συµπεριλαµβάνονται οι ακόλουθες θαλάσσιες περιοχές:  

- τα εσωτερικά ύδατα και η χωρική θάλασσα, 

- η αποκλειστική οικονοµική ζώνη (ΑΟΖ) ή/και άλλες περιοχές στις οποίες τα κράτη µέλη 
ασκούν κυριαρχικά δικαιώµατα ισοδυνάµου ισχύος (αλιευτικές ζώνες προστασίας, ζώνες 
περιβαλλοντικής προστασίας ....), 

- η υφαλοκρηπίδα. 
                                                 
24 Απόσπασµα από το παράρτηµα των συµπερασµάτων του Συµβουλίου σχετικά µε τη στρατηγική για την 

ενσωµάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης και της αειφόρου ανάπτυξης στην Κοινή Αλιευτική 
Πολιτική, Λουξεµβούργο, 25 Απριλίου 2001: σηµείο 15. Οι οδηγίες για τα ενδιαιτήµατα και τα πουλιά (5) 
και ειδικά το συναφές µε αυτά δίκτυο προστατευόµενων τόπων στο θαλάσσιο περιβάλλον "Natura 2000", 
αποτελούν βασικό στοιχείο για την προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήµατος που µπορεί να έχει αντίκτυπο 
στην αλιεία. Τα κράτη µέλη προτρέπονται να συνεχίσουν, σε συνεργασία µε την Επιτροπή, το έργο τους µε 
στόχο την πλήρη εφαρµογή αυτών των οδηγιών στις αποκλειστικές οικονοµικές τους ζώνες. 
Σχετ.: http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressdata/el/agricult/08077.gr1.html 

25 http://www.defra.gov.uk/wildlife-countryside/ewd/rrrpac/marine/06.htm#fn  

http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressdata/el/agricult/08077.gr1.html
http://www.defra.gov.uk/wildlife-countryside/ewd/rrrpac/marine/06.htm#fn
http://www.defra.gov.uk/wildlife-countryside/ewd/rrrpac/marine/06.htm#fn
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Ο κανόνας αυτός είναι σύµφωνος µε: 

- Τον κανονισµό αριθ. 2913/92 του Συµβουλίου για τον «Τελωνειακό Κώδικα» (άρθρο 23), 
όπου ως «εµπορεύµατα παραγόµενα εξ ολοκλήρου σε µία χώρα» νοούνται τα προϊόντα που 
εξάγονται από το θαλάσσιο έδαφος ή υπέδαφος που βρίσκεται εκτός των χωρικών υδάτων, 
εφόσον η χώρα αυτή έχει το αποκλειστικό δικαίωµα εκµετάλλευσης αυτού του εδάφους ή 
υπεδάφους. Ο εν λόγω κανονισµός ενσωµατώνει τον ίδιο ορισµό των προϊόντων που 
παράγονται εξ ολοκλήρου σε µία χώρα τον οποίο περιείχε ο προγενέστερος κανονισµός 
αριθ. 802/1968 του Συµβουλίου. Σε αυτό το πρώιµο στάδιο, η Κοινότητα είχε ήδη 
περιλάβει στο πεδίο εφαρµογής την υφαλοκρηπίδα, η οποία δεν ανήκει στην επικράτεια 
των κρατών µελών. Ο κοινός ορισµός της καταγωγής των εµπορευµάτων προβλέπει ότι τα 
παραγόµενα προϊόντα και άλλα προϊόντα που εξάγονται από το θαλάσσιο πυθµένα πέραν 
της χωρικής θάλασσας είναι προϊόντα τα οποία παράγονται εξ ολοκλήρου σε µια χώρα, υπό 
τον όρο ότι η χώρα αυτή ασκεί αποκλειστικά δικαιώµατα εκµετάλλευσης στον εν λόγω 
θαλάσσιο πυθµένα. Έτσι, σύµφωνα µε αυτή την ερµηνεία, το κοινοτικό δίκαιο εφαρµόζεται 
στην υφαλοκρηπίδα και την ΑΟΖ των κρατών µελών. 

- Τα συµπεράσµατα του Συµβουλίου σχετικά µε τη στρατηγική για την ενσωµάτωση της 
περιβαλλοντικής διάστασης και της αειφόρου ανάπτυξης στην Κοινή Αλιευτική Πολιτική, 
Λουξεµβούργο, 25 Απριλίου 2001, τα οποία περιλαµβάνουν τις ακόλουθες εκτιµήσεις 
(σηµείο 15): Οι οδηγίες για τα ενδιαιτήµατα και τα πουλιά (5) και ειδικά το συναφές µε αυτά 
δίκτυο προστατευόµενων τόπων στο θαλάσσιο περιβάλλον "Natura 2000", αποτελούν βασικό 
στοιχείο για τη προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήµατος που µπορεί να έχει αντίκτυπο στην 
αλιεία. Τα κράτη µέλη προτρέπονται να συνεχίσουν, σε συνεργασία µε την Επιτροπή, το έργο 
τους µε στόχο την πλήρη εφαρµογή αυτών των οδηγιών στις αποκλειστικές τους οικονοµικές 
ζώνες.26  

- Τη νοµολογία του ∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ιδίως απόφαση του 
∆ικαστηρίου στην υπόθεση C-6/0427 και αποφάσεις άλλων δικαστηρίων κρατών µελών που 
έχουν εκδοθεί για διάφορες υποθέσεις (π.χ.: Ηνωµένο Βασίλειο: The Queen -v- The 
Secretary of State for Trade and Industry ex parte Greenpeace Limited, υπόθεση αριθ.: 
CO/1336/199928)  

 Καθήκοντα των κρατών µελών 

Τα κράτη µέλη οφείλουν να εφαρµόζουν το κοινοτικό δίκαιο στις προαναφερόµενες περιοχές, 
συµπεριλαµβανοµένης της εφαρµογής των οδηγιών για τα ενδιαιτήµατα και τα πτηνά. 
Συνεπώς, αναµένεται να προτείνουν τα κράτη µέλη τα επόµενα έτη τις απαραίτητες περιοχές 
για να συµπληρωθεί το θαλάσσιο σκέλος του δικτύου Natura 2000, εφαρµόζοντας τις οδηγίες 
για τα πτηνά και τα ενδιαιτήµατα στα εσωτερικά τους ύδατα, τη χωρική τους θάλασσα, καθώς 
και στις ΑΟΖ ή άλλες ανάλογες δηλωθείσες ζώνες και στην υφαλοκρηπίδα τους. 

Για διαχειριστικούς λόγους, τα κράτη µέλη θα λάβουν µέτρα για τη ρύθµιση δραστηριοτήτων 
οι οποίες υπάγονται στην αρµοδιότητά τους. Για άλλες δραστηριότητες, τα κράτη µέλη θα 
µεριµνήσουν να ζητήσουν από τις αρµόδιες αρχές να λάβουν µέτρα. Ειδικές περιπτώσεις όπου 
η προστασία τοποθεσιών Natura 2000 σε θαλάσσιες περιοχές οι οποίες υπάγονται στην 
κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία κρατών µελών επιβάλλει τη ρύθµιση των αλιευτικών 
                                                 
26  Βλ.: http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressdata/el/agricult/08077.gr1.html  
27 Βλ. άρθρα 115-120 της απόφασης (http://curia.eu.int/jurisp/cgi-

bin/form.pl?lang=en&Submit=Submit&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor=docor&docjo
=docjo&numaff=C-6%2F04&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100)  

28 http://www.defra.gov.uk/wildlife-countryside/ewd/rrrpac/marine/06.htm#fn  

http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressdata/el/agricult/08077.gr1.html
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=en&Submit=Submit&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor=docor&docjo=docjo&numaff=C-6%2F04&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=en&Submit=Submit&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor=docor&docjo=docjo&numaff=C-6%2F04&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=en&Submit=Submit&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor=docor&docjo=docjo&numaff=C-6%2F04&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
http://www.defra.gov.uk/wildlife-countryside/ewd/rrrpac/marine/06.htm#fn
http://www.defra.gov.uk/wildlife-countryside/ewd/rrrpac/marine/06.htm#fn
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δραστηριοτήτων, εξετάζονται διεξοδικά στο Κεφάλαιο 6 του παρόντος εγγράφου 
κατευθυντήριων γραµµών. Γενική αρχή είναι ότι οι δράσεις πρέπει να αναλαµβάνονται στο 
πλαίσιο της κοινής αλιευτικής πολιτικής και σύµφωνα µε τους κανόνες της. Οι σχετικοί 
βασικοί κανόνες θεσπίστηκαν µε τον κανονισµό αριθ. 2371/2002.  

Σε περιοχές εκτός της κυριαρχίας ή της δικαιοδοσίας των κρατών µελών, η Κοινότητα 
προωθεί, κατά περίπτωση, τη λήψη µέτρων µέσω των κατάλληλων διεθνών αλιευτικών 
συµβάσεων.  

Υπάρχει µία ειδική περίπτωση όπου η υφαλοκρηπίδα εκτείνεται πέραν της ΑΟΖ ή δεν έχει 
δηλωθεί ΑΟΖ. Σε αυτή την περίπτωση, το έδαφος και το υπέδαφος, τα οποία καλύπτονται από 
το κοινοτικό δίκαιο, βρίσκονται κάτω από διεθνή στήλη ύδατος. Στην προκειµένη περίπτωση, 
το καθήκον προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος του βυθού πρέπει να συµβιβάζεται µε 
την ανάγκη τήρησης της διεθνούς νοµοθεσίας για την υπερκείµενη στήλη ύδατος (που διέπεται 
κυρίως από την UNCLOS).  

Στη συγκεκριµένη περίπτωση, είναι απαραίτητο να διευκρινιστεί επακριβώς ποιοι φυσικοί 
πόροι υπόκεινται στο κοινοτικό δίκαιο και ποιοι στο διεθνές. Οι φυσικοί πόροι της 
υφαλοκρηπίδας επί της οποίας τα κράτη µέλη έχουν κυριαρχικά δικαιώµατα ορίζονται στο 
Μέρος VI της UNCLOS, το οποίο αφορά την υφαλοκρηπίδα (άρθρο 77 παράγραφος 4): Οι 
φυσικοί πόροι που αναφέρονται σ’ αυτό το µέρος αποτελούνται από τους µεταλλευτικούς και 
άλλους µη ζώντες οργανισµούς που ανήκουν στα καθιστικά είδη, δηλαδή οργανισµούς οι οποίοι 
κατά το στάδιο που είναι δυνατή η αλίευσή τους είναι είτε ακίνητοι στον βυθό της θάλασσας ή 
κάτω από αυτόν, είτε ανίκανοι να κινηθούν ει µη µόνον εφόσον βρίσκονται σε διαρκή φυσική 
επαφή µε το βυθό της θάλασσας ή το υπέδαφός του. 

Συνεπώς, συνάγεται ότι, όταν η υφαλοκρηπίδα βρίσκεται κάτω από διεθνή στήλη ύδατος, 
εφαρµόζονται µόνον οι διατάξεις της οδηγίας για τα ενδιαιτήµατα που αφορούν τα 
ενδιαιτήµατα και τα καθιστικά είδη, διότι το κοινοτικό δίκαιο εφαρµόζεται µόνο στον 
θαλάσσιο πυθµένα και όχι στην υπερκείµενη στήλη ύδατος ή την επιφάνεια της θάλασσας. Για 
τον ίδιο λόγο, στην προκειµένη περίπτωση δεν εφαρµόζονται η οδηγία για τα πτηνά και οι 
διατάξεις της οδηγίας για τα ενδιαιτήµατα οι οποίες αφορούν τη διατήρηση µη καθιστικών 
ειδών29. 

Αυτό αφορά ιδίως τη Μεσόγειο όπου τα κράτη µέλη, πλην της Κύπρου, δεν έχουν δηλώσει 
ΑΟΖ. Μπορεί επίσης να αφορά ορισµένες περιοχές του Ατλαντικού Ωκεανού, όπου ένα 
παράκτιο κράτος µέλος διεκδικεί υφαλοκρηπίδα που εκτείνεται πέραν των 200 ναυτικών µιλίων.  

Στην περίπτωση της Μεσογείου, κάθε δράση µε στόχο τη ρύθµιση των αλιευτικών 
δραστηριοτήτων πέραν των χωρικών υδάτων θα πρέπει να είναι σύµφωνη µε την πολιτική 
διακήρυξη της «∆ήλωσης της υπουργικής διάσκεψης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για την 
αειφόρο ανάπτυξη της αλιείας στη Μεσόγειο», στη Βενετία, στις 25-26 Νοεµβρίου 2003.  

Η δήλωση αυτή αναγνωρίζει ότι η δηµιουργία αλιευτικών ζωνών προστασίας καθιστά δυνατή 
τη βελτίωση της διατήρησης και του ελέγχου της αλιείας και, κατά συνέπεια, συµβάλλει στην 
καλύτερη διαχείριση των πόρων. Εντούτοις, θεωρείται ότι η διαδικασία χαρακτηρισµού αυτών 
των προστατευόµενων ζωνών θα πρέπει να εντάσσεται σε µια συντονισµένη και περιφερειακή 
προσέγγιση. Για να υπάρξει πρόοδος προς αυτή την κατεύθυνση, τα κράτη της Μεσογείου 
συνεργάζονται στο κατάλληλο περιφερειακό επίπεδο.  

                                                 
29 η οποία περιλαµβάνει τα κολυµβητικά είδη θαλάσσιας χελώνας, κητωδών και ιχθύων. 
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Σε αυτό το πλαίσιο, είναι χρήσιµο να αναφερθούν επίσης ορισµένα κανονιστικά µέτρα για την 
αλιεία στη Μεσόγειο και τον Ανατολικό Ατλαντικό, τα οποία έχουν ληφθεί από διεθνείς 
οργανισµούς όπως ο ICCAT30 (π.χ. Συστάσεις του ICCAT για τη θέσπιση ενός πολυετούς 
σχεδίου αποκατάστασης ορισµένων ειδών ιχθύων, όπως ο τόνος …). 

 

Θαλάσσιες ζώνες στη Μεσόγειο31 

Η κατάσταση των διαφόρων θαλάσσιων ζωνών της Μεσογείου είναι εξαιρετικά περίπλοκη. 

Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα και όλα τα κράτη µέλη της έχουν επικυρώσει την UNCLOS, όπως 
επίσης και τα περισσότερα τρίτα παράκτια κράτη της Μεσογείου32 (όλα εκτός από την 
Τουρκία, το Μαρόκο, τη Λιβύη, το Ισραήλ και τη Συρία).  

Η Κύπρος είναι το µόνο κράτος µέλος που έχει δηλώσει ΑΟΖ στη Μεσόγειο. Όµως, η Γαλλία, 
η Ισπανία και η Μάλτα έχουν δηλώσει διαφορετικούς τύπους προστατευόµενων ζωνών οι 
οποίες εκτείνονται πέραν των χωρικών τους υδάτων (αλιευτικές ζώνες προστασίας, ζώνες 
περιβαλλοντικής προστασίας ....). 

Η Τυνησία δήλωσε επίσης ΑΟΖ στη Μεσόγειο τον Ιούνιο του 2005. Η Κροατία έχει δηλώσει 
ότι ασκεί κυριαρχικά δικαιώµατα ισοδυνάµου ισχύος όσον αφορά την εκµετάλλευση και 
διατήρηση των ζώντων πόρων πέραν των χωρικών της υδάτων. 

 

2.7. Ορισµένα νοµικά ζητήµατα που σχετίζονται µε την εφαρµογή της περιβαλλοντικής 
νοµοθεσίας στο θαλάσσιο περιβάλλον. Ορισµένα διαχειριστικά ζητήµατα στο 
πλαίσιο διαφόρων αρµοδιοτήτων και ευθυνών 

 

∆εν υπάρχει νοµική διαφορά ανάµεσα στο θαλάσσιο και το χερσαίο περιβάλλον ως προς τα 
καθήκοντα των κρατών µελών που σχετίζονται µε την εφαρµογή των οδηγιών για τα πτηνά και 
τα ενδιαιτήµατα. Τα κράτη µέλη έχουν την ίδια τελική υποχρέωση να επιτύχουν ικανοποιητική 
κατάσταση διατήρησης των ειδών και των τύπων ενδιαιτηµάτων κοινοτικής σηµασίας και στην 
ξηρά και στη θάλασσα. Οι υποχρεώσεις των κρατών µελών είναι επίσης οι ίδιες όσον αφορά 
την ανάγκη να εξασφαλιστεί ότι η διαδικασία χαρακτηρισµού των περιοχών βασίζεται 
αποκλειστικά σε επιστηµονικά κριτήρια.  

Αναφορικά µε τις προστατευόµενες περιοχές βάσει της οδηγίας για τα πτηνά, το ∆ικαστήριο 
έχει τονίσει ότι η επιλογή των περιοχών και η οριοθέτησή τους πρέπει να πραγµατοποιούνται 
µε βάση αποκλειστικά ορνιθολογικά κριτήρια.33  

                                                 
30 Βλ. http://www.iccat.es/  
31 Βιβλιογραφία: i) “Gobernanza en el Mar Mediterráneo. Estatus legal y perspectives”. IUCN 2005. ii) 

“Marine Specially protected areas, the General aspects and the Mediterranean Regional Sysytem” Tullio 
Scovazzi 1999 

32 Πλήρης βάση δεδοµένων σχετικά µε τις επικυρώσεις, η οποία ενηµερώνεται σε τακτά διαστήµατα, 
διατίθεται στον δικτυακό τόπο http://www.un.org/Depts/los/reference_files/status2006.pdf 

33 (Απόφαση της 2ας Αυγούστου 1993, Επιτροπή κατά Ισπανίας, C-355/90, Συλλογή της Νοµολογίας, σ. 
4221, ιδίως σηµεία 26-27· απόφαση της 11ης Ιουνίου 1996, Regina κατά Secretary of State for the 
Environment, ex parte: Royal Society for the Protection of Birds, C-44/95, Συλλογή της Νοµολογίας, σ. 
3805, ιδίως σηµείο 26). 

http://www.iccat.es/
http://www.un.org/Depts/los/reference_files/status2006.pdf
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Όσον αφορά την οδηγία για τα ενδιαιτήµατα, κατά πάγια νοµολογία, η επιλογή των περιοχών 
από τα κράτη µέλη πρέπει να βασίζεται αποκλειστικά στα οικολογικά κριτήρια του 
παραρτήµατος ΙΙΙ της οδηγίας.34  

Συνεπώς, οι µελλοντικές προκλήσεις της διαχείρισης δεν πρέπει να αποτελέσουν καθοριστικό 
στοιχείο αυτής της διαδικασίας. 

Οι δυνητικές επιπτώσεις στα θαλάσσια είδη και ενδιαιτήµατα, των ανθρώπινων 
δραστηριοτήτων οι οποίες υπόκεινται σε ρύθµιση σε κοινοτικό ή διεθνές επίπεδο, είναι 
µεγαλύτερες στο θαλάσσιο απ’ότι στο χερσαίο περιβάλλον. Ως προς αυτό, έχει ιδιαίτερη 
σηµασία να εξετάζεται σε ποια θαλάσσια ζώνη βρίσκεται η προστατευόµενη περιοχή, έτσι 
ώστε να προσδιορίζεται η κατάλληλη µέθοδος διαχείρισης, εφόσον πρέπει να λαµβάνονται 
υπόψη τρία διαφορετικά νοµικά καθεστώτα για τις τρεις προαναφερθείσες θαλάσσιες ζώνες 
(σηµείο 2.6· χωρική θάλασσα, αποκλειστική οικονοµική ζώνη, υφαλοκρηπίδα).  

Για κάθε θαλάσσια περιοχή, η αρµόδια εθνική αρχή35 οφείλει να θεσπίζει τα απαραίτητα µέτρα 
διατήρησης για να εξασφαλιστεί ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης των ειδών και των 
τύπων ενδιαιτηµάτων για τα οποία έχει χαρακτηριστεί η περιοχή. Ανάλογα µε τη γεωγραφική 
θέση της περιοχής και το είδος της δράσης, η αρµοδιότητα εφαρµογής των εν λόγω µέτρων 
µπορεί να ανήκει σε διαφορετικό επίπεδο. Τα µέτρα αυτά πρέπει ενδεχοµένως να λαµβάνονται 
σε οµοσπονδιακό, εθνικό, κοινοτικό ή διεθνές επίπεδο. 

Τα µέτρα που πρέπει να ληφθούν σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο για τη ρύθµιση των 
ανθρώπινων δραστηριοτήτων στις θαλάσσιες περιοχές του δικτύου Natura 2000 πρέπει να 
είναι σύµφωνα µε την UNCLOS και τις λοιπές σχετικές διατάξεις του διεθνούς δικαίου. Αυτό 
ισχύει κατ’ εξοχήν για το υπεράκτιο θαλάσσιο περιβάλλον. 

Συνεπώς, οι εθνικές αρχές πρέπει να προσδιορίσουν τα απαραίτητα µέτρα διατήρησης και τους 
φορείς που θα είναι υπεύθυνοι για την εφαρµογή και την επιβολή τους. Κάθε εθνική αρχή 
εφαρµόζει όλα τα µέτρα που υπάγονται στην αρµοδιότητά της και ζητεί από τους λοιπούς 
αρµόδιους φορείς να λαµβάνουν τα µέτρα που υπάγονται στη δική τους αρµοδιότητα.  

Ένα σαφές παράδειγµα είναι η Κοινή Αλιευτική Πολιτική, η οποία υπάγεται στην 
αποκλειστική αρµοδιότητα της Κοινότητας. Το σηµείο 6 του παρόντος εγγράφου αφορά ειδικά 
αυτό το ζήτηµα, διότι έχει σηµασία για τη διαχείριση των περιοχών Natura 2000 στο θαλάσσιο 
περιβάλλον. Η ναυσιπλοΐα είναι ένας άλλος τοµέας για τον οποίο οι αρµοδιότητες επίσης 
εξαρτώνται από τη γεωγραφική θέση της περιοχής.  

Όρια αρµοδιοτήτων 

Ένα παράκτιο κράτος έχει διαφορετικές αρµοδιότητες στις διάφορες θαλάσσιες ζώνες. Σε 
γενικές γραµµές, όσο αυξάνεται η απόσταση από τις ακτές, τόσο περιορίζονται οι 
αποκλειστικές αρµοδιότητες του παράκτιου κράτους να θεσπίζει ή/και να εφαρµόζει 
νοµοθεσία. Ορισµένες από τις αρµοδιότητες είναι επιµερισµένες σε κοινοτικό επίπεδο. Η 
εµπορική αλιεία είναι σχετικός τοµέας πολιτικής που υπάγεται στην αποκλειστική νοµοθετική 
                                                 
34 (Απόφαση της 11ης Σεπτεµβρίου 2001, Επιτροπή κατά Γαλλίας, C-220/99, Συλλογή της Νοµολογίας, σ. 

5831· απόφαση της 11ης Σεπτεµβρίου 2001, Επιτροπή κατά Ιρλανδίας, C-67/99, Συλλογή της 
Νοµολογίας, σ. 5757· απόφαση της 11ης Σεπτεµβρίου 2001, Επιτροπή κατά Γερµανίας, C-71/99, 
Συλλογή της Νοµολογίας, σ. 5811) 

35 Η αρµόδια εθνική αρχή για τη διαχείριση µιας περιοχής Natura 2000 είναι ο υπεύθυνος οργανισµός 
διαχείρισης ο οποίος ορίζεται στο τυποποιηµένο έντυπο δεδοµένων που διαβιβάζει το κράτος µέλος στην 
Επιτροπή για κάθε περιοχή Natura 2000, σύµφωνα µε την απόφαση 97/266/ΕΚ της Επιτροπής της 18ης 
∆εκεµβρίου 1996 (Επίσηµη Εφηµερίδα L 107 της 24/04/1997). 
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αρµοδιότητα της Κοινότητας. Ορισµένες δραστηριότητες, όπως οι στρατιωτικές, οι 
εξορυκτικές ή οι έρευνες για την ανεύρεση/εκµετάλλευση πετρελαίου σε ολόκληρη την 
υφαλοκρηπίδα, υπάγονται στην εθνική δικαιοδοσία. Άλλοι τοµείς όπως οι θαλάσσιες 
µεταφορές υπόκεινται σε διαφορετικά ρυθµι9στικά καθεστώτα για τις διάφορες θαλάσσιες 
ζώνες και σε διαφορετικές ρυθµιστικές αρχές. Το διεθνές νοµικό πλαίσιο ορίζεται από τη 
Σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών για το ∆ίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS). Οι αρµόδιοι φορείς 
σε αυτό τον τοµέα είναι η ∆ιεθνής Αρχή Θαλάσσιου Βυθού (ISA) και ο ∆ιεθνής Ναυτιλιακός 
Οργανισµός (IMO).  

2.8. Συνδέσεις µε περιφερειακούς και διεθνείς οργανισµούς και συµφωνίες 

Οι περιφερειακοί οργανισµοί και συµφωνίες για το θαλάσσιο περιβάλλον, όπως η Σύµβαση 
του Ελσίνκι, η OSPAR και οι Συµβάσεις της Βαρκελώνης και του Βουκουρεστίου, 
δηµιουργούν διαφορετικά δίκτυα θαλάσσιων προστατευόµενων περιοχών. Η Επιτροπή 
χαιρετίζει όλες αυτές τις πρωτοβουλίες που συµπίπτουν µε τις εξελίξεις της πολιτικής της ΕΕ 
για τη διατήρηση της φύσης. Η επιδίωξη µιας συνεκτικής και συµπληρωµατικής προσέγγισης 
κατά τη διαδικασία χαρακτηρισµού περιοχών στο πλαίσιο του Natura 2000 και άλλων δικτύων 
θαλάσσιων προστατευόµενων περιοχών, θα αποτελέσει θετικό µέτρο που θα ενισχύσει τη 
συνολική συνοχή του δικτύου. 

Όπως περιγράφεται ανωτέρω (σηµείο 2.5), το έργο που επιτελείται από αυτούς τους 
περιφερειακούς οργανισµούς/συµφωνίες για τα θαλάσσια ενδιαιτήµατα και είδη ενδιαφέροντος 
προς διατήρηση θα αποτελέσει στοιχείο που θα εξεταστεί κατά τα πρώτα στάδια της 
διαδικασίας των πιθανών µελλοντικών προσαρµογών των παραρτηµάτων της οδηγίας για τα 
ενδιαιτήµατα από πλευράς θαλάσσιου περιβάλλοντος. 

Η Επιτροπή του Ελσίνκι (HELCOM) και η Επιτροπή για την Προστασία του Θαλάσσιου 
Περιβάλλοντος του Βορειοανατολικού Ατλαντικού (OSPAR) έχουν εγκρίνει ένα κοινό 
πρόγραµµα εργασιών για τη δηµιουργία ενός δικτύου θαλάσσιων προστατευόµενων περιοχών. 
Το πρόγραµµα αυτό έχει στόχο να εξασφαλίσει ότι µέχρι το 2010 θα υπάρχει ένα οικολογικώς 
συνεκτικό δίκτυο προστατευόµενων περιοχών µε σωστή διαχείριση για τις θαλάσσιες περιοχές 
που διέπονται τόσο από τη Σύµβαση του Ελσίνκι όσο και από την OSPAR. Γι’ αυτό το σκοπό, 
έχουν συµφωνήσει σε διάφορα µέτρα, τα οποία περιλαµβάνουν την κατάρτιση κοινής 
πρότασης προγράµµατος που αποσκοπεί στην καλύτερη προστασία των ειδών και 
ενδιαιτηµάτων στα θαλάσσια ύδατα της Ευρώπης, ώστε να διατυπωθούν προτάσεις που θα 
εξεταστούν από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα στο πλαίσιο των τροποποιήσεων των 
παραρτηµάτων των οδηγιών για τα ενδιαιτήµατα και τα πτηνά. (Λεπτοµερείς πληροφορίες 
διατίθενται στις εκθέσεις – προσάρτηµα 7 – της πρώτης κοινής υπουργικής συνόδου των 
επιτροπών του Ελσίνκι και της OSPAR, Βρέµη: 25-26 Ιουνίου 2003 
http://www.ospar.org/eng/html/welcome.html; Joint HELCOM/OSPAR Work Programme on Marine Protected Areas) 

Το 1995, τα συµβαλλόµενα µέρη της Σύµβασης της Βαρκελώνης ενέκριναν πρωτόκολλο που 
αφορά τις ειδικά προστατευόµενες περιοχές και τη βιοποικιλότητα στη Μεσόγειο και θεσπίζει 
κοινά κριτήρια για την επιλογή των θαλάσσιων και παράκτιων προστατευόµενων περιοχών οι 
οποίες θα πρέπει να θεωρούνται ως ειδικά προστατευόµενες περιοχές µεσογειακού 
ενδιαφέροντος (SPAMI, http://www.rac-spa.org/index1.htm ). Η διατήρηση της φυσικής κληρονοµιάς 
µέσω της προστασίας των απειλούµενων µε εξαφάνιση ειδών και των ενδιαιτηµάτων τους 
αποτελεί τον βασικό στόχο που πρέπει να χαρακτηρίζει µια SPAMI36. Οι χαρακτηριζόµενες 
περιοχές SPAMI και η γεωγραφική τους κατανοµή θα πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικές της 
περιοχής της Μεσογείου και της βιοποικιλότητάς της. 

                                                 
36 Πρωτόκολλο για τις ειδικά προστατευόµενες περιοχές και τη βιοποικιλότητα στη Μεσόγειο, άρθρο 8. 

http://www.ospar.org/eng/html/welcome.html
http://www.ospar.org/documents/02-03/JMMC03/SR-E/JMM ANNEX07_Joint MPA Work Programme.doc
http://www.rac-spa.org/index1.htm
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2.9. ∆ιασυνοριακά θέµατα για τον χαρακτηρισµό και τη διαχείριση των περιοχών 

Επειδή το ζήτηµα της διατήρησης των διαφόρων τύπων ενδιαιτηµάτων και των ειδών µπορεί 
να έχει διασυνοριακή διάσταση, θα πρέπει επίσης να εξασφαλιστεί η συνοχή των 
προτεινόµενων Τόπων Κοινοτικής Σηµασίας (ΤΚΣ) και Ζωνών Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) που 
χαρακτηρίζονται από τα κράτη µέλη για να ενταχθούν στο δίκτυο Natura 2000. Η Επιτροπή θα 
αναλάβει αυτό το καθήκον, σε συνεργασία µε τα ενδιαφερόµενα κράτη µέλη και µε την 
επιστηµονική υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Περιβάλλοντος. 

Για τη µελλοντική προστασία ενός στοιχείου που έχει διεθνή διάσταση βάσει της οδηγίας για 
τα ενδιαιτήµατα θα απαιτείται ο χαρακτηρισµός διαφόρων Ειδικών Ζωνών ∆ιατήρησης (ΕΖ∆) 
στις διάφορες ΕΕΖ, εφόσον κάθε χώρα είναι υπεύθυνη για το δικό της χώρο. Αυτό θα 
καθοριστεί από την αναγκαία εκτίµηση που θα πραγµατοποιήσει το κάθε κράτος µέλος στο 
χώρο του. Η ορθότητα της πρότασης να χαρακτηριστεί το οικείο τµήµα του στοιχείου ως 
Τόπος Κοινοτικής Σηµασίας θα καθοριστεί µε βάση: 

- Τα κριτήρια αξιολόγησης του παραρτήµατος ΙΙΙ της οδηγίας για τα ενδιαιτήµατα 
(µεταξύ των οποίων περιλαµβάνεται και η επαρκής εκπροσώπηση του συγκεκριµένου 
τύπου ενδιαιτήµατος στο δίκτυο και η αντιπροσωπευτικότητα του τόπου σε εθνικό 
επίπεδο). 

- Τη σηµασία να διασφαλιστεί η συνολική ακεραιότητα των φυσικών στοιχείων 
κοινοτικού ενδιαφέροντος τα οποία έχουν διασυνοριακή διάσταση. 

Η προσπάθεια αυτή έχει στόχο να υπάρξει µια κοινή προσέγγιση σε περίπτωση που κάποιο 
στοιχείο έχει διασυνοριακή διάσταση, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι προτεινόµενοι/ 
χαρακτηριζόµενοι από τα ενδιαφερόµενα κράτη µέλη τόποι προστατεύουν επαρκώς αυτό το 
στοιχείο στο δίκτυο Natura 2000. Μια τέτοια προσέγγιση (που προϋποθέσει τη χρησιµοποίηση 
κοινά αναγνωρισµένων στοιχείων και συνέπεια στον τρόπο οριοθέτησης των τοποθεσιών) θα 
ευνοήσει την καλύτερη διαχείριση των συστηµάτων, διασφαλίζοντας την προστασία των 
τόπων µέσω της εφαρµογής απλούστερων και αποτελεσµατικότερων µέτρων.  

Η Θάλασσα Wadden είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα παράκτιας φυσικής περιοχής 
διεθνούς χαρακτήρα στην οποία φιλοξενούνται είδη και τύποι ενδιαιτηµάτων κοινοτικής 
σηµασίας. Ανήκει στη ∆ανία, τη Γερµανία και τις Κάτω Χώρες και είναι ένας από τους 
µεγαλύτερος θαλάσσιους υγρότοπους της Ευρώπης. Περιέχει πολλά στοιχεία που χρειάζονται 
προστασία σύµφωνα µε τις οδηγίες για τα άγρια πτηνά και τα ενδιαιτήµατα, µεταξύ των 
οποίων και ενδιαιτήµατα που είναι απαραίτητα για την προστασία των ακόλουθων ειδών: 
άγριων πτηνών που απαριθµούνται στο παράρτηµα Ι της οδηγίας για τα άγρια πτηνά και ειδών 
αποδηµητικών πτηνών, ειδών θαλάσσιων θηλαστικών και ιχθύων που απαριθµούνται στο 
παράρτηµα ΙΙ της οδηγίας για τα ενδιαιτήµατα. Απαιτείται επίσης προστασία για τους 
ακόλουθους τύπους ενδιαιτηµάτων που απαριθµούνται στο παράρτηµα Ι της οδηγίας για τα 
ενδιαιτήµατα: αµµοσύρτεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό µικρού βάθους, 
εκβολές ποταµών, λασπώδεις επίπεδες εκτάσεις, παράκτια έλη και θίνες...  
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Dogger Bank: Παράδειγµα φυσικής αξίας  µε διακρατική διάσταση 

     Depth = Βάθος 
     m = µ. 

 
Το Dogger Bank, στη Βόρεια Θάλασσα, είναι ένα φυσικό στοιχείο που εκτείνεται στην ΑΟΖ 
διαφόρων κρατών µελών. Το άνω άκρο του στοιχείου βρίσκεται σε βάθος µικρότερο των 20 
µέτρων στα ύδατα του Ηνωµένου Βασιλείου, κοντά στα όρια της ΑΟΖ των Κάτω Χωρών. Το 
στοιχείο συνεχίζεται µε βορειοανατολική κατεύθυνση και εκτείνεται στα ύδατα της 
Γερµανίας και της Ολλανδίας, ενώ το βάθος των υδάτων αυξάνεται σταδιακά. 
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2.10. Συγκρότηση του δικτύου Natura 2000. ∆ιοικητικά στάδια από την αναγνώριση 
έως τον χαρακτηρισµό των θαλάσσιων τόπων Natura 2000. 

Οι θαλάσσιοι τόποι του δικτύου Natura 2000 θα παρέχουν προστασία στις ακόλουθες 
φυσικές αξίες:  

1. Θαλάσσια πτηνά σύµφωνα µε τις διατάξεις της οδηγίας για τα άγρια πτηνά: είδη 
πτηνών που απαριθµούνται στο παράρτηµα Ι (άρθρο 4 παράγραφος 1) και άλλων, 
αποδηµητικών πτηνών (άρθρο 4 παράγραφος 2). 

2. Ενδιαιτήµατα που απαριθµούνται στο παράρτηµα Ι της οδηγίας για τα ενδιαιτήµατα: 
περιλαµβάνονται όλοι οι τύποι ενδιαιτηµάτων που έχουν ταξινοµηθεί στον κωδικό 
11* («Θαλάσσια ύδατα και περιοχές στις οποίες εκδηλώνεται παλίρροια») και 12* 
(«Απόκρηµνες βραχώδεις ακτές και παραλίες µε κροκάλες») και ο τύπος 
ενδιαιτήµατος 8330 (Θαλάσσια σπήλαια εξ ολοκλήρου ή κατά το ήµισυ κάτω από 
την επιφάνεια της θάλασσας). Το παράρτηµα Ι περιλαµβάνει τέσσερις τύπους 
ενδιαιτηµάτων που έχουν σηµασία για τον χαρακτηρισµό των θαλάσσιων τόπων και 
βρίσκονται σε υπεράκτια ύδατα: 1110 Αµµοσύρτεις που καλύπτονται διαρκώς από 
θαλάσσιο νερό µικρού βάθους, 1170 Ύφαλοι, 1180 Υποθαλάσσιοι σχηµατισµοί 
δηµιουργούµενοι από εκποµπές αερίων και 8330 Υποθαλάσσια σπήλαια. 

3. Είδη που απαριθµούνται στο παράρτηµα ΙΙ (18 θαλάσσια είδη, µεταξύ των οποίων 
είδη ιχθύων, ερπετών, κητωδών και φώκιας). 

4. Θαλάσσια είδη που απαριθµούνται στο παράρτηµα IV της οδηγίας για τα 
ενδιαιτήµατα. Οι τοποθεσίες δεν χαρακτηρίζονται µε βάση την παρουσία ειδών του 
παραρτήµατος IV. Εντούτοις, θα πρέπει να προστατεύονται και βάσει των 
διατάξεων του άρθρου 12 της οδηγίας για τα ενδιαιτήµατα.  

5. Θαλάσσια είδη που απαριθµούνται στο παράρτηµα V της οδηγίας για τα 
ενδιαιτήµατα. Όπως και στην προηγούµενη περίπτωση, ο χαρακτηρισµός των 
περιοχών δεν βασίζεται στην παρουσία αυτών των ειδών. Παρόλα αυτά, τα εν λόγω 
είδη θα πρέπει να προστατεύονται και βάσει των διατάξεων των άρθρων 14 και 15 
της οδηγίας για τα ενδιαιτήµατα.  

Χαρακτηρισµός τόπων σύµφωνα µε τις διατάξεις της οδηγίας για τα άγρια πτηνά 

Οι Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) αναγνωρίζονται και χαρακτηρίζονται σύµφωνα µε τις 
διατάξεις της οδηγίας για τα άγρια πτηνά. Το άρθρο 4 της εν λόγω οδηγίας ορίζει ότι τα 
κράτη µέλη κατατάσσουν κυρίως σε ΖΕΠ τα εδάφη τα πιο κατάλληλα σε αριθµό και 
επιφάνεια για τη διατήρηση των ειδών αυτών, αφού λάβουν υπόψη τις ανάγκες προστασίας 
τους στη γεωγραφική θαλάσσια και χερσαία ζώνη στην οποία έχει εφαρµογή η οδηγία. Παρά 
το γεγονός ότι η αναγνώριση και ο χαρακτηρισµός των ΖΕΠ υπάγεται στην αρµοδιότητα των 
κρατών µελών, πρέπει να διενεργείται βάσει ορνιθολογικών κριτηρίων και να έχει ως 
αποτέλεσµα την επιλογή όλων των καταλληλότερων εδαφών37.  

Μόλις µια περιοχή χαρακτηριστεί ως ΖΕΠ, υπόκειται στις νοµικές απαιτήσεις προστασίας 
του άρθρου 6 παράγραφοι 2, 3 και 4 της οδηγίας για τα ενδιαιτήµατα. 

                                                 
37  Βλ. βασικά συµπεράσµατα του ∆ικαστηρίου στην απόφαση-ορόσηµο που εξέδωσε στις 19 Μαΐου 1998 

σε αυτή τη σηµαντική υπόθεση η οποία δηµιούργησε νοµικό προηγούµενο για την εφαρµογή της 
οδηγίας. 
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Τα κράτη µέλη πρέπει να κοινοποιούν στην Επιτροπή όλες τις σχετικές πληροφορίες, έτσι 
ώστε να είναι αυτή σε θέση να αναλαµβάνει τις ενδεδειγµένες πρωτοβουλίες για να 
εξασφαλίσει ότι το δίκτυο των ΖΕΠ είναι ένα συνεκτικό σύνολο. 

Χαρακτηρισµός τόπων σύµφωνα µε τις διατάξεις της οδηγίας για τα ενδιαιτήµατα 

Πρώτο στάδιο: κατάρτιση καταλόγου Τόπων Κοινοτικής Σηµασίας. Τα κριτήρια επιλογής των 
επιλέξιµων ως Τόπων Κοινοτικής Σηµασίας (ΤΚΣ) περιοχών είναι σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του παραρτήµατος ΙΙΙ της οδηγίας για τα ενδιαιτήµατα και µε τα σχετικά επιστηµονικά 
δεδοµένα. Τα κράτη µέλη προσδιορίζουν και εκτιµούν σε εθνικό επίπεδο τη σχετική σηµασία 
των τόπων για κάθε τύπο φυσικού ενδιαιτήµατος του παραρτήµατος Ι και για κάθε είδος του 
παραρτήµατος ΙΙ (περιλαµβανοµένων των τύπων φυσικών ενδιαιτηµάτων προτεραιότητας και 
των ειδών προτεραιότητας). Με βάση τα ανωτέρω, κάθε κράτος µέλος προτείνει έναν 
κατάλογο ΤΚΣ, ο οποίος περιλαµβάνει και τις απαραίτητες πληροφορίες για κάθε τόπο και 
διαβιβάζεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή38. 

∆εύτερο στάδιο: έγκριση του καταλόγου των προτεινόµενων ΤΚΣ. Η Επιτροπή εγκρίνει τον  
κατάλογο των προτεινόµενων ΤΚΣ µε τη διαδικασία του άρθρου 21 της οδηγίας για τα 
ενδιαιτήµατα. Το στάδιο αυτό παρέχει επίσηµη νοµική κάλυψη ως προς τις διασφαλίσεις 
προστασίας που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφοι 2, 3 και 4 της οδηγίας για τα 
ενδιαιτήµατα. 

Τρίτο στάδιο: χαρακτηρισµός των Ειδικών Ζωνών ∆ιατήρησης (ΕΖ∆). Αφού εγκριθεί ένας 
Τόπος Κοινοτικής Σηµασίας, το οικείο κράτος µέλος χαρακτηρίζει τον τόπο αυτό ως Ειδική 
Ζώνη ∆ιατήρησης (ΕΖ∆), το συντοµότερο δυνατό και το αργότερο εντός έξι ετών, 
καθορίζοντας προτεραιότητες µε γνώµονα, αφενός τη σηµασία των τόπων για τη διατήρηση ή 
αποκατάσταση, σε ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης, ενός τύπου φυσικού ενδιαιτήµατος 
του παραρτήµατος Ι ή είδους του παραρτήµατος ΙΙ, καθώς και για τη συνοχή του δικτύου 
Natura 2000 και, αφετέρου, την απειλούµενη υποβάθµιση ή καταστροφή στην οποία είναι 
εκτεθειµένοι αυτοί οι τόποι. 

Οι υποχρεώσεις των κρατών µελών σε σχέση µε το θαλάσσιο περιβάλλον είναι οι ίδιες όπως 
και για το χερσαίο. Έτσι, οι διατάξεις της οδηγίας για τα ενδιαιτήµατα που αφορούν τη 
διαδικασία χαρακτηρισµού των τόπων είναι οι ίδιες: η διαδικασία χαρακτηρισµού των τόπων 
βασίζεται αποκλειστικά σε επιστηµονικά κριτήρια. Οι προκλήσεις της µελλοντικής 
διαχείρισης (αναφορικά µε κάθε µελλοντική δραστηριότητα όπως η αλιεία, η παραγωγή ή η 
µεταφορά ενέργειας ....) δεν πρέπει να αποτελούν καθοριστικό στοιχείο σε αυτή τη 
διαδικασία. 

Περισσότερες πληροφορίες για το θέµα αυτό διατίθενται στον δικτυακό τόπο της Επιτροπής 
για τη διατήρηση της φύσης και τη βιοποικιλότητα:   
http://europa.eu.int/comm/environment/nature/home.htm 

2.11. Επικαιροποίηση των πληροφοριών σχετικά µε την υλοποίηση του δικτύου Natura 
2000 στις θαλάσσιες περιοχές. Επισκόπηση των υφισταµένων θαλάσσιων ΖΕΠ και 
ΤΚΣ 

Μέχρι τον Ιούνιο του 2006, τα κράτη µέλη είχαν χαρακτηρίσει ως ΖΕΠ 480 τόπους οι οποίοι 
περιέχουν θαλάσσια ύδατα (έκτασης 64.754 τ. χλµ.) βάσει της οδηγίας για τα άγρια πτηνά και 
                                                 
38  Χάρτη, ονοµασία της περιοχής, γεωγραφική θέση, έκταση και στοιχεία από την εφαρµογή των 

κριτηρίων του παραρτήµατος ΙΙΙ, που παρέχονται σε τυποποιηµένη µορφή (βλ. απόφαση της Επιτροπής 
της 18ης ∆εκεµβρίου 1996, όσον αφορά έντυπο πληροφοριών για τους προτεινόµενους τόπους Natura 
2000, Επίσηµη Εφηµερίδα L 107 της 24/04/1997). Το έντυπο αυτό ισχύει και για τους τόπους που 
ορίζονται βάσει της οδηγίας για άγρια πτηνά. 

http://europa.eu.int/comm/environment/nature/home.htm
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είχαν προτείνει 1249 τόπους (έκτασης 77.784 τ. χλµ) ως ΤΚΣ βάσει της οδηγίας για τα 
ενδιαιτήµατα. 

Ένα επικαιροποιηµένο βαρόµετρο Natura 2000 διατίθεται στην ακόλουθη διεύθυνση του 
∆ιαδικτύου: http://europa.eu.int/comm/environment/nature/nature_conservation/useful_info/barometer/index_en.htm 

Οι περισσότερες υφιστάµενες θαλάσσιες περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί ή προταθεί 
βρίσκονται σε χωρικά ύδατα. Κατά συνέπεια, οι σηµερινές και οι µελλοντικές προσπάθειες 
των κρατών µελών θα πρέπει να εστιαστούν κυρίως στην ολοκλήρωση του δικτύου Natura 
2000 στο υπεράκτιο θαλάσσιο περιβάλλον.  

Ως προς αυτό, η Γερµανία έχει ήδη συνεισφέρει σηµαντικά στη θαλάσσια συνιστώσα του 
δικτύου Natura 2000 στο δικό της υπεράκτιο θαλάσσιο περιβάλλον (10 νέοι προτεινόµενοι 
τόποι). ∆ύο από αυτές τις περιοχές έχουν χαρακτηρισθεί ΖΕΠ, ενώ ήδη από το Σεπτέµβριο 
του 2005 προστατεύονται και βάσει της γερµανικής νοµοθεσίας ως εθνικοί δρυµοί.39 

Άλλα κράτη µέλη βρίσκονται στο στάδιο της αναγνώρισης ζωνών προστασίας βάσει των 
διατάξεων και των δύο οδηγιών. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το Κοινό Συµβούλιο ∆ιατήρησης 
της Φύσης (JNCC) του Ηνωµένου Βασιλείου έχει παραδώσει επιστηµονική γνωµοδότηση 
στις εθνικές αρχές (DEFRA- Υπουργείο Περιβάλλοντος) για να υποστηρίξει «την αναγνώριση 
υπεράκτιων θαλάσσιων Ειδικών Ζωνών ∆ιατήρησης και Ζωνών Ειδικής Προστασίας» στα 
υπεράκτια ύδατα του Ηνωµένου Βασιλείου. Το έγγραφο αυτό περιέχει µια χρήσιµη 
προσέγγιση και σκεπτικό για την αναγνώριση και τη µελλοντική επιλογή των τόπων Natura 
2000 (διατίθεται στην ακόλουθη διεύθυνση: http://www.jncc.gov.uk/page-2412)  

                                                 
39  Παρουσίαση και λεπτοµερείς περιγραφές της διαδικασίας που ακολουθεί η Γερµανία για τον 

καθορισµό των περιοχών διατίθενται στην αγγλική γλώσσα στον δικτυακό τόπο 
(www.habitatmarenatura2000.de) και στο βιβλίο «Progress in marine Conservation in Europe» (von 
Nordheim et al. (eds.) 2006). Habitat marenatura2000” 
http://www.habitatmarenatura2000.de/en/aktuelles-summary-nature-conservation.php  

http://europa.eu.int/comm/environment/nature/nature_conservation/useful_info/barometer/index_en.htm
http://www.jncc.gov.uk/page-2412
http://www.habitatmarenatura2000.de/
http://www.habitatmarenatura2000.de/en/aktuelles-summary-nature-conservation.php


 

Last printed 02/10/2007 1:54 PM   32

3. ΤΥΠΟΙ ΕΝ∆ΙΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙ∆Η ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Ο 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΤΟΠΩΝ NATURA 2000.  

3.1. Ορισµοί τύπων θαλάσσιων ενδιαιτηµάτων. Επικαιροποίηση του «Ερµηνευτικού 
εγχειριδίου ενδιαιτηµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης».  

Σήµερα, στο παράρτηµα Ι της οδηγίας για τα ενδιαιτήµατα απαριθµούνται µόνο εννέα τύποι 
θαλάσσιων ενδιαιτηµάτων ως τύποι φυσικών ενδιαιτηµάτων κοινοτικού ενδιαφέροντος, για 
τη διατήρηση των οποίων απαιτείται ο χαρακτηρισµός εδαφών ως Ειδικών Ζωνών 
∆ιατήρησης (ΕΖ∆).  

 
Οδηγία 92/43 για τα ενδιαιτήµατα. Παράρτηµα I 

Τύποι φυσικών ενδιαιτηµάτων κοινοτικού ενδιαφέροντος σε 
θαλάσσια ύδατα και περιοχές στις οποίες εκδηλώνεται παλίρροια, για 
τη διατήρηση των οποίων απαιτείται ο χαρακτηρισµός τόπων ως 
Ειδικές Ζώνες ∆ιατήρησης (ΕΖ∆) 
1110 Αµµοσύρτεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό 

µικρού βάθους 
1120 * Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης µε Ποσειδώνια 

(Posidonion oceanicae) 
1130 Εκβολές ποταµών 
1140 Λασπώδεις και αµµώδεις επίπεδες εκτάσεις που 

αποκαλύπτονται κατά την άµπωτη.  
1150 * Παράκτιες λιµνοθάλασσες 
1160 Αβαθείς κολπίσκοι και κόλποι 
1170 Ύφαλοι 
1180 Υποθαλάσσιοι σχηµατισµοί δηµιουργούµενοι από εκποµπές 

αερίων 
8330 Θαλάσσια σπήλαια εξ ολοκλήρου ή κατά το ήµισυ κάτω 

από την επιφάνεια της θάλασσας 

 

Ένας από τους στόχους της οµάδας εργασίας για το θαλάσσιο περιβάλλον ήταν να 
επανεξετάσει τη δυνατότητα εφαρµογής των υφισταµένων ορισµών των θαλάσσιων 
ενδιαιτηµάτων στο υπεράκτιο περιβάλλον και να τους προσαρµόσει, εφόσον είναι 
απαραίτητο, προκειµένου να αποτελέσουν τη βάση για την επέκταση του δικτύου ζωνών 
προστασίας σε όλες τις ευρωπαϊκές θαλάσσιες περιοχές που ανήκουν στη δικαιοδοσία 
κρατών µελών.  

Από µια πρώτη επανεξέταση κρίθηκε ότι µόνο για τρεις από τους ανωτέρω τύπους 
ενδιαιτηµάτων απαιτείται πληρέστερος χαρακτηρισµός στο Ερµηνευτικό εγχειρίδιο 
ενδιαιτηµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης40. Η εργασία των εµπειρογνωµόνων εστιάστηκε, 
συνεπώς, σε αυτούς τους τρεις τύπους ενδιαιτηµάτων: 

- 1110 «Αµµοσύρτεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό µικρού βάθους» 

- 1170 «Ύφαλοι» και 

- 1180 «Υποθαλάσσιοι σχηµατισµοί δηµιουργούµενοι από εκποµπές αερίων» 

                                                 
40  Το Ερµηνευτικό εγχειρίδιο ενδιαιτηµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης - EUR25 είναι ένα επιστηµονικό 

έγγραφο αναφοράς που εξέδωσε η επιτροπή ενδιαιτηµάτων.  



 

Last printed 02/10/2007 1:54 PM   33

Τα βασικά στοιχεία που υπεισέρχονται στον ορισµό του κάθε τύπου ενδιαιτήµατος 
παρουσιάζονται στη συνέχεια. Υπάρχουν επίσης ουσιαστικές προσθήκες στις γενικές 
πληροφορίες που στηρίζουν αυτούς τους ορισµούς (βλ. προσάρτηµα 1 του παρόντος 
εγγράφου). 

3.1.1. Τύπος ενδιαιτήµατος 1110 «Αµµοσύρτεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο 
νερό µικρού βάθους»  

Με βάση προηγούµενη εργασία της οµάδας εµπειρογνωµόνων για το θαλάσσιο περιβάλλον, 
µια οµάδα ανεξάρτητων εµπειρογνωµόνων σε θέµατα θαλάσσιου περιβάλλοντος, που 
συντονίζεται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό Περιβάλλοντος (ΕΟΠ), επανεξέτασε τον ορισµό 
αυτού του τύπου ενδιαιτήµατος τον Ιούνιο του 2006. Ο ΕΟΠ εκτέλεσε αυτή την εργασία µε 
τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Θεµατικού Κέντρου για τη Βιοποικιλότητα41, του ICRAM42 και 
διαφόρων άλλων εµπειρογνωµόνων στο θέµα αυτό. Το αποτέλεσµα αυτής της διαδικασίας 
ήταν να προτείνει ο ΕΟΠ τον ακόλουθο ορισµό, σύµφωνα µε τη γνωµοδότηση της 
προαναφερθείσας επιστηµονικής οµάδας.  
 
 

1110 Αµµοσύρτεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό µικρού βάθους 

Ορισµός: 

Οι αµµοσύρτεις είναι υπερυψωµένα, επιµήκη, οµαλού ή ακανόνιστου σχήµατος τοπογραφικά 
στοιχεία τα οποία καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό και, ως επί το πλείστον, 
περιβάλλονται από βαθύτερα ύδατα. Αποτελούνται κυρίως από αµµώδη ιζήµατα, αλλά µια 
αµµοσύρτη µπορεί να περιέχει και κόκκους µεγαλύτερου µεγέθους, όπως χαλίκια και 
κροκάλες, ή µικρότερου µεγέθους, όπως οι πηλίτες. Οι ανυψώσεις, τα αµµώδη ιζήµατα των 
οποίων σχηµατίζουν ένα στρώµα πάνω από σκληρά υποστρώµατα χαρακτηρίζονται ως 
αµµοσύρτεις, εάν οι συνδεόµενοι ζωντανοί οργανισµοί εξαρτώνται περισσότερο από το 
αµµώδες στρώµα και όχι από τα υποκείµενα σκληρά υποστρώµατα. 

«Που καλύπτονται συνεχώς από θαλάσσιο νερό µικρού βάθους» σηµαίνει ότι πάνω από την 
αµµοσύρτη το βάθος του νερού σπάνια είναι µεγαλύτερο από 20 µέτρα κάτω από τη µέση 
ρηχία. Οι αµµοσύρτεις µπορούν, ωστόσο, να εκτείνονται και πέραν των 20 µέτρων κάτω από 
τη µέση ρηχία. Συνεπώς, µπορεί να είναι σκόπιµο να περιλάβουν οι χαρακτηρισµοί παρόµοιες 
περιοχές, εάν αυτές αποτελούν µέρος του στοιχείου και φιλοξενούν τις βιολογικές οµάδες του. 

 

Ο ορισµός αυτός βασίζεται στη βέλτιστη διαθέσιµη επιστηµονική γνώση και είναι συνεπής µε 
την προσέγγιση που έχει ήδη καθιερωθεί στο ερµηνευτικό εγχειρίδιο ενδιαιτηµάτων. 
∆ιατυπώνοντας αυτή την γνώµη, η προαναφερόµενη οµάδα ανεξάρτητων εµπειρογνωµόνων 
έλαβε πλήρως υπόψη την ανάγκη να υπάρξει ένας έγκυρος και λειτουργικός ορισµός για όλα 
τα θαλάσσια ύδατα τα οποία καλύπτονται από τις οδηγίες της ΕΕ για την προστασία του 
περιβάλλοντος. Πέρα από την επανεξέταση του ορισµού, η οµάδα εµπειρογνωµόνων 
διατύπωσε και διάφορες συστάσεις στις οποίες περιλαµβάνονται τα εξής:  

                                                 
41  Ευρωπαϊκό Θεµατικό Κέντρο για τη Βιοποικιλότητα. Ένα Θεµατικό Κέντρο του Ευρωπαϊκού 

Οργανισµού Περιβάλλοντος: Βλ. http://biodiversity.eionet.europa.eu/ .  
42  To ICCRAM (Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica applicata al Mare, Ρώµη, Ιταλία) 

είναι µέρος της κοινοπραξίας ETC) http://www.icram.org/  

http://biodiversity.eionet.europa.eu/
http://www.icram.org/
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• Κατά την αναγνώριση και τον χαρακτηρισµό αµµοσυρτών που βρίσκονται σε παράκτια 
και σε υπεράκτια ύδατα, ενδέχεται να είναι απαραίτητο να χρησιµοποιήσουν τα κράτη 
µέλη διαφορετικές κλίµακες, διότι οι µεταβολές των φυσικών συνθηκών παρατηρούνται 
σε πολύ µεγαλύτερη κλίµακα στην ανοικτή θάλασσα απ’ ό,τι στο παράκτιο περιβάλλον. 
Οι αµµοσύρτεις είναι γενικά µεγαλύτερα φυσικά στοιχεία στην ανοικτή θάλασσα απ’ ό,τι 
στα παράκτια ύδατα. 

• Αξίζει να επισηµανθεί ότι απαιτείται διεξοδικότερη µελέτη εµπειρογνωµόνων για την 
εκτίµηση αυτού του τύπου ενδιαιτήµατος σε εθνικό επίπεδο. 

• Στο τµήµα 4 του παρόντος εγγράφου παρατίθενται περισσότερα παραδείγµατα των µέσων 
και µεθόδων που θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν για την αναγνώριση των 
αµµοσυρτών, περιλαµβανοµένων της άνω επιφανείας και των πρανών.  

• Όσον αφορά τους περισσότερους άλλους τύπους ενδιαιτηµάτων που εξετάζονται στο 
ερµηνευτικό εγχειρίδιο, τα παραδείγµατα στο τµήµα 2 για τα «Χαρακτηριστικά είδη ζώων 
και φυτών» δεν αποτελούν πλήρη κατάλογο και δεν περιορίζονται αναγκαστικά σε στον 
συγκεκριµένο τύπο ενδιαιτήµατος (βλ. πλήρη ορισµό αυτού του τύπου φυσικού 
ενδιαιτήµατος στο προσάρτηµα 1). 

Σε περιβάλλον ανοικτής θάλασσας, οι περισσότερες αµµοσύρτεις είναι σχηµατισµοί που 
υψώνονται από τον θαλάσσιο βυθό. Μία αµµοσύρτη αποτελείται κυρίως από αµµώδες ίζηµα 
µιας συγκεκριµένης κοκκοµετρικής κλίµακας43. Οι αµµοσύρτεις είναι δυνατόν να περιέχουν 
επίσης πιο χονδρόκοκκο υλικό χαλικιών και κροκαλών, καθώς και πιο λεπτόκοκκο, όπως οι 
πηλίτες, µόνον όµως σε µικρές ποσότητες. 

Για να θεωρηθεί µια αµµοσύρτη στοιχείο που καλύπτεται από θαλάσσιο νερό «µικρού 
βάθους», ορίστηκε αυθαίρετα το βάθος των 20 µέτρων κάτω από τη µέση ρηχία µέχρι την 
κορυφή της αµµοσύρτης: άλλα µέρη του στοιχείου µπορεί να βρίσκονται σε µεγαλύτερα 
βάθη. Πράγµατι, πρέπει επίσης να περιλαµβάνονται τα τµήµατα της αµµοσύρτης που 
εκτείνονται σε βάθος µεγαλύτερο των 20 µέτρων, όταν αυτά αποτελούν αναπόσπαστο µέρος 
της συνολικής σύρτης. 

Τα στοιχεία αυτά µπορούν να καλύπτουν µια µεγάλη περιοχή και ορισµένα από αυτά µπορεί 
να έχουν διασυνοριακή διάσταση. Το Doggerbank στη Βόρεια Θάλασσα είναι 
χαρακτηριστική περίπτωση αµµοσύρτης που εκτείνεται στις θαλάσσιες περιοχές 
περισσότερων του ενός κρατών µελών. 

                                                 
43  Για την εφαρµογή αυτού του ορισµού, ο όρος «άµµος» περιλαµβάνει κόκκους διαµέτρου από 1/16 του 

χιλιοστού (= 0,0625mm) έως 4,76 mm (διέρχεται από το πρότυπο κόσκινο αριθ. 4 των ΗΠΑ). Αυτή η 
τάξη µεγέθους είναι σύµφωνη µε τις συνηθέστερες γεωτεχνικές πρότυπες ταξινοµήσεις γι’ αυτό τον 
τοµέα. 
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3.1.2. Τύπος ενδιαιτήµατος 1170 «Ύφαλοι» 

Όσον αφορά τους υφάλους, εγκρίθηκε ο ακόλουθος ορισµός: 

1170 “Ύφαλοι” 

Ορισµός του ενδιαιτήµατος: 

Οι ύφαλοι µπορεί είτε να είναι βιογενή συγκρίµατα είτε να έχουν γεωγονική προέλευση. Είναι σκληρά 
συµπαγή υποστρώµατα επάνω σε στέρεους και µαλακούς πυθµένες, που υψώνονται από το θαλάσσιο 
βυθό στην υποπαράκτια και παράκτια ζώνη. Οι ύφαλοι µπορεί να είναι φορείς διαφόρων στρωµάτων 
βενθικών  αλγοκοινωνιών και ζωοκοινωνιών, καθώς και κοραλλιογενών ή άλλων συγκριµάτων. 

∆ιασαφηνίσεις: 
• «Σκληρά συµπαγή υποστρώµατα» είναι: βράχοι (περιλαµβανοµένων µαλακών βράχων, π.χ. κρητίς), 
χαλίκια και κροκάλες (κατά κανόνα διαµέτρου µεγαλύτερης των 64 χιλιοστών)  

• Τα «βιογενή  συγκρίµατα» ορίζονται ως: συγκρίµατα, εναποθέσεις, κοραλλιογενή συγκρίµατα και 
στρώµατα  δίθυρων µαλακίων που προέρχονται από νεκρά ή ζώντα ζώα, δηλαδή βιογενείς σκληροί 
πυθµένες που προσφέρουν ενδιαιτήµατα για επιβιωτικά είδη. 

• «Γεωγονική προέλευση» σηµαίνει: ύφαλοι που σχηµατίζονται από µη βιογενή υποστρώµατα. 

• «Υψώνονται από τον θαλάσσιο βυθό» σηµαίνει: ο ύφαλος είναι από τοπογραφική άποψη διακριτός 
από τον περιβάλλοντα θαλάσσιο βυθό. 

• «Υποπαράκτια και παράκτια ζώνη» σηµαίνει: οι ύφαλοι είναι δυνατόν να εκτείνονται χωρίς διακοπή 
από την υποπαράκτια στην παράκτια ζώνη ή να βρίσκονται µόνο στην υποπαράκτια ζώνη, 
περιλαµβανοµένων των περιοχών βαθιών υδάτων, όπως οι βαθύαλες ζώνες.  

• Αυτά τα σκληρά υποστρώµατα που καλύπτονται από ένα λεπτό και κινούµενο στρώµα ιζήµατος 
κατατάσσονται στους υφάλους, εάν οι συνδεόµενοι ζώντες οργανισµοί εξαρτώνται από το σκληρό 
υπόστρωµα και όχι από το υπερκείµενο ίζηµα. 

• Όταν υπάρχει µια αδιάκοπη στρωµάτωση υποπαράκτιων και παράκτιων κοινοτήτων, η επιλογή των 
τόπων πρέπει να µην θίγει την ακεραιότητα της οικολογικής µονάδας. 

• Αυτό το σύνθετο ενδιαίτηµα περιέχει µια ποικιλία υποπαλιρροιακών τοπογραφικών στοιχείων όπως: 
ενδιαιτήµατα υδροθερµικών πόρων, θαλάσσια όρη, κατακόρυφα τοιχώµατα πετρωµάτων, οριζόντια 
στρώµατα, προεξοχές, πυραµίδες, χαραδρώσεις, κορυφογραµµές, κεκλιµένα ή επίπεδα στρώµατα 
πετρωµάτων, κλαστικά ιζήµατα και πεδία µε χαλίκι ή κροκάλες. 

 

Σύµφωνα µε την παλαιότερη ερµηνεία, µε τον όρο «ύφαλοι» δηλώνονταν βασικά τα 
«βραχώδη υποστρώµατα και βιογενή συγκρίµατα που υψώνονται από το θαλάσσιο βυθό». 
Επειδή αυτός ο τύπος ενδιαιτήµατος έχει µεγάλη σηµασία για τον χαρακτηρισµό υπεράκτιων 
τόπων κοινοτικής σηµασίας σύµφωνα µε την οδηγία για τα ενδιαιτήµατα, ήταν απαραίτητη 
µια διασαφήνιση, ώστε να περιλαµβάνονται όλοι οι υφιστάµενοι διαφορετικοί τύποι υφάλων 
στα ύδατα της ΕΕ.  

Τα βραχώδη υποστρώµατα περιλαµβάνουν σύνθετα ενδιαιτήµατα, όπως τα θαλάσσια όρη ή 
οι υδροθερµικοί πόροι. Τα βιογενή συγκρίµατα περιλαµβάνουν εναποθέσεις, κοραλλιογενή 
συγκρίµατα και κοίτες δίθυρων µαλακίων που προέρχονται από νεκρούς ή ζωντανούς 
οργανισµούς, δηλαδή βιογενείς σκληρούς πυθµένες οι οποίοι παρέχουν ενδιαιτήµατα για 
επιβιωτικά είδη. 
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3.1.3. Τύπος ενδιαιτήµατος 1180 «Υποθαλάσσιοι σχηµατισµοί δηµιουργούµενοι από 
εκποµπές αερίων» 

Αναφορικά µε τον τύπο 1180 «υποθαλάσσιοι σχηµατισµοί δηµιουργούµενοι από εκποµπές 
αερίων», η νέα ερµηνεία κάνει σαφέστερη διάκριση ανάµεσα σε δύο υποτύπους αυτού του 
σχηµατισµού, γνωστούς ως «κοχλάζοντες ύφαλοι» και «σχηµατισµοί µέσα σε επιφανειακά 
κοιλώµατα». 

 

1180 «Υποθαλάσσιοι σχηµατισµοί δηµιουργούµενοι από εκποµπές αερίων» 

Ορισµός του ενδιαιτήµατος 

Οι υποθαλάσσιοι σχηµατισµοί αποτελούνται από στρώσεις ψαµµίτη, δάπεδα ανθρακοφόρων στρωµάτων 
και πυλώνες ύψους έως 4 µέτρων που σχηµατίζονται µε συσσωµάτωση ανθρακικού συνδετικού υλικού η 
οποία προκαλείται από µικροβιακή οξείδωση διαρροών αερίων, κυρίως µεθανίου. Οι σχηµατισµοί είναι 
διάτρητοι από πόρους από τους οποίους κατά διαστήµατα εκλύονται αέρια. Το µεθάνιο προέρχεται κατά 
πάσα πιθανότητα από µικροβιακή αποσύνθεση φυτικών απολιθωµάτων.  

Ο πρώτος τύπος υποθαλάσσιων σχηµατισµών είναι γνωστός ως «κοχλάζοντες ύφαλοι». Οι σχηµατισµοί 
αυτοί είναι φορείς µιας στρωµάτωσης διαφόρων βενθικών κοινοτήτων που αποτελούνται από άλγες ή/και 
ασπόνδυλα των σκληρών θαλάσσιων υποστρωµάτων, διαφορετικών από εκείνες του περιβάλλοντος 
ενδιαιτήµατος. Τα ζώα που αναζητούν καταφύγιο στα πολυάριθµα σπήλαια εµπλουτίζουν τη 
βιοποικιλότητα. Αυτό το ενδιαίτηµα περιλαµβάνει µια ποικιλία υποπαράκτιων τοπογραφικών στοιχείων 
όπως: προεξοχές, κατακόρυφους πυλώνες και φυλλώδεις σχηµατισµούς µε έντονη σπηλαίωση.  

Ο δεύτερος τύπος είναι ανθρακικοί σχηµατισµοί στο εσωτερικό «επιφανειακών κοιλωµάτων». Τα 
«επιφανειακά κοιλώµατα» είναι βυθίσµατα περιοχών του πυθµένα µε µαλακό ίζηµα, βάθους έως 45 µέτρων 
και πλάτους µερικών εκατοντάδων µέτρων. ∆εν δηµιουργούνται όλα τα επιφανειακά κοιλώµατα από 
έκλυση αερίων, ενώ πολλά από αυτά που δηµιουργούνται από διαρροές αερίων δεν περιέχουν σηµαντικούς 
ανθρακικούς σχηµατισµούς και, ως εκ τούτου, δεν περιλαµβάνονται σε αυτό τον τύπο ενδιαιτήµατος. Οι 
βενθικές κοινότητες αποτελούνται από ασπόνδυλα των σκληρών θαλάσσιων υποστρωµάτων και διαφέρουν 
από το περιβάλλον ενδιαίτηµα που είναι (συνήθως) λασπώδες. Η πολυµορφία της βενθικής πανίδας στο 
λασπώδες πρανές που περιβάλλει το «επιφανειακό κοίλωµα» µπορεί να είναι επίσης µεγάλη. 

 

Για να είναι το παρόν έγγραφο όσο το δυνατό πιο εύχρηστο, το προσάρτηµα 1 περιλαµβάνει 
πλήρη ορισµό των τύπων θαλάσσιων ενδιαιτηµάτων µε τους κωδικούς από 1110 έως 1180 
και 8830. 

 

3.2. Αναγνώριση των υφισταµένων θαλάσσιων τύπων ενδιαιτηµάτων και ειδών 
ευρωπαϊκής σηµασίας για τα διάφορα κράτη µέλη. 

Η οµάδα εργασίας για το θαλάσσιο περιβάλλον έχει συγκεντρώσει γενικές πληροφορίες 
αναφορικά µε τη συχνότητα εµφάνισης των τύπων ενδιαιτηµάτων και ειδών των οποίων η 
προστασία είναι απαραίτητη, µέσω της κατάρτισης διαφορετικών πινάκων για τις τρεις 
θάλασσες της ΕΕ (Βαλτική, Ατλαντικός και Μεσόγειος) οι οποίοι δείχνουν την παρουσία ανά 
κράτος µέλος: 

1. τύπων θαλάσσιων ενδιαιτηµάτων που απαριθµούνται στο παράρτηµα Ι της οδηγίας 
92/43 για τα ενδιαιτήµατα 
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2. θαλάσσιων ειδών του παραρτήµατος ΙΙ της οδηγίας 92/43 για τα ενδιαιτήµατα 

3. θαλάσσιων πτηνών του παραρτήµατος  Ι και αποδηµητικών πτηνών. 

Οι κατάλογοι αυτοί κάνουν επίσης διάκριση ανάµεσα στα υπεράκτια και τα παράκτια ύδατα 
(εσωτερικά ύδατα και χωρική θάλασσα). Έχουν συνταχθεί σχέδια καταλόγων. Οι κατάλογοι 
αυτοί επισυνάπτονται στο προσάρτηµα 2 του παρόντος εγγράφου. Όταν ολοκληρωθούν, θα 
αποτελούν σηµεία αναφοράς και θα υποβληθούν στις επιστηµονικές οµάδες εργασίας Habitat 
+ Ornis για εξέταση. Τα κράτη µέλη που δεν έχουν ακόµη παράσχει τις απαραίτητες 
πληροφορίες µπορούν να τις διαβιβάσουν στην Επιτροπή για µια µελλοντική αναθεώρηση 
του κειµένου.  

 

 

 

* Monachus monachus 44  

Φωτογραφία: M.Om. LIFE96 NAT GR/003225 

                                                 
44 Η φώκια Monachus monachus είναι ένα είδος κοινοτικής σηµασίας µε προτεραιότητα που 

περιλαµβάνεται στα παραρτήµατα ΙΙ και ΙV της οδηγίας για τα ενδιαιτήµατα. EN: Monk seal; FR: 
phoque moine; ES: Foca monje; 
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4. ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ 

ΤΟΠΩΝ NATURA 2000 

Ο στόχος αυτού του κεφαλαίου είναι διττός: 

1. Να προτείνει τα βέλτιστα µέσα εντοπισµού και αξιολόγησης των τύπων 
ενδιαιτηµάτων του παραρτήµατος Ι και των ειδών του παραρτήµατος ΙΙ της 
οδηγίας για τα ενδιαιτήµατα ΚΑΙ των ειδών του παραρτήµατος Ι και των ειδών 
αποδηµητικών πτηνών της οδηγίας για τα άγρια πτηνά, για τα οποία πρέπει να 
ορισθούν θαλάσσιοι τόποι για το δίκτυο Natura 2000. 

2. Να προτείνει σκεπτικό(-ά) για την επιλογή τόπων. 

Οι κατευθύνσεις σχετικά µε τον χαρακτηρισµό και οι πληροφορίες που παρέχονται στα 
ακόλουθα τµήµατα του κειµένου εστιάζονται πρωτίστως στα ενδιαιτήµατα και τα είδη τα 
οποία βρίσκονται µακριά από τις ακτές και στην ανοικτή θάλασσα, δεδοµένου ότι πολλά 
κράτη µέλη έχουν ήδη αναγνωρίσει παράκτιους τόπους για το δίκτυο Natura 2000 και έχουν 
εκδώσει κατευθύνσεις και πληροφορίες για τον χαρακτηρισµό τους. Στόχος αυτού του 
κεφαλαίου είναι να παρουσιάσει τις βέλτιστες διαθέσιµες κατευθυντήριες γραµµές για τις 
µεθόδους εντοπισµού και επιλογής των θαλάσσιων τόπων Natura 2000. ∆εν παρέχει 
λεπτοµέρειες για την ποσότητα των απαιτούµενων πληροφοριών ούτε για τον τρόπο 
αξιολόγησης της πληρότητας του δικτύου τόπων Natura 2000 το οποίο θα προκύψει. 

4.1. Εντοπισµός και αξιολόγηση των ενδιαιτηµάτων του παραρτήµατος Ι 

Επειδή δεν υπάρχουν επαρκή αναλυτικά βιολογικά δεδοµένα, η αναγνώριση των θαλάσσιων 
τόπων του δικτύου Natura 2000 σε µεγάλη απόσταση από την ακτή πρέπει να βασίζεται σε 
γενικότερα γεωλογικά, υδρολογικά, γεωµορφολογικά και βιολογικά δεδοµένα σε σχέση µε τις 
παράκτιες και τις χερσαίες περιοχές. Για όλα τα θαλάσσια ενδιαιτήµατα του παραρτήµατος Ι 
της οδηγίας υπάρχει µεθοδολογία για τον εντοπισµό της γεωγραφικής θέσης και την 
απαιτούµενη φυσική και οικολογική αξιολόγηση των περιοχών, αν και τα διαθέσιµα 
δεδοµένα είναι ενδεχοµένως σπάνια ή δεν υπάρχουν δεδοµένα για ορισµένες θαλάσσιες 
περιοχές (κυρίως για βαθιά νερά σε απόσταση εκατοντάδων µιλίων από την ακτή). 

Στις περιπτώσεις που δεν είναι ήδη γνωστή η γεωγραφική θέση υποπαράκτιων τύπων 
βιοτόπων του παραρτήµατος Ι, οι τόποι αυτοί µπορούν να προσδιοριστούν σε δύο στάδια µε 
τη χρησιµοποίηση των διαθέσιµων δεδοµένων. Συχνά υπάρχουν γεωφυσικά ή 
ωκεανογραφικά στοιχεία ευρείας κλίµακας για µεγάλες θαλάσσιες περιοχές, τα οποία 
µπορούν να χρησιµοποιηθούν στο πρώτο στάδιο της επιλογής των τόπων Natura 2000, 
γεγονός που βοηθά τον προσδιορισµό της γεωγραφικής θέσης των δυνητικών ενδιαιτηµάτων 
του παραρτήµατος Ι. Στη συνέχεια, το δεύτερο στάδιο συνίσταται στη στοχευµένη συλλογή 
πληροφοριών ή στη διεξαγωγή νέων ερευνών που εστιάζονται σε συγκεκριµένες περιοχές 
στις οποίες, µε βάση τις υφιστάµενες πληροφορίες, συνάγεται ότι υπάρχει ή είναι πιθανό να 
υπάρχει κάποιο ενδιαίτηµα του παραρτήµατος Ι. Η προσέγγιση αυτή είναι ιδιαίτερα χρήσιµη 
για τα κράτη µέλη µε µεγάλες θαλάσσιες περιοχές και βαθιά ύδατα, για τα οποία υπάρχουν 
σπάνια αναλυτικά βιολογικά δεδοµένα. Τα δύο στάδια συνίστανται: 

1. στη χρησιµοποίηση των διαθέσιµων φυσικών πληροφοριών που είναι 
χαρτογραφηµένες σε περιφερειακή κλίµακα, όπως τα γεωλογικά δεδοµένα για τον 
θαλάσσιο βυθό που έχουν ληφθεί βάσει µοντέλων, τα βαθυµετρικά δεδοµένα (π.χ. 
IOC et al. 2003), τα φυσικά ωκεανογραφικά δεδοµένα, οι χάρτες ναυσιπλοΐας ή 
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ναυτιλίας (εφόσον δείχνουν τον τύπο του θαλάσσιου βυθού), για την πρόβλεψη της 
γεωγραφικής θέσης ενός πιθανού ενδιαιτήµατος του παραρτήµατος Ι. Ο πίνακας Ι 
παρουσιάζει τη γενική διαθεσιµότητα παρόµοιων δεδοµένων για κάθε κράτος µέλος, ο 
πίνακας 2 αναφέρει ποιος τύπος δεδοµένων ευρείας κλίµακας µπορεί να είναι 
κατάλληλος για τον εντοπισµό του κάθε τύπου ενδιαιτήµατος του παραρτήµατος Ι και 
το τµήµα 4.2.1 περιγράφει αναλυτικότερα τις πηγές δεδοµένων· 

2. στην επεξεργασία των πληροφοριών αυτών και την προσθήκη νέων στοιχείων µε τη 
χρησιµοποίηση συνόλων δεδοµένων τηλεπισκόπησης µε µεγαλύτερο βαθµό 
ανάλυσης, όπως ο ηχοβολισµός πλευρικής σάρωσης, οι έρευνες ακουστικού 
συστήµατος διάκρισης εδάφους (AGDS), η πολυδεσµική βαθυµετρική επισκόπηση, η 
αεροφωτογράφηση ή η λήψη δορυφορικών εικόνων (µόνο για ορισµένα ενδιαιτήµατα 
σε πολύ ρηχά νερά, όπως τα υποθαλάσσια λιβάδια άλγης ή οι σχηµατισµοί 
ασβεστοφυκών). Αυτά τα δεδοµένα τηλεπισκόπησης θα πρέπει να επιβεβαιώνονται µε 
επιτόπια επαλήθευση (έρευνα πεδίου) µε άµεση δειγµατοληψία ιζήµατος ή/και 
ζώντων οργανισµών (δειγµατοληψία µε αρπάγη/πυρηνοληψία, έρευνα µε κατάδυση, 
βενθικές τράτες) ή µε τηλεπαρατήρηση (βίντεο, φωτογράφηση, ROV 
[τηλεχειριζόµενο όχηµα]). Όπως και η επιτόπια επαλήθευση, τα δεδοµένα που 
λαµβάνονται µε άµεση δειγµατοληψία θα πρέπει επίσης να χρησιµοποιούνται για την 
απευθείας αξιολόγηση ζώντων οργανισµών των ενδιαιτηµάτων του παραρτήµατος 1. 
Το τµήµα 4.2.2 κατωτέρω παρουσιάζει λεπτοµερέστερα τις µεθόδους, ενώ στον 
πίνακα 3 εµφαίνονται συνοπτικά οι κατάλληλες µέθοδοι για κάθε τύπο ενδιαιτήµατος. 

4.1.1. Φυσικά δεδοµένα περιφερειακής κλίµακας 

Οι δυνητικοί τύποι ενδιαιτηµάτων του παραρτήµατος Ι µπορούν να αναγνωριστούν µε τη 
χρησιµοποίηση υπαρχουσών, ευρείας κλίµακας, φυσικών πληροφοριών για το θαλάσσιο 
βυθό. Η προσέγγιση αυτή θα επιτρέψει στα κράτη µέλη που διαθέτουν µεγάλες θαλάσσιες 
περιοχές και βαθιά ύδατα, όπου ενδέχεται να µην υπάρχουν ή να σπανίζουν αναλυτικά 
βιολογικά δεδοµένα, να εστιάσουν τη συλλογή/συγκέντρωση αναλυτικότερων δεδοµένων σε 
έναν µικρότερο αριθµό περιοχών . Πολλά κράτη µέλη διαθέτουν φυσικά δεδοµένα ευρείας 
κλίµακας, αλλά µε διαφορετικό βαθµό χωρικής ανάλυσης και µε διαφορετική κάλυψη. Ο 
πίνακας 1 παρουσιάζει, πολύ γενικά, τη διαθεσιµότητα συνόλων δεδοµένων ευρείας κλίµακας 
για κάθε κράτος µέλος. 

Χρησιµοποιήσιµα σύνολα δεδοµένων είναι, ενδεικτικά, γεωλογικοί χάρτες του θαλάσσιου 
βυθού, δεδοµένα βαθυµετρίας µεταξύ των οποίων δεδοµένα από χάρτες ναυσιπλοΐας, αν και 
πρέπει να σηµειωθεί ότι τα βαθυµετρικά δεδοµένα µπορεί να είναι πολύ γενικού 
περιεχοµένου για περιοχές µε ενδιαφέρον διατήρησης οι οποίες βρίσκονται εκτός των 
σηµαντικών περιοχών ναυσιπλοΐας), ωκεανογραφικά δεδοµένα (όπως η θερµοκρασία, η 
αλατότητα, η διαστρωµάτωση, τα θαλάσσια ρεύµατα, η θολερότητα κλπ.) που επιτρέπουν την 
αναγνώριση των διαφόρων υδάτινων όγκων και, σε ορισµένες περιπτώσεις, εικόνες από 
δορυφόρο. Τα σύνολα δεδοµένων περιφερειακής κλίµακας που χρησιµοποιούνται γι’ αυτό το 
σκοπό είναι συνήθως υπό κλίµακα 1:250.000 έως 1:1.000.000, ώστε να καλύπτουν µεγάλες 
περιοχές, και λαµβάνονται γενικά µε µοντελοποίηση δεδοµένων από σηµειακά δείγµατα, από 
ίχνη σεισµικής δραστηριότητας κλπ. Τα δεδοµένα περιφερειακής κλίµακας συλλέγονται 
συνήθως για σκοπούς διαφορετικούς από την αναγνώριση βιοτόπων ή ενδιαιτηµάτων και γι’ 
αυτόν το λόγο ενδέχεται να χρησιµοποιούνται συστήµατα ταξινόµησης τα οποία δεν 
αντιστοιχούν ακριβώς στους ορισµούς των ενδιαιτηµάτων του παραρτήµατος Ι. Κατά 
συνέπεια, η χρήση τους υπόκειται σε περιορισµούς, ανάλογα µε τον εξεταζόµενο τύπο 
ενδιαιτήµατος ή υπο-ενδιαιτήµατος. Παραδείγµατος χάριν, η δυνατότητα χρησιµοποίησης 
δορυφορικής απεικόνισης και αεροφωτογράφησης για την αναγνώριση ενδιαιτηµάτων του 
τύπου των εκτάσεων θαλάσσιας βλάστησης µε Ποσειδώνια, περιορίζεται σε ρηχά ύδατα (σε 
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βάθος περίπου 15 µέτρων υπό καλές συνθήκες). ∆εδοµένα ευρείας κλίµακας δεν είναι 
πάντοτε διαθέσιµα δηµοσίως σε εθνικό επίπεδο (π.χ. Ισπανία), ή ενδέχεται να είναι διαθέσιµα 
µόνο σε έντυπη µορφή, αν και για ορισµένες εκτεταµένες περιοχές υπάρχουν και κάποια 
ψηφιακά δεδοµένα, όπως ο γενικός βαθυµετρικός χάρτης των ωκεανών 
http://www.ngdc.noaa.gov/mgg/gebco/gebco.html. Ο πίνακας 2 παρέχει µια γενική εικόνα 
των τύπων δεδοµένων περιφερειακής κλίµακας τα οποία είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθούν 
στο πρώτο στάδιο του εντοπισµού διαφόρων τύπων θαλάσσιων ενδιαιτηµάτων του 
παραρτήµατος Ι. 

http://www.ngdc.noaa.gov/mgg/gebco/gebco.html
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Πίνακας 1 ∆ιαθεσιµότητα δεδοµένων ευρείας κλίµακας για ενδιαιτήµατα του θαλάσσιου βυθού ανά κράτος µέλος 

∆ιαθεσιµότητα δεδοµένων ευρείας κλίµακας ή κάλυψη του µεγαλύτερου µέρους των υδάτων των κρατών µελών (έως 
την ΑΟΖ/ 200νµ ή την υφαλοκρηπίδα) 

Πίνακας 1 

Τύπος δεδοµένων 
B CY D  DK E EST  F FIN UK GR I IRL LT LV M NL PL P S 

Γεωλογικοί χάρτες 
θαλάσσιου βυθού (κλίµακα 
περίπου 1:250.000) 

  Ναι4 Ναι5   Ναι6  Σπάνια Ναι2   Ναι   Ναι1  Ναι   Ναι3 

Βαθυµετρία >200µ βάθους 
(GEBCO) 

  Ναι Ναι   Ναι  Ναι Ναι  Ναι   Μ/Ε  Μ/Ε   Ναι 

Βαθυµετρία <200µ βάθους   Ναι Ναι   Ναι  Ναι Ναι  Ναι   Ναι  Ναι   Ναι 

Εικόνες δορυφόρου    ?   Ναι Ναι ?  Ναι   No  Ναι   Ναι 

Άλλα (βλ. υποσηµειώσεις)   Ναι4                 

                    

Σηµειώσεις: 

1 LV: Κόλπος της Ρίγας: 100%· Βαλτική Θάλασσα: 63% των χωρικών υδάτων (ή 16% της υφαλοκρηπίδας), (κλίµακα 1:200.000) 

2 UK: περίπου 95% των παράκτιων υδάτων και µέχρι τη χαρακτηρισθείσα περιοχή της υφαλοκρηπίδας 

3 SE: λιγότερο από 50% 

4 DE: Κάλυψη του θαλάσσιου βυθού περίπου κατά 75% από γεωλογικούς χάρτες. Επίσης, χάρτες του Πολεµικού Ναυτικού, παλαιοί 
και πρόσφατοι χάρτες αλιείας 

5 DK: Κάλυψη του θαλάσσιου βυθού περίπου κατά 60% από γεωλογικούς χάρτες. 

6 FR: Μερική κάλυψη 
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Είναι τα δεδοµένα ευρείας κλίµακας χρήσιµα για την αναγνώριση και τον 
εντοπισµό ενδιαιτήµατος ή υπο-ενδιαιτήµατος; 

Πίνακας 2 

Τύπος 
δεδοµένων 
ευρείας κλίµακας 

1110 
Αµµοσύρτεις 
σε ύδατα 
µικρού 
βάθους 

1170 
Ύφαλοι 
(γεωλογικού 
υποβάθρου) 

1170 
Ύφαλοι 
(πετρώδεις) 

1170 
Ύφαλοι 
(βιογενείς) 

 

1170 
Ύφαλοι 
(υδρο-
θερµικοί) 

1180 
Υποθαλάσσιοι 
σχηµατισµοί 

8330  
Θαλάσ-
σια 
σπήλαια 

1120 
Εκτάσεις 
θαλάσσιας 
βλάστησης 
µε 
Ποσειδώνια 

Γεωλογικοί χάρτες 
/δεδοµένα 
θαλάσσιου βυθού 

Ναι Ναι Μερικώς  Όχι  Ναι Μερικώς Μερικώς Μερικώς 

Βαθυµετρία Ναι Μερικώς (δεν κάνουν διάκριση ανάµεσα σε 
ορισµένους υποτύπους υφάλων)) 

Μερικώς  Όχι  Μερικώς 

Ωκεανογραφικά 
δεδοµένα 
(θερµοκρασία, 
ρεύµατα, 
θολερότητα κλπ.) 

 Όχι   Όχι   Όχι  Μερικώς Μερικώς  Όχι   Όχι  Μερικώς 

∆ορυφορικές 
εικόνες και 
αεροφωτογράφηση 
(µόνο ρηχά ύδατα) 

Μερικώς Μερικώς (δεν κάνουν διάκριση ανάµεσα 
σε ορισµένους υποτύπους υφάλων) 

 Όχι   Όχι   Όχι  Μερικώς 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για την αναγνώριση ενδιαιτηµάτων µπορούν επίσης να χρησιµοποιηθούν δεδοµένα από σηµειακή 
ή γραµµική δειγµατοληψία, όπως η λήψη δειγµάτων µε αρπάγη βυθού, η βυθοκόρηση, η βιντεοσκόπηση ή 
φωτογράφηση, σε συνδυασµό µε γεωστατιστικές αναλύσεις. 

4.1.2. ∆εδοµένα τοπικής ή περιφερειακής κλίµακας από τηλεπισκόπηση και από φυσικό και 
βιολογικό δείγµα 

Το δεύτερο στάδιο κατά την αναγνώριση και τον εντοπισµό ενδιαιτηµάτων του 
παραρτήµατος Ι συνίσταται στη συγκέντρωση των υφισταµένων φυσικών και βιολογικών 
στοιχείων, τόσο για γνωστές περιοχές ενδιαιτηµάτων του παραρτήµατος Ι όσο και για τις 
περιοχές πιθανής ύπαρξης ενδιαιτήµατος του παραρτήµατος Ι που έχουν αναγνωριστεί κατά 
το πρώτο στάδιο. Όταν δεν υπάρχουν διαθέσιµες πληροφορίες για ενδιαιτήµατα, οι νέες 
έρευνες µπορούν να εστιαστούν σε περιοχές ενδιαιτηµάτων του παραρτήµατος Ι που έχουν 
αναγνωριστεί κατά το πρώτο στάδιο, αποφεύγοντας µε τον τρόπο αυτό τη διενέργεια ερευνών 
σε πολύ µεγάλες εκτάσεις θαλάσσιου βυθού. Ο συνδυασµός των δεδοµένων πρέπει να 
πραγµατοποιείται µε την εξέταση επιστηµονικών αρχείων και δεδοµένων από ακαδηµαϊκές 
και κυβερνητικές πηγές καθώς και από ΜΚΟ και βιοµηχανίες. Αυτά τα δεδοµένα µπορούν να 
περιλαµβάνουν ιστορικούς χάρτες σηµαντικών στοιχείων του θαλάσσιου βυθού και 
αλιευτικών πεδίων. 

Όπως και οι φυσικές πληροφορίες για τη γεωγραφική θέση και την έκταση µιας περιοχής 
ενδιαιτήµατος του παραρτήµατος Ι, καθοριστικής σηµασίας είναι και τα βιολογικά δεδοµένα 
για την αξιολόγηση της χλωρίδας και πανίδας ενός δυνητικού τόπου, αν και είναι δύσκολο να 
καθοριστεί η ποιότητα και η ποσότητα των απαιτούµενων δεδοµένων. Κατά κανόνα, οι 
πληροφορίες που είναι απαραίτητες για τη συµπλήρωση του εντύπου δεδοµένων Natura 
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200045 πρέπει να θεωρούνται ως ελάχιστο απαιτούµενο επίπεδο πληροφοριών. Η απόφαση 
97/266/ΕΚ της Επιτροπής παρουσιάζει συνοπτικά τις πληροφορίες που πρέπει να συλλέγουν 
τα κράτη µέλη και ορίζει τη µορφή στην οποία πρέπει να διαβιβάζονται τα δεδοµένα για τους 
τόπους Natura 2000. Υπάρχουν υποχρεωτικά πεδία στο έντυπο δεδοµένων Natura 2000 που 
πρέπει να συµπληρώνονται: 4.1 «Γενικός χαρακτήρας του τόπου» και 4.2 «Ποιότητα και 
σπουδαιότητα». Η προσθήκη και άλλων συναφών βιολογικών πληροφοριών που αφορούν το 
συγκεκριµένο τόπο είναι σκόπιµη για το τµήµα 3.3 «Άλλα σηµαντικά είδη πανίδας και 
χλωρίδας». Οι πληροφορίες που είναι απαραίτητες για τη συµπλήρωση αυτών των πεδίων 
πρέπει να περιέχουν στοιχεία για την παρουσία ειδών που περιλαµβάνονται στον Κόκκινο 
Κατάλογο δεδοµένων, ειδών που απαριθµούνται στις διεθνείς συµβάσεις, καθώς και βασικών 
και χαρακτηριστικών ειδών που είναι παρόντα στον εκάστοτε τόπο. Οι πληροφορίες οι οποίες 
περιορίζονται σε ορισµένα ευρέως διαδεδοµένα ή κοινά είδη που µπορούν να παρατηρηθούν 
εύκολα δεν αρκούν συνήθως για την αξιολόγηση.  

Τα δεδοµένα που συγκεντρώνονται από αρχεία, υφιστάµενους χάρτες και από διάφορες 
πηγές, όπως οι πληροφορίες που δίνουν ενδιαφερόµενοι, ενδέχεται να υπάρχουν σε πολύ 
διαφορετικές µορφές και σε διαφορετικά επίπεδα ανάλυσης. Πρέπει να συγκεντρώνονται όλα 
τα βιολογικά δεδοµένα σχετικά µε τα θαλάσσια ενδιαιτήµατα του παραρτήµατος Ι και 
µπορούν να καταχωρούνται σε ένα σύστηµα γεωγραφικών πληροφοριών (GIS) και να 
επαλληλίζονται µε τους χάρτες τύπων θαλάσσιου βυθού ή άλλα φυσικά ή υδρογραφικά 
δεδοµένα ευρείας κλίµακας. Τα διαθέσιµα αποτελέσµατα προγραµµάτων χαρτογράφησης του 
βυθού που εφαρµόζουν το σύστηµα ταξινόµησης EUNIS πρέπει να χρησιµοποιούνται όσο το 
δυνατό περισσότερο για το βιολογικό χαρακτηρισµό των ενδιαιτηµάτων (Dahl et al 2004). 
Είναι δυνατό επίσης να χρησιµοποιούνται ιστορικοί χάρτες και διαγράµµατα (π.χ. αλιευτικών 
πεδίων) για την παροχή πληροφοριών για συγκεκριµένα ενδιαιτήµατα. Η έρευνα και 
χαρτογράφηση θαλάσσιων ενδιαιτηµάτων είναι πλέον συνήθης και διαδόθηκε ευρέως κατά τα 
τελευταία 5-10 έτη µε έναυσµα τόσο την τεχνολογική πρόοδο, όσο και την αυξηµένη ζήτηση 
για πληροφορίες αυτού του τύπου. Αν και οι στόχοι της χαρτογράφησης διαφέρουν 
σηµαντικά (π.χ. εκτιµήσεις περιβαλλοντικών επιπτώσεων της βιοµηχανίας, διατήρηση, 
αλιεία, χωροταξία), οι τεχνικές της και ο τύπος των συλλεγόµενων δεδοµένων έχουν πολλά 
κοινά στοιχεία. Ο πίνακας 3 παρουσιάζει παραδείγµατα του τύπου δεδοµένων που ενδέχεται 
να υπάρχουν και να είναι χρήσιµα τόσο για τον προσδιορισµό της γεωγραφικής θέσης και τον 
υπολογισµό της γεωγραφικής έκτασης των ενδιαιτηµάτων, όσο και για την αξιολόγηση της 
βιοποικιλότητας.  

Στον πίνακα 3, τα στοιχεία που µπορούν να ληφθούν από τους διαφόρους τύπους έρευνας 
παρουσιάζονται έναντι των διαφόρων τύπων και υποτύπων θαλάσσιων ενδιαιτηµάτων που 
ενδέχεται να υπάρχουν στο υπεράκτιο θαλάσσιο περιβάλλον.  Σηµειώσεις του πίνακα 
αναφέρουν, για κάθε τύπο δεδοµένων, αν αυτός µπορεί να χρησιµοποιηθεί: 

- για τον προσδιορισµό της θέσης των τύπων ή υποτύπων ενδιαιτηµάτων του 
παραρτήµατος Ι στον θαλάσσιο βυθό («εντοπισµός»)· 

- για τη χαρτογράφηση της έκτασης του τύπου ή υποτύπου ενδιαιτήµατος του 
παραρτήµατος Ι στον θαλάσσιο βυθό («έκταση»)· ή 

                                                 
45  Τυποποιηµένη µορφή δεδοµένων. Ορίζεται στην απόφαση 97/266/ΕΚ της Επιτροπής, της 18ης 

∆εκεµβρίου 1996 όσον αφορά έντυπο πληροφοριών για τους προτεινόµενους τόπους Natura 2000, 
Επίσηµη Εφηµερίδα L 107, 24/04/1997. Βλ.  
http://www.europa.eu.int/comm/environment/nature/nature_conservation/natura_2000_network/standa
rd_data_forms/index_en.htm  

http://www.europa.eu.int/comm/environment/nature/nature_conservation/natura_2000_network/standard_data_forms/index_en.htm
http://www.europa.eu.int/comm/environment/nature/nature_conservation/natura_2000_network/standard_data_forms/index_en.htm
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- για την παροχή πληροφοριών σχετικά µε τη βιοποικιλότητα του ενδιαιτήµατος ή 
υποτύπου ενδιαιτήµατος («βιοποικιλότητα»). 

Στην πράξη, είναι δυνατόν να χρησιµοποιούνται διαφορετικές µέθοδοι έρευνας για την 
παροχή πληροφοριών σχετικά µε τους διαφόρους τύπους ενδιαιτηµάτων ανάλογα µε 
διάφορους παράγοντες, όπως οι διαθέσιµοι οικονοµικοί πόροι και χρόνος και το βάθος και η 
έκταση της θάλασσας που πρόκειται να καλυφθεί από την έρευνα. Μπορούν επίσης να 
χρησιµοποιηθούν µέθοδοι τηλεπισκόπησης για την κάλυψη µεγάλων εκτάσεων θαλάσσιου 
βυθού, αλλά τα αποτελέσµατα θα πρέπει να επιβεβαιώνονται µε άµεση δειγµατοληψία, όπως 
η φωτογράφηση ή η δειγµατοληψία µε αρπάγη. Ορισµένες µέθοδοι (π.χ. δορυφορικές εικόνες 
ή αεροφωτογραφίες) είναι κατάλληλες µόνο για πολύ ρηχά ύδατα. Ορισµένες από τις 
µεθόδους άµεσης δειγµατοληψίας (όπως η εκσκαφή του θαλάσσιου πυθµένα) µπορεί να είναι 
καταστρεπτικές για τα ευάλωτα ενδιαιτήµατα, όπως οι βιογενείς ύφαλοι ή τα υποθαλάσσια 
λιβάδια άλγης, και γι’ αυτό τον λόγο η χρησιµοποίησή τους πρέπει να περιορίζεται στις 
περιπτώσεις που η λήψη δείγµατος (παραδείγµατος χάριν για την εξέταση βενθικών ειδών) 
είναι απαραίτητη και δεν πρέπει να χρησιµοποιούνται για τον προσδιορισµό της έκτασης ενός 
ευαίσθητου ενδιαιτήµατος. Τα υφιστάµενα δεδοµένα που έχουν ληφθεί µε τη χρησιµοποίηση 
αυτών των καταστρεπτικών µεθόδων δειγµατοληψίας µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την 
παροχή πληροφοριών σχετικά µε περιοχές του θαλάσσιου βυθού, αλλά εάν προγραµµατίζεται 
η διενέργεια νέας έρευνας, τότε θα πρέπει να χρησιµοποιηθούν λιγότερο καταστρεπτικές 
µέθοδοι. 

∆ιάφορες εκδόσεις και δηµοσιεύσεις αναφοράς παρέχουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά 
µε χρήσιµες µεθόδους χαρτογράφησης και χαρακτηρισµού των θαλάσσιων ενδιαιτηµάτων. Οι 
Bäck et al 1996 και 1998 περιγράφουν µεθόδους που έχουν χρησιµοποιηθεί για τη 
χαρτογράφηση και την παρακολούθηση θαλάσσιων ενδιαιτηµάτων στη Βαλτική Θάλασσα. 
Οι Davies et al 2001 παρέχουν πληροφορίες για τις τεχνικές παρακολούθησης θαλάσσιων 
ΕΖ∆ στο Ηνωµένο Βασίλειο, καθώς και κατά προσέγγιση εκτίµηση του κόστους των 
διαφόρων τεχνικών, ενώ πολλές από αυτές τις µεθόδους µπορούν επίσης να χρησιµοποιηθούν 
για τον προσδιορισµό της θέσης υποπαλιρροιακών ενδιαιτηµάτων του παραρτήµατος Ι και 
για την αξιολόγηση της βιοποικιλότητάς τους ως δυνητικών ΕΖ∆.  
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Είναι τα δεδοµένα χρήσιµα για τον εντοπισµό, τον προσδιορισµό της έκτασης και την αξιολόγηση της βιοποικιλότητας 
ενδιαιτηµάτων ή υποτύπων ενδιαιτήµατος; 

Πίνακας 3 

Τύπος δεδοµένων 
1110 
Αµµοσύρτεις 
σε ύδατα 
µικρού 
βάθους 

1170  
Ύφαλοι 
(γεωλογικού 
υποβάθρου) 

1170  
Ύφαλοι 
(πετρώδεις) 

1170 
 Ύφαλοι 
(βιογενείς) 

 

1170 
Ύφαλοι 
(υδροθερµικοί
) 

1180 
Υποθαλάσσι
οι 
σχηµατισµοί

8330  
Θαλάσσια 
σπήλαια 

1120 
Εκτάσεις 
θαλάσσιας 
βλάστησης 
µε Posidonia  

Μέθοδοι τηλεπισκόπησης: 

Ηχοβολισµός πλευρικής 
σάρωσης1 

Εντοπισµός, 
έκταση; 

Εντοπισµός, 
έκταση 

Εντοπισµός, 
έκταση 

Εντοπισµός, 
έκταση 

; Εντοπισµός, 
έκταση 

Ανεφάρµοστο Εφαρµόζεται 

Πολυδεσµική 
βαθυµετρική επισκόπηση1 

Εντοπισµός, 
έκταση 

Εντοπισµός, 
έκταση 

Εντοπισµός, 
έκταση  

Εντοπισµός, 
έκταση 

Εντοπισµός, 
έκταση 

Εντοπισµός, 
έκταση 

Ανεφάρµοστο Εφαρµόζεται υπό 
όρους 

AGDS (συστήµατα 
ακουστικής διάκρισης 
εδάφους) 1 

Εντοπισµός, 
έκταση 

Εντοπισµός, 
έκταση 

Εντοπισµός, 
έκταση 

Εντοπισµός, 
έκταση 

; Εντοπισµός, 
έκταση; 

Ανεφάρµοστο Εντοπισµός, 
έκταση 

∆ορυφορικές εικόνες1, 2 Εντοπισµός, 
έκταση 

; Εντοπισµός, 
έκταση 

Ανεφάρµοστο Ανεφάρµοστο Εντοπισµός, 
έκταση 

Αεροφωτογράφηση1, 2 Εντοπισµός, 
έκταση 

Εντοπισµός, έκταση  

(δεν κάνουν διάκριση ανάµεσα σε υποτύπους υφάλων) 
Ανεφάρµοστο Ανεφάρµοστο Ανεφάρµοστο Εντοπισµός, 

έκταση 

Μέθοδοι άµεσης δειγµατοληψίας ή παρατήρησης: 

∆ειγµατοληψία µε 
αρπάγη/πυρηνοληψία3 

Έκταση 

Βιοποικιλότητα 

Ανεφάρµοστο Βιοποικιλότητα 
(περιορισµένη 
εφαρµογή) 

Βιοποικιλότητα 
(δεν συνιστάται) 

Ανεφάρµοστο Βιοποικιλότητα 
(περιορισµένη 
εφαρµογή 

Ανεφάρµοστο Βιοποικιλότητα 
(δεν συνιστάται) 

∆ειγµατοληψία µε 
κατάδυση 

Βιοποικιλότητα Βιοποικιλότητα Βιοποικιλότητα Βιοποικιλότητα Βιοποικιλότητα Βιοποικιλότητα Βιοποικιλότητ
α 

Βιοποικιλότητα 
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Συρόµενη συσκευή 
βίντεο3 

Έκταση 

Βιοποικιλότητα  

Έκταση 

Βιοποικιλότητα 

Έκταση 

Βιοποικιλότητα 
(δεν συνιστάται 

Έκταση 

Βιοποικιλότητα 

∆εν συνιστάται Βιοποικιλότητα 
(περιορισµένη 
εφαρµογή 

Ανεφάρµοστο Έκταση 

Βιοποικιλότητα 

Βιντεοσκόπηση 
/φωτογράφηση 
καταπτώσεως /ROV 

Έκταση 

Βιοποικιλότητα 

Έκταση 

Βιοποικιλότητα 

Έκταση 

Βιοποικιλότητα 

Έκταση 

Βιοποικιλότητα 

Έκταση 

Βιοποικιλότητα 

Έκταση 

Βιοποικιλότητα 

Βιοποικιλότητ
α 

Έκταση 

Βιοποικιλότητα 

Επιβενθικές 
τράτες/βυθοκόροι3 

Βιοποικιλότητα 
(περιορισµένη 
εφαρµογή) 

Ανεφάρµοστο ∆εν συνιστάται3 ∆εν συνιστάται3 Ανεφάρµοστο ∆εν συνιστάται3 Ανεφάρµοστο ∆εν συνιστάται 

Σηµειώσεις: 

1  Για κάθε τηλεπισκόπηση, η διάκριση των ενδιαιτηµάτων µεταξύ τους και  από τον περιβάλλοντα θαλάσσιο βυθό εξαρτάται από τη διαχωριστική ικανότητα 
(ανάλυση) της µεθόδου δειγµατοληψίας.  Ο υψηλότερος βαθµός ανάλυσης παρέχει ακριβέστερα δεδοµένα για τη διάκριση µεταξύ των ενδιαιτηµάτων, αλλά 
καλύπτει µικρότερες περιοχές και το κόστος συλλογής και επεξεργασίας των στοιχείων είναι µεγαλύτερο σε σχέση µε τα δεδοµένα χαµηλότερου βαθµού ανάλυσης. 

2  Η δυνατότητα χρησιµοποίησης αεροφωτογραφιών και δορυφορικών εικόνων περιορίζεται στα ρηχά ύδατα (βάθους 6-7 µέτρων), ανάλογα µε τη διαύγεια του νερού 
και άλλους παράγοντες. 

3  Η δειγµατοληψία µε αρπάγη/πυρηνοληψία και η χρησιµοποίηση τρατών βυθού/βυθοκόρηση είναι σχετικά καταστρεπτικές µέθοδοι δειγµατοληψίας. Αυτές οι 
µέθοδοι µπορούν να δώσουν χρήσιµα δεδοµένα, αλλά η εκτεταµένη χρησιµοποίησή τους δεν συνιστάται για την αξιολόγηση ενδιαιτηµάτων ευπαθών σε φυσική 
βλάβη (π.χ. βιογενείς ύφαλοι, υποθαλάσσια λιβάδια άλγης και ασβεστοφυκικοί σχηµατισµοί) και δεν πρέπει να χρησιµοποιούνται για τον προσδιορισµό της έκτασής 
τους. Οι συρόµενες συσκευές βίντεο µπορούν επίσης να είναι καταστρεπτικές για ευάλωτα ενδιαιτήµατα, εάν προσκρούουν στον θαλάσσιο βυθό και δεν συνιστώνται 
γι’ αυτές τις περιπτώσεις. 
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4.2. Σκεπτικό για την επιλογή τόπων ως ΕΖ∆/ΤΚΣ για ενδιαιτήµατα του 
παραρτήµατος Ι 

Το άρθρο 3 παράγραφος 1 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ ορίζει ότι «συνίσταται ένα συνεκτικό 
ευρωπαϊκό οικολογικό δίκτυο ειδικών ζωνών», και ότι «το δίκτυο αυτό, που αποτελείται από 
τους τόπους όπου ευρίσκονται τύποι φυσικών οικοτόπων (ενδιαιτηµάτων) που εµφαίνονται 
στο παράρτηµα Ι και τα ενδιαιτήµατα των ειδών που εµφαίνονται στο παράρτηµα ΙΙ, πρέπει 
να διασφαλίζει τη διατήρηση ή, ενδεχοµένως, την αποκατάσταση σε ικανοποιητική 
κατάσταση διατήρησης, των τύπων φυσικών οικοτόπων και των οικοτόπων των οικείων 
ειδών στην περιοχή της φυσικής κατανοµής των ειδών αυτών». Το δίκτυο περιλαµβάνει 
επίσης ζώνες ειδικής προστασίας που χαρακτηρίζονται από τα κράτη µέλη σύµφωνα µε τις 
διατάξεις της οδηγίας για τα άγρια πτηνά (79/409/ΕΟΚ).  

Όπως ορίζει το άρθρο 4 παράγραφος 1 της οδηγίας για τα ενδιαιτήµατα, τα κριτήρια επιλογής 
των τόπων για τα ενδιαιτήµατα του παραρτήµατος Ι περιγράφονται στο παράρτηµα ΙΙΙ της 
οδηγίας. Τα κριτήρια αξιολόγησης του σταδίου 1 (που απαριθµούνται στη συνέχεια για τα 
ενδιαιτήµατα) εφαρµόζονται σε εθνικό επίπεδο για την αξιολόγηση της σχετικής σηµασίας 
των τόπων για κάθε ενδιαίτηµα που περιλαµβάνεται στο παράρτηµα Ι της οδηγίας, όπως 
τροποποιήθηκε το 1997 και το 2004. 

Στάδιο 1A: 

α) «βαθµός αντιπροσωπευτικότητας του τύπου φυσικού ενδιαιτήµατος στην περιοχή· 

β) έκταση της περιοχής που καλύπτεται από τον τύπο φυσικού ενδιαιτήµατος σε σχέση 
µε τη συνολική επιφάνεια η οποία καλύπτεται από αυτόν τον τύπο φυσικού 
ενδιαιτήµατος στο εθνικό έδαφος· 

γ) βαθµός διατήρησης της δοµής και των λειτουργιών του συγκεκριµένου τύπου 
φυσικού ενδιαιτήµατος και δυνατότητα αποκατάστασης· 

δ) συνολική αξιολόγηση της αξίας της περιοχής για τη διατήρηση του συγκεκριµένου 
τύπου φυσικού ενδιαιτήµατος.» 

Καθένα από αυτά τα κριτήρια εξετάζεται στη συνέχεια. 

Αφού τα κράτη µέλη αναγνωρίσουν τους τόπους στο στάδιο 1, η Επιτροπή αξιολογεί, µε τη 
βοήθεια του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Περιβάλλοντος και άλλων φορέων και σε συµφωνία 
µε κάθε κράτος µέλος, την κοινοτική σηµασία τους, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 
2, χρησιµοποιώντας τα κριτήρια για το στάδιο 2 που αναφέρονται στο παράρτηµα ΙΙΙ της 
οδηγίας. Αυτή η αξιολόγηση αφορά τους καταλόγους των τόπων ανεξάρτητα από το αν έχουν 
αναγνωριστεί για τα ενδιαιτήµατα του παραρτήµατος Ι ή για τα είδη του παραρτήµατος ΙΙ ή 
και για τα δύο. Κατά την αξιολόγηση της κοινοτικής σηµασίας των τόπων που έχουν 
περιληφθεί στους εθνικούς καταλόγους µε τη χρησιµοποίηση των κριτηρίων του σταδίου 2 
για τα ενδιαιτήµατα του παραρτήµατος ΙΙ, θα λαµβάνονται υπόψη τα ακόλουθα: 

α) «η σχετική αξία της περιοχής σε εθνικό επίπεδο· 

β) η γεωγραφική θέση της περιοχής σε σχέση µε τις µεταναστευτικές οδούς των ειδών 
του παραρτήµατος ΙΙ και το ενδεχόµενο να αποτελεί µέρος ενός οικοσυστήµατος 
χαρακτηριζόµενου από συνοχή, το οποίο βρίσκεται εκατέρωθεν εσωτερικών συνόρων 
της Κοινότητας· 
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γ) η συνολική έκταση της περιοχής· 

δ) ο αριθµός τύπων φυσικών ενδιαιτηµάτων του παραρτήµατος Ι [και ειδών του 
παραρτήµατος ΙΙ] που είναι παρόντα στην περιοχή και 

ε) η συνολική οικολογική αξία της περιοχής για την ή τις συγκεκριµένες βιογεωγραφικές 
περιοχές ή/και για το σύνολο του εδάφους που αναφέρεται στο άρθρο 2, τόσο από την 
άποψη της χαρακτηριστικής ή της µοναδικής φύσης των στοιχείων από τα οποία 
συντίθεται η περιοχή όσο και από την άποψη του συνδυασµού τους.» 

Μέχρι σήµερα, η αξιολόγηση του δεύτερου σταδίου για τους χερσαίους και παράκτιους 
τόπους πραγµατοποιείται µε αναφορά στις βιογεωγραφικές περιοχές που απαριθµούνται στο 
άρθρο 1 στοιχείο (γ) σηµείο (iii) της οδηγίας. Τα χερσαία όρια αυτών των περιοχών 
συνάχθηκαν µε βάση τη χερσαία οικολογία. Όµως, όσον αφορά το θαλάσσιο περιβάλλον, 
είναι λογικό να επιλεγεί µια προσέγγιση βασιζόµενη στις µεγάλες θαλάσσιες περιοχές. Ως εκ 
τούτου, κατά το δεύτερο στάδιο της αξιολόγησης της συνολικής οικολογικής αξίας των 
προτεινόµενων θαλάσσιων τόπων, οι θαλάσσιες περιοχές (εσωτερικά ύδατα, χωρική 
θάλασσα, ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδα) που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη για κάθε 
βιογεωγραφική περιοχή θα µπορούσαν να είναι οι ακόλουθες:  

• Θαλάσσιες περιοχές που περιβάλλουν τα τρία ευρωπαϊκά µακαρονησιακά αρχιπελάγη 
µέχρι τη µακαρονησιακή βιογεωγραφική περιοχή 

• Ο Βορειοανατολικός Ατλαντικός και η Βόρειος Θάλασσα µέχρι την βιογεωγραφική 
περιοχή του Ατλαντικού 

• Η Βαλτική Θάλασσα µέχρι την ηπειρωτική και την αρκτική βιογεωγραφική περιοχή 

• Η Μεσόγειος Θάλασσα µέχρι τη µεσογειακή βιογεωγραφική περιοχή 

Με την προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουµανίας και τη µελλοντική πιθανή 
προσχώρηση της Τουρκίας, θα πρέπει να εξεταστεί χωριστά ο Εύξεινος Πόντος. Για 
διαχειριστικούς λόγους, τα όρια µεταξύ θαλασσών και ωκεανών πρέπει να καθορίζονται 
σύµφωνα µε τα υφιστάµενα όρια των περιφερειακών θαλάσσιων οργανισµών. Η 
διαχωριστική γραµµή µεταξύ της Βαλτικής και του Ατλαντικού είναι αυτά που ορίζει η 
HELCOM46. 

4.2.1. Αντιπροσωπευτικότητα του τύπου φυσικού ενδιαιτήµατος στην περιοχή 

Το κριτήριο αυτό αποτελεί µέτρο του πόσο χαρακτηριστικός είναι ένας τόπος για ένα 
συγκεκριµένο ενδιαίτηµα. Οι επεξηγηµατικές σηµειώσεις στο έντυπο δεδοµένων Natura 2000 
(ΕΚ1995) αναφέρουν ρητά ότι αυτό θα πρέπει να συνδέεται µε το Ερµηνευτικό Εγχειρίδιο  
Ενδιαιτηµάτων του παραρτήµατος Ι (ΕΚ 1999), δεδοµένου ότι το τελευταίο περιέχει ορισµό, 
κατάλογο των χαρακτηριστικών ειδών και άλλες σηµαντικές πληροφορίες για κάθε 
ενδιαίτηµα. Πρέπει επίσης να εφαρµόζονται οι πρόσθετες πληροφορίες σχετικά µε την 
ερµηνεία των θαλάσσιων ενδιαιτηµάτων, οι οποίες παρέχονται στο τµήµα 3 αυτών των 
κατευθυντήριων γραµµών. Εξετάζοντας τον βαθµό αντιπροσωπευτικότητας των τύπων 
ενδιαιτήµατος του παραρτήµατος 1 στην κάθε περιοχή, τα κράτη µέλη πρέπει να λαµβάνουν 
υπόψη τα βέλτιστα παραδείγµατα ως προς την έκταση και την ποιότητα του βασικού τύπου 
και των κύριων παραλλαγών του (Hopkins and Buck 1995).  

                                                 
46  (Η παρατήρηση αυτή έχει υποστηριχθεί από αντιπροσώπους της Σουηδίας και της ∆ανίας στην 

επιστηµονική οµάδα εργασίας της επιτροπής ενδιαιτηµάτων, τον Φεβρουάριο του 2006). 
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Σύµφωνα µε το άρθρο 3 παράγραφος 2 της οδηγίας, οι τόποι πρέπει να επιλέγονται έτσι ώστε 
να αντιπροσωπεύουν το φάσµα των τύπων φυσικών ενδιαιτηµάτων που υπάρχουν στο έδαφος 
του κράτους µέλους. Η έννοια του εδάφους του κράτους µέλους που εφαρµόζεται στο 
θαλάσσιο περιβάλλον εξηγείται στο τµήµα 2.6 του παρόντος εγγράφου. Περιλαµβάνει όλες 
τις θαλάσσιες περιοχές στις οποίες τα κράτη µέλη ασκούν κυριαρχικά δικαιώµατα ή 
δικαιοδοσία (εσωτερικά ύδατα, χωρική θάλασσα, Αποκλειστική Οικονοµική Ζώνη (ΑΟΖ) 
ή/και άλλες περιοχές στις οποίες τα κράτη µέλη ασκούν κυριαρχικά δικαιώµατα ισοδύναµης 
ισχύος και την υφαλοκρηπίδα. 

Επειδή οι τύποι θαλάσσιων ενδιαιτηµάτων που απαριθµούνται στο παράρτηµα Ι της οδηγίας 
είναι πολύ γενικοί, ενδέχεται να υπάρχουν ορισµένοι «υπο-τύποι» ενδιαιτήµατος εντός της 
δικαιοδοσίας ενός κράτους µέλους. Το φάσµα των τόπων που επιλέγονται για ένα 
συγκεκριµένο τύπο ενδιαιτήµατος µπορεί να αντιπροσωπεύει το φάσµα των παρόντων υπο-
τύπων ενδιαιτήµατος καθώς και το γεωγραφικό φυσικό εύρος (εξάπλωση) του ίδιου του 
ενδιαιτήµατος. Παραδείγµατος χάριν, στο εσωτερικό του τύπου ενδιαιτήµατος 1170 Ύφαλοι, 
ενδέχεται να υπάρχουν υπο-τύποι υφάλων γεωλογικού υποβάθρου, πετρωδών υφάλων και 
βιογενών υφάλων (που σχηµατίζονται από διάφορα είδη). 

Για να είναι το σύνολο τόπων τους οποίους αναγνωρίζει κάθε κράτος µέλος για κάθε τύπο 
ενδιαιτήµατος του παραρτήµατος Ι αντιπροσωπευτικό και του οικολογικού και του 
γεωγραφικού φάσµατος των παραλλαγών που υπάρχουν στο θαλάσσιο τµήµα του εδάφους 
του, είναι δυνατόν να αναγνωριστούν πιθανοί τόποι, πρώτον µε βάση γεωγραφική θέση των 
περιοχών των τύπων ενδιαιτήµατος στα εθνικά ύδατα και, δεύτερον, µε βάση τα φυσικά και 
οικολογικά χαρακτηριστικά τους. Για ενδεχόµενους υπεράκτιους τόπους, πρέπει να 
λαµβάνονται υπόψη οι πιθανοί τόποι στα ύδατα γειτονικού κράτους µέλους, όπου µια περιοχή 
ενδιαιτήµατος µπορεί να βρίσκεται εκατέρωθεν εθνικών συνόρων. 

Οι βασικές θαλάσσιες βιογεωγραφικές περιοχές µπορούν να υποδιαιρεθούν σε περιφερειακές 
ή υποπεριφερειακές θάλασσες ως µέσο για την αξιολόγηση της αντιπροσωπευτικότητας ως 
προς τη γεωγραφική θέση. Αυτές οι θαλάσσιες περιοχές πρέπει να βασίζονται στα φυσικά και 
οικολογικά χαρακτηριστικά του θαλάσσιου βυθού και των υδάτων, µε τη χρησιµοποίηση της 
τοπογραφικής µορφής, του δοµικού χαρακτήρα και του τύπου υποστρώµατος, καθώς και σε 
ωκεανογραφικά χαρακτηριστικά, όπως το βάθος, η θερµοκρασία του νερού, η 
διαστρωµάτωση, η αλατότητα κλπ. Το σχήµα 1 παρουσιάζει ένα παράδειγµα περιφερειακής 
θάλασσας εντός της βιογεωγραφικής περιοχής του Ατλαντικού, µε επίκεντρο τα ύδατα της 
Ιρλανδίας και του Ηνωµένου Βασιλείου (Vincent et al. 2004). Έχουν επίσης εκπονηθεί 
υποπεριοχές για την περιοχή της Βαλτικής. Η εκπόνηση εξειδικευµένων θαλάσσιων περιοχών 
πρέπει να βασίζεται σε οικολογικά κριτήρια και όχι σε διοικητικά ή εθνικά σύνορα.  
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Σχέδιο περιφερειακών θαλασσών στα ύδατα της Ιρλανδίας και του Ηνωµένου Βασιλείου 

4.2.2. Έκταση της περιοχής που καλύπτεται από τύπους ενδιαιτήµατος 

Οι επεξηγηµατικές σηµειώσεις της τυποποιηµένης µορφής δεδοµένων Natura 2000 (ΕΚ 
1995) εξηγούν ότι πρέπει να µετριέται η έκταση της περιοχής που καλύπτεται από τον τύπο 
ενδιαιτήµατος και η συνολική έκταση του εθνικού εδάφους η οποία καλύπτεται από τον ίδιο 
τύπο ενδιαιτήµατος για να είναι δυνατή η επιλογή ενός κατάλληλου µέρους του τύπου 
ενδιαιτήµατος ως ΕΖ∆/ΤΚΣ. Αν και αυτό είναι προφανές, ενδέχεται να είναι εξαιρετικά 
δύσκολο να πραγµατοποιηθούν αυτές οι µετρήσεις, ιδίως οι µετρήσεις που αφορούν την 
εθνική έκταση αναφοράς. Η απόφαση 97/266/ΕΚ της ΕΕ αναγνωρίζει τις δυσκολίες 
χρησιµοποίησης όλων των κριτηρίων, ιδίως εκείνων που αναφέρονται στο εθνικό έδαφος. Γι’ 
αυτό το λόγο τα δεδοµένα είναι δυνατόν να καταχωρίζονται σε µεγάλες κατηγορίες. 
Παραδείγµατος χάριν, για την εκτίµηση της σχετικής έκτασης των ενδιαιτηµάτων σε 
ΕΖ∆/ΤΚΣ αρκούν τρεις κατηγορίες (A: 100>p>15%, B: 15>p>2% και Γ: 2>p%). Είναι 
δυνατόν να γίνει ένας πρόχειρος υπολογισµός της συνολικής έκτασης των σχετικών 
υπεράκτιων ενδιαιτηµάτων, όταν υπάρχουν γεωλογικοί χάρτες του θαλάσσιου βυθού και 
συµπληρώνονται µε άλλες πηγές δεδοµένων.  



 

Last printed 02/10/2007 1:54 PM   51

Κατά τη χρησιµοποίηση αυτών των κατηγοριών για γενικούς τύπους ενδιαιτηµάτων, όπως οι 
τύποι 1170 «ύφαλοι» και 1110 «αµµοσύρτεις που καλύπτονται από θαλάσσιο νερό µικρού 
βάθους», οι οποίοι ενδεχοµένως είναι ευρέως κατανεµηµένοι στα ύδατα ενός κράτους µέλους 
µε µεγάλες θαλάσσιες περιοχές (όπως το Ηνωµένο Βασίλειο), οι περισσότεροι υπεράκτιοι 
τόποι  πιθανώς θα ανήκουν στην κατηγορία Γ, ενώ ακόµη και πολύ µεγάλες τοποθεσίες (της 
τάξης των 50.000 εκταρίων) µπορεί να εµπίπτουν µόνο στην κατηγορία Β.  

Η συνεκτίµηση της έκτασης του ενδιαιτήµατος για να επιλεγεί ένας τόπος συνδέεται και µε 
άλλα κριτήρια επιλογής τόπων, παραδείγµατος χάρη µε τη δοµή και τις λειτουργίες (βλ. 
κατωτέρω), που συνήθως διατηρούνται καλύτερα σε τόπους µεγάλης έκτασης (McLeod et al. 
2002). 

Όσον αφορά την επιλογή τόπων σε κοινοτικό επίπεδο, η Επιτροπή έχει εκδώσει έγγραφο 
αναφοράς (Hab 97/2 αναθ. 4) για να διευκολύνει αυτή τη διαδικασία. Το έγγραφο παραθέτει 
ορισµένα ελάχιστα ποσοστά για την εξέταση των προτάσεων των κρατών µελών σε 
βιογεωγραφικά σεµινάρια. Όταν µια πρόταση καλύπτει ποσοστό κατώτερο του 20% του 
πόρου, το ποσοστό αυτό συνήθως θεωρείται ανεπαρκές. Όταν καλύπτει ποσοστό µεγαλύτερο 
του 60%, θεωρείται συνήθως επαρκές. Για τις προτάσεις που καλύπτουν ποσοστό µεταξύ 20 
και 60%, τα συµπεράσµατα πρέπει να βασίζονται σε πραγµατογνωµοσύνη για το 
συγκεκριµένο ενδιαίτηµα ή είδος. Τα ενδιαιτήµατα και τα είδη προτεραιότητας αναµένεται να 
έχουν τον µέγιστο βαθµό αντιπροσωπευτικότητας στο δίκτυο. Εντούτοις, το έγγραφο Hab 
97/2 αναθ. 4 δεν είναι ειδικό έγγραφο αναφοράς για το θαλάσσιο περιβάλλον και τα 
αριθµητικά στοιχεία που περιέχει δεν αποτελούν ειδικούς στόχους για τη συνεισφορά των 
κρατών µελών στο δίκτυο Natura 2000, η οποία πρέπει να αξιολογείται κατά περίπτωση. 

Οι διάφορες µέθοδοι που χρησιµοποιούνται για την αναγνώριση τόπων Natura 2000 στο 
θαλάσσιο περιβάλλον περιγράφονται λεπτοµερώς στο βιβλίο «Progress in marine 
Conservation in Europe» (von Nordheim et al. (eds.) 2006)47 (Η εξέλιξη της διατήρησης του 
θαλάσσιου περιβάλλοντος στην Ευρώπη). 

 

Οι σουηδικές πρακτικές επιλογής Θαλάσσιων Προστατευόµενων Περιοχών (ΘΠΠ), περιλαµβανοµένων 
των τόπων Natura 2000 

Η πρακτική επιλογής ΘΠΠ και θαλάσσιων τόπων Natura 2000 στη Σουηδία είναι µια παραλλαγή του 
συστήµατος που πρότεινε η Παγκόσµια Ένωση ∆ιατήρησης/IUCN (Kelleher and Kenchington, 1992). 
Ορισµένα συµπεράσµατα: 

Τα θαλάσσια βιολογικά συστήµατα είναι από ορισµένες απόψεις διαφορετικά από τα χερσαία και, ως εκ 
τούτου, τα κριτήρια επιλογής ΘΠΠ/τόπων Natura 2000 ενδέχεται να διαφέρουν από εκείνα που 
χρησιµοποιούνται για την επιλογή χερσαίων ζωνών προστασίας. Τα θαλάσσια συστήµατα έχουν επίσης 
την τάση να είναι περισσότερο ανοικτά από τα χερσαία, γεγονός που εξηγεί γιατί οι θαλάσσιες ζώνες 
προστασίας είναι περισσότερο προσανατολισµένες προς την προστασία των λειτουργιών των 
ενδιαιτηµάτων, βιοτόπων ή οικοσυστηµάτων και όχι µεµονωµένων ειδών.  

Οι ΘΠΠ και οι θαλάσσιοι τόποι Natura 2000 δεν είναι συνήθως πολύ γνωστοί στο κοινό ή έχουν µικρή 
αξία από αισθητική άποψη. Συνεπώς, η πληροφόρηση του κοινού για τις περιοχές αυτές έχει θεµελιώδη 
σηµασία.  

Κατά τη διαχείριση µιας ΘΠΠ/ενός τόπου Natura 2000, η διαίρεση σε ζώνες είναι ένας τρόπος 
καθορισµού διαχειριστικών πρακτικών και ρύθµισης των διαφόρων δραστηριοτήτων στα διάφορα µέρη 
µιας ΘΠΠ. (Περισσότερες λεπτοµέρειες στο προσάρτηµα 4.1). 

 

                                                 
47  http://www.habitatmarenatura2000.de/en/aktuelles-summary-nature-conservation.php  

http://www.habitatmarenatura2000.de/en/aktuelles-summary-nature-conservation.php
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4.2.3. ∆ιατήρηση της δοµής και των λειτουργιών 

Το άρθρο 1 στοιχείο ε) της οδηγίας για τα ενδιαιτήµατα αναφέρεται στην κατάσταση 
διατήρησης ενός τύπου φυσικού ενδιαιτήµατος, περιλαµβανοµένης της δοµής και των 
λειτουργιών του. Οι επεξηγηµατικές σηµειώσεις της τυποποιηµένης µορφής δεδοµένων 
Natura 2000 (ΕΚ 1995) εξηγούν ότι αυτό το κριτήριο περιλαµβάνει τρία επιµέρουςκριτήρια: 

1. Βαθµό διατήρησης της δοµής 

2. Βαθµό διατήρησης των λειτουργιών 

3. ∆υνατότητες αποκατάστασης 

Αν και αυτά τα επιµέρους κριτήρια µπορούν να αξιολογηθούν ξεχωριστά, θα πρέπει, παρόλα 
αυτά, για τις ανάγκες της επιλογής των τόπων, να συνδυάζονται διότι επηρεάζουν την εν 
λόγω επιλογή κατά τρόπο σύνθετο και αλληλεξαρτώµενο (ΕΚ1995). Οι επιλεγόµενοι τόποι 
(και τα όριά τους) πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τις απαιτήσεις της δοµής και της λειτουργίας 
του συγκεκριµένου ενδιαιτήµατος. 

Γενικά, η γνώση της δοµής και των λειτουργών των θαλάσσιων ενδιαιτηµάτων είναι 
περιορισµένη και ελλιπής. Για τα θαλάσσια ενδιαιτήµατα, η διατήρηση της δοµής των οποίων  
εξαρτάται από συγκεκριµένα στοιχεία του ευρύτερου θαλάσσιου περιβάλλοντος (λόγου 
χάριν, οι βιογενείς ύφαλοι που σχηµατίζονται από το Sabellaria spp. εξαρτώνται όχι µόνο 
από την παρουσία του ίδιου του είδους, αλλά και από τις συνθήκες της παλίρροιας και τις 
εναποθέσεις ιζήµατος), αυτό πρέπει να λαµβάνεται υπόψη κατά την επιλογή του τόπου (και 
ιδίως για τον καθορισµό των ορίων). 

Μια έµµεση µέθοδος για την εκτίµηση του βαθµού διατήρησης της δοµής και των 
λειτουργιών είναι η αξιολόγηση της φυσικότητας του ενδιαιτήµατος µε τη χρησιµοποίηση 
πληροφοριών για τη γεωγραφική θέση και την ένταση επιβλαβών δραστηριοτήτων και η 
σύγκριση µε τα ιστορικά δεδοµένα για συγκεκριµένα ενδιαιτήµατα. Η χρησιµοποίηση 
µοντέλων µπορεί να είναι αποτελεσµατικό εργαλείο, εάν αποδειχθεί ότι υπάρχει σχέση 
ανάµεσα στους παράγοντες πίεσης και σε σηµαντικά στοιχεία δοµής και λειτουργίας (Dahl et 
al. 2004). Για την αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης πρέπει να λαµβάνονται υπόψη 
όλα τα διαθέσιµα δεδοµένα που αφορούν τη φυσική µεταβλητότητα και την πιθανότητα 
βλάβης ή την τρωτότητα του ενδιαιτήµατος. 

4.2.4. Συνολική αξιολόγηση 

Το κριτήριο αυτό χρησιµοποιείται για την αξιολόγηση των προηγούµενων τριών κριτηρίων 
µε ολοκληρωµένο τρόπο και για να ληφθεί υπόψη η διαφορετική βαρύτητα που ενδέχεται να 
έχουν για το εξεταζόµενο ενδιαίτηµα (ΕΚ 1995). 

4.2.5. Πρόσθετα κριτήρια επιλογής 

Κατά τη διαδικασία επιλογής των τόπων είναι δυνατόν να χρησιµοποιούνται και πρόσθετα 
κριτήρια επιλογής, όπως τα κατωτέρω: 

• καθεστώς προτεραιότητας/µη προτεραιότητας (βλ. άρθρο 1 στοιχείο δ) της οδηγίας 
για τα ενδιαιτήµατα)· 

• περιοχή φυσικής κατανοµής (βλ. άρθρο 1 στοιχείο ε) και άρθρο 3 παράγραφος 1)· 

• ειδικές ευθύνες (βλ. άρθρο 3 παράγραφος 2)· 
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• πολλαπλό ενδιαφέρον (παράρτηµα ΙΙΙ, στάδιο 2.2 δ))· 

• σπανιότητα· 

• οικολογική συνοχή του δικτύου Natura 2000 (παράρτηµα ΙΙΙ στάδιο 2.2). 

 

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΕΝ∆ΙΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι «ΥΦΑΛΟΙ» (ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
1170) ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΑΟΖ “(BOEDEKER ET AL. 2006)” 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

(1) Το πρώτο στάδιο για τη συγκρότηση ενός πλήρους συνόλου δυνητικών τόπων µε υφάλους στη 
γερµανική ΑΟΖ συνίστατο στην παροχή των ακόλουθων εθνικών κατευθύνσεων 
χαρτογράφησης και εξηγήσεων για τον τύπο ενδιαιτήµατος: 

«Υψώµατα µονίµως βυθισµένα ή εµφανιζόµενα µε την άµπωτη, αποτελούµενα από σκληρά 
υποστρώµατα όπως βράχοι, παράκτια πετρώµατα υποβάθρου, λιθώνες παγετώνων 
(µοραίνες), βιογενή σκληρά υποστρώµατα (π.χ. στρώµατα µαλακίων και ύφαλοι από 
Sabllaria), που περιλαµβάνουν επίσης πεδία από χαλίκια και κροκάλες πάνω σε 
υποθαλάσσιες µοραίνες-ράχες. Λόγω της ειδικής παγετώδους και µεταπαγετώδους 
ανάπτυξης στη Βόρεια Θάλασσα και στη Βαλτική Θάλασσα, παρατηρούνται συχνά σύνθετα 
µωσαϊκά µε τον τύπο ενδιαιτήµατος 1110 (αµµοσύρτεις). Υψώµατα µεικτών υποστρωµάτων 
(π.χ. από άµµο, πηλίτη, µάργα, µοραίνες) κατατάσσονται επίσης στον τύπο ενδιαιτήµατος 
1170, εάν κυριαρχούν τα σκληρά υποστρώµατα». 

(2) Το δεύτερο στάδιο ήταν να εντοπιστεί πού ακριβώς απαντά ο τύπος ενδιαιτήµατος υφάλου του 
παραρτήµατος Ι στη Βόρεια Θάλασσα (βιογεωγραφική περιοχή Ατλαντικού) και στη Βαλτική 
Θάλασσα (ηπειρωτική βιογεωγραφική περιοχή). Ακολουθήθηκαν τα εξής στάδια για τον 
σχεδιασµό ενός χάρτη GIS πιθανών ενδιαιτηµάτων υφάλου: 

• Αναγνώριση πιθανών υφάλων µε ανάλυση υφισταµένων χαρτών της κατανοµής των 
ιζηµάτων, αλιευτικών χαρτών και αξιολόγηση επιστηµονικών αρχείων. 

• Επαλήθευση δυνητικών τόπων υφάλων µε ηχοβολισµό πλευρικής σάρωσης ή/και µε 
βιντεοσκόπηση. 

• Εκτίµηση των κοκκοµετρικών µεγεθών από πεδία µε κροκάλες µε υποθαλάσσιες 
βιντεοσκοπήσεις (µέτρηση µε λέιζερ) και σε ορισµένες περιοχές µε επιστηµονική κατάδυση. 

• Επιβεβαίωση βιολογικών χαρακτηριστικών µε τράτες βυθού µε δράγα (βενθικές 
δειγµατοληψίες) ή/και  βιντεοσκόπηση και σε ορισµένες περιοχές µε επιστηµονική 
κατάδυση. 

• Φωτογραφίες και βίντεο των τύπων ενδιαιτηµάτων µε βιντεοσκόπηση και επιστηµονική 
κατάδυση. 

(3) Το τρίτο στάδιο ήταν η σύνθεση µιας πλήρους σειράς οικολογικά πολύτιµων υφάλων στις 
προτάσεις ΤΚΣ, που αντανακλούν επίσης τις διαφορετικές οικολογικές µορφές και 
χαρακτηριστικά των τύπων ενδιαιτήµατος µε αντιπροσωπευτικό τρόπο. Οι ακόλουθες µορφές 
ενδιαιτηµάτων υφάλου απαντούν στη γερµανική ΑΟΖ: 
α. Βόρεια Θάλασσα (βιογεωγραφική περιοχή Ατλαντικού): 
• Ύφαλοι σε µορφή πεδίων από χαλίκια ή κροκάλες, οι οποίοι υψώνονται από το θαλάσσιο 

βυθό στην κεντρική περιοχή του Amrum Bank. Λιθώδεις τραπεζοειδείς φλέβες κατά µήκος 
του πρανούς της παγετώνιας κοιλάδας Elbe και διάσπαρτοι λιθώδεις ύφαλοι (Borkum-
Riffgrund). 

β. Βαλτική Θάλασσα (ηπειρωτική βιογεωγραφική περιοχή): 
• Λιθώδεις ύφαλοι και στρώµατα µαλακίων στο πρανές του Fehmarn Belt υψηλής αλατότητας 

(µέχρι 25 psu) και µε µακροφυτική βλάστηση. 
• Λιθώδεις ύφαλοι και στρώµατα µαλακίων στην επιφάνεια και κατά µήκος των πρανών του 

Darss Sill που αντιπροσωπεύουν «βαθύτερους υφάλους», µέσης αλατότητας 10–18 psu, µε 
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µακροφυτική βλάστηση. Λιθώδεις ύφαλοι και στρώµατα µαλακίων σε βαθύτερη ανύψωση µε 
χαµηλή αλατότητα και χωρίς µακροφυτική βλάστηση (Rönne Bank). 

• Ύφαλοι σε µορφή πεδίων µε χαλίκια ή κροκάλες, που υψώνονται στην κορυφή µιας ρηχής 
ανύψωσης µε χαµηλή αλατότητα και πλούσια µακροφυτική βλάστηση (Adler Grund). 

 

 
 

 

4.3. Εντοπισµός και αξιολόγηση ειδών του παραρτήµατος ΙΙ 

Το άρθρο 3 παράγραφος 1 της οδηγίας για τους οικοτόπους (ενδιαιτήµατα) ορίζει ότι 
συνίσταται ένα συνεκτικό ευρωπαϊκό οικολογικό δίκτυο ειδικών ζωνών οι οποίες φιλοξενούν 
τα είδη που εµφαίνονται στο παράρτηµα 2. Όµως, το άρθρο 4 παράγραφος 1 της ίδιας 
οδηγίας ορίζει επίσης ότι για τα υδρόβια είδη που καταλαµβάνουν εκτεταµένες περιοχές, 
αυτές οι ΕΖ∆ προτείνονται µόνον εάν είναι δυνατό «να προσδιοριστεί σαφώς µια ζώνη που 
να παρουσιάζει τα ουσιώδη φυσικά ή βιολογικά στοιχεία για τη ζωή και την αναπαραγωγή 
τους». 

Για τα είδη του παραρτήµατος ΙΙ τα οποία παραµένουν για κάποιο διάστηµα σε 
αναγνωρισµένες περιοχές της ξηράς για να αναπαραχθούν ή να αλλάξουν  τρίχωµα, όπως οι 
φώκιες ή οι χελώνες, οι περιοχές αυτές είναι σαφώς περιοχές ουσιώδους σηµασίας για τη ζωή 
και την αναπαραγωγή αυτών των ειδών και πρέπει συνεπώς να εξετάζονται για επιλογή ως 
ΕΖ∆. Το παρόν τµήµα των κατευθυντήριων γραµµών εστιάζεται στην αναγνώριση 
θαλάσσιων τόπων µακριά από την ακτή για τα θαλάσσια είδη του παραρτήµατος ΙΙ, ιδίως για 
τα είδη τα οποία καταλαµβάνουν µεγάλες θαλάσσιες εκτάσεις σε µέρος ή στο σύνολο του 
κύκλου ζωής ή της γεωγραφικής εξάπλωσής τους.  

Για είδη όπως τα κητώδη ή οι ιχθύες, τα οποία δεν παραµένουν για κάποιο διάστηµα στην 
ξηρά, και για το µέρος του κύκλου ζωής εκείνων των ειδών τα οποία παραµένουν στην ξηρά, 
ενδέχεται να είναι δύσκολο να αναγνωριστούν θαλάσσιες περιοχές «ουσιώδους σηµασίας για 
τη ζωή και την αναπαραγωγή τους». Αυτό οφείλεται, εν µέρει, στο γεγονός ότι τα είδη αυτά 
έχουν µεγάλη κινητικότητα εντός της στήλης ύδατος και η παρατήρησή τους είναι δύσκολη 
και, εν µέρει, στο ότι τα δεδοµένα που αφορούν την κατανοµή τους στη θάλασσα είναι λίγα 
και η διενέργεια των σχετικών ερευνών είναι δαπανηρή και απαιτεί πολύ χρόνο. Εντούτοις, 
υπάρχουν διαθέσιµα δεδοµένα για ορισµένα είδη του παραρτήµατος ΙΙ σε ορισµένες 
θαλάσσιες περιοχές και η διεξοδικότερη έρευνα που περιλαµβάνει σχετικά νέες µεθόδους, 
όπως η χρήση POD (ανιχνευτές φωκαινών) και η δορυφορική ιχνηλάτηση µεµονωµένων 
ζώων (φώκιες, κητώδη και χελώνες), µπορεί να παράσχει δεδοµένα για τις συγκεντρώσεις 
των ειδών, τα οποία είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθούν για την αναγνώριση περιοχών που θα 
µπορούσαν να χαρακτηριστούν ΕΖ∆. Γεωστατιστικές µέθοδοι, παρόµοιες µε αυτές που έχουν 
προταθεί για την αναγνώριση και την οριοθέτηση των τόπων συγκέντρωσης πτηνών στη 
θάλασσα (βλ. τµήµα 4.6), µπορούν επίσης να χρησιµοποιηθούν για τον προσδιορισµό των 
πυκνοτήτων και των κέντρων κατανοµής στο χώρο και τον χρόνο των κινητικών ειδών, όπως 
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τα κητώδη (Schieeidat et al 2002). Οι µέθοδοι αυτές έχουν χρησιµοποιηθεί για τον 
προσδιορισµό και την οριοθέτηση συγκεντρώσεων φωκαινών των λιµανιών και φρίσσας στα 
χωρικά και τα υπεράκτια ύδατα. 

- Για να συνδράµει στην αναγνώριση  ΕΖ∆ για αποδηµητικά είδη όπως η φώκαινες των 
λιµανιών (Phocoena phocoena), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγκάλεσε µια ad hoc 
συνεδρίαση στις 14 ∆εκεµβρίου 2000 (ΕΚ (2001), επιτροπή ενδιαιτηµάτων, Hab. 01/05). 
Αυτή η συνεδρίαση κατέληξε στο συµπέρασµα ότι «είναι δυνατό να προσδιοριστούν 
περιοχές οι οποίες αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για τον κύκλο ζωής αυτού του 
είδους» (βλ. κατωτέρω). Οι περιοχές αυτές µπορούν να αναγνωρίζονται µε βάση: 

- τη συνεχή ή τακτική παρουσία των ειδών (αν και αυτή υπόκειται σε εποχικές 
διακυµάνσεις)· 

- την ικανοποιητική πυκνότητα πληθυσµού (σε σχέση µε τις γειτονικές περιοχές)· 

- τη µεγάλη αναλογία νέων προς ενήλικα άτοµα κατά τη διάρκεια συγκεκριµένων περιόδων 
του έτους. 

Επιπλέον, και άλλα βιολογικά στοιχεία είναι χαρακτηριστικά αυτών των περιοχών, όπως η 
πολύ αναπτυγµένη κοινωνική και σεξουαλική ζωή.» 

Εκτός από την παρεχόµενη προστασία στο εσωτερικό των ΕΖ∆, ή όταν δεν είναι δυνατόν να 
αναγνωριστούν ΕΖ∆ γι’ αυτά τα είδη, τα άρθρα 12 και 14 της οδηγίας για τα ενδιαιτήµατα 
προβλέπουν µηχανισµούς για την προστασία αυτών των κινητικών θαλάσσιων ειδών που 
απαριθµούνται στα παραρτήµατα IV και V (τα οποία περιλαµβάνουν και αυτά που 
απαριθµούνται και στο παράρτηµα ΙΙ) στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή. 

4.3.1. ∆ιαθεσιµότητα δεδοµένων για τα είδη του παραρτήµατος ΙΙ 

Η διαθεσιµότητα δεδοµένων σε περιφερειακή κλίµακα σχετικά µε την κατανοµή των ειδών 
του παραρτήµατος ΙΙ είναι σπάνια και δεν υπάρχουν διαθέσιµα δεδοµένα για όλες τις 
θαλάσσιες περιοχές. Οι τύποι δεδοµένων που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την 
αναγνώριση τόπων για τα είδη του παραρτήµατος ΙΙ περιλαµβάνουν: 

- Καταγραφές από παρατηρήσεις κητωδών στο πλαίσιο ερευνών για θαλάσσια πτηνά στη 
θάλασσα (στη Βόρεια Θάλασσα και την περιοχή Σκάγκερακ και Κάτεγκατ, π.χ. Reid et al. 
2003)· 

- Έρευνα SCANS σε τµήµατα της Βόρειας Θάλασσας, το Σκάγκερακ και τη θάλασσα Belt 
(Hammond et al. 2002) και σε άλλες περιοχές στο πλαίσιο του SCANS II (βλ. πλαίσιο)· 

- Ειδικές εναέριες επισκοπήσεις (π.χ. Scheidat et al. 2004)· 
- Έρευνες σταθερής ακουστικής συσκευής (POD) (για κητώδη, Verfuß et al. 2004)· 
- ∆ορυφορική παρατήρηση µεµονωµένων ζώων (για φώκιες, π.χ. McConnel et al. 1999, 

χελώνες, Matthiopoulos et al. 2004, και κητώδη π.χ. Dietz et al. 2003, Teilmann et al. 
2004)· 

- Στατιστικές από εθνικές ιχθυολογικές µελέτες (συχνά λαµβάνονται δεδοµένα για ιχθύς 
που δεν διατίθενται στο εµπόριο, τα οποία όµως δεν υποβάλλονται σε επεξεργασία ή 
ανάλυση)· 

- Περιστασιακές παρατηρήσεις και δεδοµένα για εκβραζόµενα ζώα· 
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- ∆ορυφορικές εικόνες και χάρτες των καλυµµάτων πάγου (ιδίως για τα είδη όπως η φώκια 
της Βαλτικής που χρησιµοποιεί τους πάγους της θάλασσας για αναπαραγωγή ή αλλαγή 
τριχώµατος)· 

- ∆εδοµένα ηµερολογιακών καταγραφών µε ικανότητα αναπαράστασης των µετακινήσεων 
στο χώρο µε στίγµα απλού υπολογισµού (υπολογισµός της εκτιµώµενης θέσης µε 
µετρήσεις ταχύτητας και εκτίµηση της κατεύθυνσης)· Σχετ. Adelung and Wilson, Univ. 
Kiel, και 

- Συσκευές παθητικής καταγραφής ηχητικών δεδοµένων, είτε ως συρόµενες συστοιχίες 
υδροφώνων πίσω από ερευνητικά σκάφη είτε ως συστήµατα αναρτηµένα στο κύτος 
οχηµαταγωγών κλπ. Για συρόµενες συστοιχίες βλ. Gillespie and Chappell (2002). ∆εν 
έχουν ακόµη αναπτυχθεί συστήµατα αναρτηµένα σε πλοία. 

 
Μικρά κητώδη στον ευρωπαϊκό Ατλαντικό Ωκεανό και τη Βόρεια Θάλασσα (SCANS I και II) 

Από το SCANS I προέκυψαν οι πρώτες µεγάλης κλίµακας εκτιµήσεις αφθονίας για τις φώκαινες των λιµανιών 
και άλλα µικρά κητώδη σε όλη τη Βόρεια Θάλασσα, το Κάτεγκατ, το Σκάγκερακ και την Κελτική Θάλασσα, το 
1994. Οι εκτιµήσεις αυτές ήταν σχετικά ακριβείς και αµερόληπτες, λόγω της εκτενούς περιοχής έρευνας και της 
χρησιµοποιηθείσας µεθοδολογίας. Με την χρησιµοποίηση των εκτιµήσεων αφθονίας για τις φώκαινες των 
λιµανιοών, υπολογίστηκαν τα επίπεδα παρεµπιπτόντων αλιευµάτων στη Βόρεια Θάλασσα και την Κελτική 
Θάλασσα και αποδείχθηκε ότι το είδος δεν είναι βιώσιµο µε τα κριτήρια του IWC. Το έργο αυτό σηµείωσε 
µεγάλη επιτυχία λόγω της συντονισµένης προσπάθειας του Ηνωµένου Βασιλείου, της ∆ανίας, της Γαλλίας, της 
Γερµανίας, της Ιρλανδίας, της Σουηδίας, της Νορβηγίας και των Κάτω Χωρών. 

Συνέχεια αυτού του έργου είναι το τρέχον SCANS II, στην 
υλοποίηση του οποίου συµµετέχουν δώδεκα χώρες. Οι τρεις 
βασικοί στόχοι του είναι: 

- να προσδιοριστεί σε απόλυτες τιµές ο πληθυσµός µικρών 
κητωδών, συγκεκριµένα φωκαινών των λιµανιών (Phocoena 
phocoena), ρινοδέλφινων (Tursiops truncatus) και κοινών 
δελφινιών (Delphinus delphis). Εκτός από την περιοχή η 
οποία καλύφθηκε από την προηγούµενη έρευνα, το SCANS II 
θα καλύψει επίσης τα ύδατα της υφαλοκρηπίδας στα δυτικά 
της Βρετανίας, της Ιρλανδίας, της Γαλλίας, της Ισπανίας και 
της Πορτογαλίας. 

- να αναπτυχθούνί και να εφαρµοστούν δοκιµαστικά 
µέθοδοι παρακολούθησης των πληθυσµών των κητωδών. 
Στο πλαίσιο του SCANS-II θα αναπτυχθούν και θα 
δοκιµαστούν πιθανές µέθοδοι και θα προταθεί ένα σύνολο 
πρωτοκόλλων παρακολούθησης ειδικά για κάθε είδος και 
κάθε περιοχή. 

- να αναπτυχθεί ένα πλαίσιο διαχείρισης της 
παρεµπίπτουσας αλίευσης. Στο πλαίσιο του SCANS-II θα 
αναπτυχθεί ένα πλαίσιο διαχείρισης µε βάση τις εκτιµήσεις 
της αφθονίας των ειδών και άλλες διαθέσιµες πληροφορίες, 
έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η επίτευξη των 
βραχυπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων στόχων διατήρησης. 

Τα πρώτα αποτελέσµατα κοινοποιήθηκαν τον Ιούνιο του 2006 και 
η τελική έκθεση τον ∆εκέµβριο του 2006, περιλαµβανοµένης της 
σύστασης για τη διαχείριση. Το 2007 θα ξεκινήσουν έρευνες στην 
ανοικτή θάλασσα, στα δυτικά της περιοχής στην οποία 
διενεργείται η τρέχουσα έρευνα. Τα αποτελέσµατα αυτού του 
έργου αναµένονται το 2008.  

 

 

 

 

 



 

Last printed 02/10/2007 1:54 PM   57

Βλ. http://biology.st-andrews.ac.uk/scans2/  

 

 

http://biology.st-andrews.ac.uk/scans2/
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Πίνακας 4 ∆ιαθεσιµότητα δεδοµένων ευρείας κλίµακας για την κατανοµή των θαλάσσιων ειδών στη θάλασσα ανά κράτος µέλος 
∆ιαθεσιµότητα δεδοµένων ευρείας κλίµακας ή κάλυψη του µεγαλύτερου µέρους των υδάτων των κρατών µελών (µέχρι την 
ΑΟΖ/200νµ ή την υφαλοκρηπίδα) 

Τύπος δεδοµένων 

B  CY D  DK E EST F  FIN GB GR I IRL  LT LV M NL PL P S 
Ειδικές έρευνες από αέρος 
και από πλοίο για τα 
θαλάσσια ζώα 
(παρατηρήσεις) 

  Ναι Ναι10 Ναι Ναι2 Ναι4 Ναι2 Ναι4       Ναι   Ναι2 

Έρευνα SCANS για τµήµατα 
της Βόρειας Θάλασσας 
(Hammond et al. 2002); 

  Ναι Ναι Ναι5  Ναι4  Ναι4       Ναι    

Παρατηρήσεις κητωδών στο 
πλαίσιο της έρευνας για τα 
ευρωπαϊκά θαλάσσια πτηνά 
στη θάλασσα (ESAS) (Reid 
et al. 2003) 

   Ναι     Ναι       Ναι    

Έρευνες µε σταθερή 
ακουστική συσκευή (POD) 
(για κητώδη, Scheidat et al. 
2004); 

  Ναι Ναι10     ?       Ναι8    

∆ορυφορική τηλεµετρία 
(ιχνηλάτηση) 

  Ναι Ναι11 Ναι6 Ναι3 Ναι4 Ναι3 Ναι4       Ναι9   Ναι2 

Περιστασιακές 
παρατηρήσεις ή 
εκβραζόµενα ζώα 

   Ναι Ναι    Ναι4       Ναι    

Εικόνες δορυφόρου Μ/Ε Μ/Ε ? Μ/Ε Ναι7  Μ/Ε  Μ/Ε Μ/Ε Μ/Ε Μ/Ε   Μ/Ε Μ/Ε  Μ/Ε  
Χάρτες των καλυµµάτων 
πάγου 

Μ/Ε Μ/Ε ? Μ/Ε Μ/Ε  Μ/Ε Ναι1 Μ/Ε Μ/Ε Μ/Ε Μ/Ε   Μ/Ε Ναι  Μ/Ε  

Σηµειώσεις:  Μ/Ε = Ανεφάρµοστο 
1 Fin: Στα φινλανδικά ύδατα, οι φώκιες αναπαράγονται επάνω σε πάγους στην ανοικτή θάλασσα και όχι στην ξηρά. Η γεωγραφική θέση και η έκταση του 

θαλάσσιου πάγου διαφέρει. 
2 Fin: Για τις γκρίζες φώκιες και τις φώκιες. 
3 Φινλανδία και Εσθονία: για τις φώκιες, σποραδικές στη Φινλανδία 
4 UK και FR: ∆εδοµένα περιορισµένα σε λίγες περιοχές και δεδοµένα διαθέσιµα για µικρό αριθµό ζώων. 
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5 E. ∆εδοµένα που αφορούν το SCANS II σε περιοχές του Ατλαντικού Ωκεανού – Κόλπος του Κάδιξ (νοτιοδυτική Ισπανία) και Θάλασσα Κανταβρίας (βόρεια 
Ισπανία).  

6 E: Για την ρυγχοφάλαινα στον κεντροανατολικό Ατλαντικό Ωκεανό (Κανάρια Νησιά) και τις θαλάσσιες χελώνες στη Μεσόγειο Θάλασσα (νοτιοανατολική 
Ισπανία). 

7 E: Ειδικά δεδοµένα για την επιλογή ενδιαιτηµάτων για τα κητώδη και τις θαλάσσιες χελώνες στη Μεσόγειο Θάλασσα (νοτιοανατολική Ισπανία) 
8 NL: Περιορίζεται στις δυνητικές περιοχές αιολικών πάρκων. 
9 NL: Φώκιες (κοινές) και γκρίζες φώκιες 
10 DK: Συστηµατικές έρευνες για τις φώκαινες στη δυτική Βαλτική. Συστηµατικές έρευνες µικρής κλίµακας για την παρακολούθηση θαλάσσιων αιολικών πάρκων 

και άλλων έργων. 
11 DK: Για φώκαινες, κοινές και γκρίζες φώκιες σε περιοχές των εσωτερικών υδάτων της ∆ανίας, του Σκάγκερακ, του δανικού τµήµατος της Waddensee και άλλες 

περιοχές. 
 
 

 

Τα κράτη µέλη που δεν έχουν παράσχει ακόµη τις απαραίτητες πληροφορίες, µπορούν να τις διαβιβάσουν στην Επιτροπή για µια 
µελλοντική αναθεώρηση του κειµένου.
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Πίνακας 5 

 

Χρήσιµα δεδοµένα για τον εντοπισµό τόπων για τα θαλάσσια είδη του παραρτήµατος ΙΙ  Τύπος δεδοµένων 

Φώκιες Κητώδη Χελώνες Ιχθύες 

Ειδικές έρευνες µε εναέρια µέσα 
για θαλάσσια ζώα (παρατηρήσεις) 

Όχι1 Ναι Ναι Όχι 

Ειδικές έρευνες από πλοίο για 
θαλάσσια ζώα (παρατηρήσεις) 

Όχι1? Ναι Ναι Όχι 

Έρευνες SCANS για τµήµατα της 
Βόρειας Θάλασσας (Hammond et 
al. 2002) και του Ατλαντικού 

Όχι Ναι Ναι Όχι 

Έρευνα για τα ευρωπαϊκά 
θαλάσσια πτηνά στη θάλασσα 
(ESAS)  
Παρατηρήσεις κητωδών (Reid et 
al. 2003)  

Εν µέρει χρήσιµο 
(αδύνατη η 
διαφοροποίηση σε 
επίπεδο ειδών) 

Ναι Όχι Όχι 

Έρευνες µε σταθερή ακουστική 
συσκευή (POD) (για κητώδη, 
Scheidat et al. 2004) 

Όχι Ναι Όχι Όχι 

∆ορυφορική τηλεµετρία 
(ιχνηλάτηση)2 

Ναι Ναι Ναι ; 

Περιστασιακές παρατηρήσεις ή 
εκβραζόµενα ζώα3 

Μόνο 
συµπληρωµατικές 
πληροφορίες 

Μόνο 
συµπληρωµατικές 
πληροφορίες 

Μόνο 
συµπληρωµατικές 
πληροφορίες 

Μόνο 
συµπληρωµατικές 
πληροφορίες 

Εικόνες δορυφόρου / χάρτες 
καλυµµάτων πάγου3 

Ναι (µόνο περιοχές 
αναπαραγωγής 
φώκιας) 

Ναι Μόνο 
συµπληρωµατικές 
πληροφορίες  

Όχι Όχι 

Μητρώα αλιευµάτων / 
παρεµπιπτόντων αλιευµάτων 

Μόνο 
συµπληρωµατικές 
πληροφορίες 

Μόνο 
συµπληρωµατικές 
πληροφορίες 

Μόνο 
συµπληρωµατικές 
πληροφορίες 

Ναι ; 

Εθνικές έρευνες για την αλιεία Συµπληρωµατικά 
σε ορισµένες 
χώρες 

Συµπληρωµατικά 
σε ορισµένες 
χώρες 

Συµπληρωµατικά 
σε ορισµένες 
χώρες 

Μερικώς 

Σηµειώσεις: 

1  Οι εναέριες έρευνες δείχνουν την ακριβή θέση που καταλαµβάνουν οι φώκιες πάνω στον πάγο µόνο κατά τη διάρκεια της 
περιόδου αλλαγής του τριχώµατός τους (στη Φινλανδία). Η εναέρια επισκόπηση είναι πολύ αξιόπιστη µέθοδος, αλλά 
δαπανηρή και µε περιορισµένο αριθµό επαναλήψεων. Οι έρευνες από πλοίο είναι φθηνότερες, µπορούν να καλύψουν 
µεγαλύτερες περιόδους και υπάρχει δυνατότητα περισσότερων επαναληπτικών ερευνών, αλλά τα αποτελέσµατα έχουν 
µικρότερη ακρίβεια. 

2  Μέθοδος µε πολύ µεγάλη ακρίβεια αλλά δαπανηρή και για περιορισµένο αριθµό µεµονωµένων ζώων· µπορεί, ωστόσο, να 
παράσχει εκτιµήσεις για τη χρησιµοποίηση ενδιαιτηµάτων µέσω της προγνωστικής χρήσης χωρικών µοντέλων. 

3 Οι πληροφορίες µπορεί να χρησιµεύσουν για τη συµπλήρωση των δεδοµένων τα οποία χρησιµοποιούνται για την 
αναγνώριση ενός τόπου (π.χ. εντοπισµός θαλάσσιων περιοχών υψηλής παραγωγικότητας), δεν είναι όµως δυνατόν να 
χρησιµοποιηθούν για τον προσδιορισµό της συγκέντρωσης ενός είδους ούτε για την αναγνώριση ενός τόπου γι’ αυτό το 
είδος. 
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4.4. Σκεπτικό για την επιλογή τόπων ως ΕΖ∆/ΤΚΣ για είδη του παραρτήµατος ΙΙ 

Όπως αναφέρεται στο τµήµα 4.3 του παρόντος οδηγού, το άρθρο 3 παράγραφος 1 της οδηγίας 
(92/43/ΕΟΚ) ορίζει ότι «συνίσταται ένα συνεκτικό ευρωπαϊκό οικολογικό δίκτυο ειδικών 
ζωνών» και ότι «το δίκτυο αυτό, που αποτελείται από τους τόπους όπου βρίσκονται τύποι 
φυσικών ενδιαιτηµάτων που εµφαίνονται στο παράρτηµα Ι και τα ενδιαιτήµατα των ειδών 
που εµφαίνονται στο παράρτηµα ΙΙ, πρέπει να διασφαλίζει τη διατήρηση ή, ενδεχοµένως, την 
αποκατάσταση σε ικανοποιητική κατάσταση διατήρησής τους». Το δίκτυο περιλαµβάνει 
επίσης και ζώνες ειδικής προστασίας που έχουν ταξινοµηθεί από τα κράτη µέλη σύµφωνα µε 
τις διατάξεις της οδηγίας για τα άγρια πτηνά (79/409/ΕΟΚ).  

Όπως ορίζει το άρθρο 4 παράγραφος 1 της οδηγίας, τα κριτήρια επιλογής των τόπων για τα 
είδη του παραρτήµατος ΙΙ περιγράφονται στο παράρτηµα ΙΙΙ της οδηγίας. Τα κριτήρια 
αξιολόγησης του σταδίου 1 (που παρατίθενται κατωτέρω για τα είδη) εφαρµόζονται σε εθνικό 
επίπεδο για την αξιολόγηση της σχετικής σηµασίας των τόπων για κάθε είδος που 
απαριθµείται στο παράρτηµα ΙΙ της οδηγίας, όπως τροποποιήθηκε το 1997 και το 2004. 

Στάδιο 1B: 

α) µέγεθος και πυκνότητα του πληθυσµού του είδους που είναι παρών στην περιοχή σε 
σχέση µε τους πληθυσµούς που είναι παρόντες στο εθνικό έδαφος· 

β) βαθµός διατήρησης των στοιχείων του ενδιαιτήµατος που είναι σηµαντικά για το 
συγκεκριµένο είδος και δυνατότητα αποκατάστασης· 

γ) βαθµός αποµόνωσης του πληθυσµού που είναι παρών στην περιοχή σε σχέση µε τον 
ευρύτερο χώρο φυσικής κατανοµής του είδους· 

δ) συνολική αξιολόγηση της αξίας της περιοχής για τη διατήρηση του συγκεκριµένου 
είδους. 

Στη συνέχεια εξετάζεται καθένα από αυτά τα κριτήρια. Μετά τον εντοπισµό των τόπων από 
τα κράτη µέλη στο στάδιο 1, η Επιτροπή αξιολογεί την κοινοτική σηµασία τους, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2, χρησιµοποιώντας τα κριτήρια του παραρτήµατος ΙΙΙ της 
οδηγίας για το στάδιο 2, µε τη βοήθεια του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Περιβάλλοντος και 
άλλων φορέων και σε συµφωνία µε κάθε κράτος µέλος. Αυτή η αξιολόγηση εφαρµόζεται 
στους καταλόγους των τόπων ανεξάρτητα από το αν αυτοί έχουν αναγνωριστεί για τα 
ενδιαιτήµατα του παραρτήµατος Ι ή για τα είδη του παραρτήµατος ΙΙ ή και για δύο µαζί. 
Κατά την αξιολόγηση της κοινοτικής σηµασίας των τόπων οι οποίοι περιλαµβάνονται στους 
εθνικούς καταλόγους µε τη χρησιµοποίηση των κριτηρίων του σταδίου 2 για τα είδη του 
παραρτήµατος ΙΙ θα λαµβάνονται υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια: 

α) «η σχετική αξία της περιοχής σε εθνικό επίπεδο· 

β) η γεωγραφική θέση της περιοχής σε σχέση προς τις µεταναστευτικές οδούς ειδών του 
παραρτήµατος ΙΙ καθώς και προς το ενδεχόµενο να αποτελεί µέρος ενός 
οικοσυστήµατος χαρακτηριζόµενου από συνοχή το οποίο βρίσκεται εκατέρωθεν 
εσωτερικών συνόρων της Κοινότητας· 

γ) η συνολική έκταση της περιοχής· 

δ) ο αριθµός [τύπων φυσικών ενδιαιτηµάτων του παραρτήµατος Ι και] ειδών του 
παραρτήµατος ΙΙ που είναι παρόντα στην περιοχή και 
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ε) η συνολική οικολογική αξία της περιοχής για την ή τις συγκεκριµένες βιογεωγραφικές 
περιοχές ή/και για το σύνολο του εδάφους που αναφέρεται στο άρθρο 2, τόσο από την 
άποψη της χαρακτηριστικής ή της µοναδικής φύσης των στοιχείων από τα οποία 
συντίθεται η περιοχή όσο και από την άποψη του συνδυασµού τους». 

∆ιεξοδικότερες κατευθύνσεις για την ερµηνεία των ανωτέρω κριτηρίων, ορισµένες από τις 
οποίες αφορούν τα θαλάσσια είδη, αναπτύχθηκαν στις συνεδριάσεις της επιτροπής 
βιογεωγραφικής περιοχής από το 1994 έως το 200448.Η επιλογή τόπων για τα είδη πρέπει να 
περιλαµβάνει τόπους ή περιοχές που έχουν σηµασία για τις διάφορες πτυχές του κύκλου ζωής 
των ειδών (ΕΚ 1995). Οι κατηγορίες αυτές αφορούν κατά κύριο λόγο τα πτηνά, αλλά 
εφαρµόζονται και στα θαλάσσια είδη τα οποία: 

• διαµένουν στον τόπο (βρίσκονται εκεί καθόλη τη διάρκεια του έτους)· 
• αναπαράγονται (χρησιµοποιούν τον τόπο για να φωλιάσουν και να αναθρέψουν τα 

νεογνά)· 
• διαµένουν προσωρινά (χρησιµοποιούν τον τόπο κατά τη µετανάστευση ή για την 

αλλαγή τριχώµατος, εκτός των τόπων αναπαραγωγής)· και 
• διαχειµάζουν (χρησιµοποιούν τον τόπο κατά τη διάρκεια του χειµώνα). 
 

Τα στοιχεία αυτά πρέπει να περιλαµβάνονται στην τυποποιηµένη µορφή δεδοµένων 
(απόφαση 97/266/ΕΚ της Επιτροπής, της 18ης ∆εκεµβρίου 1996, όσον αφορά έντυπο 
πληροφοριών για τους προτεινόµενους τόπους Natura 2000, Επίσηµη Εφηµερίδα, L 107, 
24/04/1997). Επεξηγηµατικές παρατηρήσεις γι’ αυτή τη µορφή δεδοµένων περιέχονται στο 
τµήµα 4.1.2 του παρόντος εγγράφου. 
 
4.4.1. Ποσοστό του πληθυσµού κράτους µέλους 

Όταν υπάρχουν διαθέσιµες εκτιµήσεις για τον πληθυσµό ενός είδους είναι δυνατόν να 
υπολογιστεί το ποσοστό που είναι παρόν στον τόπο (ή στο εσωτερικό της περιοχής) σε σχέση 
µε τον εθνικό πληθυσµό του είδους. Η οριοθέτηση «τόπων» στην ανοικτή θάλασσα που 
φιλοξενούν ένα δεδοµένο ποσοστό του εθνικού πληθυσµού ορισµένων κινητικών ειδών 
ενδέχεται να είναι δύσκολη, επειδή δεν υπάρχουν εµφανή φυσικά όρια (όπως ακτή, 
τοπογραφικά όρια κλπ.) στην ανοικτή θάλασσα. Είναι επίσης δύσκολο να χρησιµοποιηθεί 
αυτό το κριτήριο στο υπεράκτιο θαλάσσιο περιβάλλον όπου οι πληθυσµοί των ειδών µπορεί 
συχνά να είναι κατανεµηµένοι σε περιοχές που ανήκουν σε διάφορες χώρες. Εντούτοις, η 
πρόσφατη πρόοδος στη χρησιµοποίηση γεωστατιστικών τεχνικών για τον προσδιορισµό της 
πληθυσµιακής πυκνότητας και των κέντρων κατανοµής, στον χώρο και τον χρόνο, κινητικών 
ειδών όπως τα κητώδη (Scheidat et al 2002) και τα άγρια πτηνά (Garthe & Skov 2004, Skov 
et al 1995 and 2000), µπορεί να διευκολύνει τη διαδικασία επιλογής τόπων για τα κινητικά 
είδη. Η χρησιµοποίηση αυτών των µεθόδων παρέχει ενδεχοµένως δεδοµένα επαρκούς 
ανάλυσης για να υπολογιστεί ποια από τις τρεις κατηγορίες µεγέθους πληθυσµού 
εφαρµόζεται: A: 100%>p>15%· B: 15%>p>2%· C: 2%>p>0% (EC 1995). 

                                                 
48  Το Ηνωµένο Βασίλειο εξέδωσε πρόσθετες «κατευθυντήριες γραµµές» για την ερµηνεία των κριτηρίων 

του σταδίου 1Α µετά τη συνεδρίαση της επιτροπής για τη βιογεωγραφική περιοχή του Ατλαντικού το 
1994, οι οποίες επαναλαµβάνονται από τους Hopkins & Buck. 
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Όταν οι πληθυσµοί των ειδών του παραρτήµατος ΙΙ είναι υπερβολικά µικροί για να είναι από 
βιώσιµοι στη φύση, ή όταν απαντούν µόνο ως περιπλανώµενα είδη, τα κράτη µέλη µπορούν 
να µην τα λαµβάνουν υπόψη για την επιλογή του τόπου. 

4.4.2. ∆ιατήρηση των στοιχείων του ενδιαιτήµατος που είναι σηµαντικά για το είδος και την 
αποκατάσταση 

Το κριτήριο αυτό εµπεριέχει τα δύο ακόλουθα επιµέρους κριτήρια: 

• βαθµό διατήρησης των στοιχείων που είναι σηµαντικά για το συγκεκριµένο είδος· και 

• δυνατότητα αποκατάστασης. 

Για τον καθορισµό τόπων µε τη χρησιµοποίηση αυτού του κριτηρίου, είναι απαραίτητο να 
γίνει κατανοητό ποια στοιχεία του ενδιαιτήµατος έχουν σηµασία για το εξεταζόµενο είδος. 
Για τα θαλάσσια είδη ευρείας εξάπλωσης, οι αναγνωρίσιµοι τόποι που χρησιµοποιούνται για 
αναπαραγωγή και τροφή έχουν προφανώς σηµασία για τη ζωή και την αναπαραγωγή του 
είδους. Υπάρχουν επίσης αναγνωρίσιµοι τόποι που χρησιµοποιούνται και για άλλους λόγους 
(π.χ. αλλαγή τριχώµατος) και οι οποίοι είναι ενδεχοµένως σηµαντικοί για το είδος. Εντούτοις, 
το αν ένας τέτοιος τόπος «είναι σαφώς αναγνωρίσιµος ως ζώνη που παρουσιάζει τα ουσιώδη 
φυσικά ή βιολογικά στοιχεία για τη ζωή και την αναπαραγωγή του εν λόγω είδους» (άρθρο 4 
παράγραφος 1 της οδηγίας για τα ενδιαιτήµατα) θα πρέπει να προσδιοριστεί, ενδεχοµένως µε 
τη συµβουλή εµπειρογνωµόνων. 

Εάν παρατηρηθεί ότι τα στοιχεία ενός τόπου βρίσκονται  σε µέτρια ή µερικώς 
υποβαθµισµένη κατάσταση, τότε πρέπει να εκτιµηθεί κατά πόσο είναι δυνατή η 
αποκατάστασή τους σε καλή κατάσταση διατήρησης. 

Μεσογειακή φώκια Monachus monachus – Παράδειγµα σκεπτικού επιλογής τόπου 

Στο πλαίσιο ενός έργου Life-Φύση πραγµατοποιήθηκαν επιτόπιες εργασίες σε τέσσερις περιοχές οι 
οποίες αναγνωρίζονται ως σηµαντικοί τόποι συγκέντρωσης για τον πληθυσµό της µεσογειακής 
φώκιας στην Ελλάδα. ∆ιεξήχθη παρακολούθηση και επιτόπια εργασία που επέτρεψε να εκτιµηθεί το 
µέγεθος του πληθυσµού, να γίνει καταγραφή των έµβιων και άβιων παραγόντων, να εντοπιστούν οι 
απειλές και να αξιολογηθεί η σηµασία του κάθε τόπου. 

Από αυτούς τους τέσσερις τόπους, οι δύο βασικοί τόποι εντοπίστηκαν στα νησιά Κίµωλος – 
Πολύαιγος και Κάρπαθος-Σαρία. Οι τόποι αυτοί αντιπροσωπεύουν από κοινού ποσοστό άνω του 10% 
του παγκόσµιου πληθυσµού και, ως εκ τούτου, αποτελούν σηµαντικές περιοχές διατήρησης τόσο σε 
εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. 

Με βάση αυτά τα αποτελέσµατα, η νήσος Κίµωλος περιλήφθηκε στο γειτονικό τόπο Natura 2000 της 
Πολυαίγου λόγω της σηµασίας της για τα ενδιαιτήµατα αναπαραγωγής της µεσογειακής φώκιας. Το 
νησιωτικό σύµπλεγµα Καρπάθου-Σαρίας έχει πλέον χαρακτηριστεί ως τόπος Natura 2000. 

Βλ. προσάρτηµα 4 για περισσότερες λεπτοµέρειες. 



 

Last printed 02/10/2007 1:54 PM   64

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: www.alonissos.com/ monk_en.htm 

http://www.alonissos.com/monk_en.htm


 

Last printed 02/10/2007 1:54 PM   65

 

Παράδειγµα επιλογής τόπου για φώκαινες των λιµανιών (Phocoena phocoena) στην 
γερµανική ΑΟΖ της Βόρειας Θάλασσας 

(Krause et al. 2006) 

Κατ’ εφαρµογή του κριτηρίου του άρθρου 4 παράγραφος 1 της οδηγίας για τα ενδιαιτήµατα, αναγνωρίστηκε 
ένας µόνο προτεινόµενος ΤΚΣ στη γερµανική ΑΟΖ της Βόρειας Θάλασσας για τις φώκαινες των λιµανιών και 
οριοθετήθηκα µεγάλα µέρη του. Η αναγνώριση και η οριοθέτηση ήταν εφικτά µε τη χρησιµοποίηση των τριών 
κριτηρίων που καθορίστηκαν στην «ad hoc» συνεδρίαση την οποία συγκάλεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ 
2001) (βλ. κείµενο) και ενός πρόσθετου κριτηρίου: υψηλός βαθµός ευαίσθητης συµπεριφοράς, δηλ. ανάπαυση. 

Κανόνες επιλογής: 

(1) Συλλογή δεδοµένων: Η συχνότητα εµφάνισης, η κατανοµή και η συµπεριφορά των φωκαινών των 
λιµανιών µελετήθηκε µε οιονεί συνοπτικές εναέριες επισκοπήσες διατοµής (aerial transect surveys). Σε 
περιοχές µε µεγαλύτερη παρουσία φωκαινών των λιµανιών πραγµατοποιήθηκαν πρόσθετες πτήσεις για 
υψηλότερη ανάλυση τω ν διατοµών. 

Τα στοιχεία αυτά συµπληρώθηκαν και επαληθεύθηκαν µε σειρές δεδοµένων από µακροχρόνιες 
παρατηρήσεις, που περιέχονται στη βάση δεδοµένων για τα θαλάσσια πτηνά στη θάλασσα (SAS), 
παρατηρήσεις τοπικών συλλογών δεδοµένων από εναέριες έρευνες για εκτιµήσεις περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων, δεδοµένα από το SCANS I και δεδοµένα από ανιχνευτές φωκαινών (POD). Η τελευταία 
µέθοδος χρησιµοποιήθηκε µε επιτυχία µόνο στη Βαλτική Θάλασσα. 

(2) Χάρτες κατανοµής των ειδών. Εκπονήθηκαν µοντέλα των συγκεντρώσεων φωκαινών των λιµανιών 
κατά την περίοδο από Μάιο έως Αύγουστο (περίοδος αναπαραγωγής) µε γεωστατιστικές µεθόδους, που 
βασίζονται σε ανάλυση βαριογράµµατος και στη συνήθη µέθοδο kriging, και απεικονίστηκαν ως 
χάρτες κατανοµής σε ένα GIS: 

(3) Περιοχές συγκέντρωσης: Τα όρια συγκέντρωσης προσδιορίστηκαν µε τη χρησιµοποίηση του 
κατώτατου ορίου πυκνότητας το οποίο προτάθηκε από ειδικό  στα θαλάσσια θηλαστικά (διατοµή log 
0,04 ανά km²). 

(4) Εκτίµηση του µεγέθους του πληθυσµού: Υπολογίστηκε το µέγεθος του πληθυσµού και εκτιµήθηκε 
το ποσοστό φωκαινών των λιµανιών εντός δεδοµένων ορίων στο εσωτερικό των προτεινόµενων ΤΚΣ 
και σε ολόκληρη τη θαλάσσια περιοχή της Γερµανίας στη Βόρεια Θάλασσα. 

(5) Επιλογή και οριοθέτηση: Επελέγη µόνο ένας τόπος συγκέντρωσης µε έως και δεκαπλάσια πυκνότητα 
πληθυσµού φωκαινών των λιµανιών κατά το σηµαντικό διάστηµα αναπαραγωγής. Η οριοθέτηση αυτού 
του προτεινόµενου ΤΚΣ πραγµατοποιήθηκε κυρίως σύµφωνα µε την κλίση πυκνότητας του πληθυσµού 
των φωκαινών των λιµανιών. Εντούτοις, σηµαντικά κριτήρια οριοθέτησης ήταν η κατανοµή των 
ενδιαιτηµάτων των τύπων «αµµοσύρτεις» και «ύφαλοι». 

Τέλος, πραγµατοποιήθηκε απλούστευση και ευθυγράµµιση των ορίων για να εξασφαλιστεί η απλή και 
ασφαλής σήµανση των θαλάσσιων τόπων. Στους περισσότερους άλλους ΤΚΣ που έχει προτείνει η 
Γερµανία, συναντώνται τακτικά φώκαινες των λιµανιών, αλλά καταγράφηκαν απλώς ως «παρόν είδος» 
στα έντυπα δεδοµένων της ΕΕ, διότι η πυκνότητα του πληθυσµού τους δεν πληροί τα κριτήρια του 
άρθρου 4 παράγραφος 1. 
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Βάση: Ναυτικός χάρτης 2920 «Deutsche Seegrenzen, 

Deutsche Nordseeküste und angrenzende Gewässer
Εκδότης: Federal Maritime and Hydrographic 
Agency 

Προβολή: Mercator-Abbilding 

Γεωδαιτικό Σύστηµα Αναφοράς: Παγκόσµιο Γεωδαιτικό 
Σύστηµα (Datum WGS 84) 

30 ναυτικά µίλια 
(1 νµ= 1,852 χιλιόµετρα) 

Όρια της γερµανικής ΑΟΖ 
Όρια των γερµανικών χωρικών υδάτων 
Βάθη (σε µέτρα, µέση στάθµη ύδατος αναφοράς) 
Χώρα 

προτεινόµενος ΤΚΣ Sylter Außenriff  

Φώκαινες των λιµανιών, ανά κάναβο 3x6 min grid 
(βάση δεδοµένων: εναέριες έρευνες και βάση δεδοµένων για τα θαλάσσια 
πτηνά στη θάλασσα): 
καµία παρατήρηση  
<0,026 αριθµός/χιλιόµετρο 
0,026-0,058 αριθµός/χιλιόµετρο 
0,058-0,151 αριθµός/χιλιόµετρο  
0,151-1,712 αριθµός/χιλιόµετρο 
1,713-2,818 αριθµός/χιλιόµετρο 
Παρατηρήσεις νεογνών φωκαινών των λιµανιών 
 
Η πυκνότητα κατανοµής των φωκαινών των λιµανιών βασίζεται σε 
δισδιάστατο αλγόριθµο Kriging· το όριο υπολογισµού στις 6° Ε 
(βάση δεδοµένων: εναέριες έρευνες)
Περιοχές µε µεγάλη πυκνότητα πληθυσµού φωκαινών των λιµανιών (άνω 
του ορίου log 0,04 αριθµού ατόµων ανά χιλιόµετρο εναέριας έρευνας. 
Παρουσία φωκαινών των λιµανιών (κάτω του ορίου). 
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4.4.3. Αποµόνωση πληθυσµών των ειδών 

Πρόκειται για ένα κατά προσέγγιση µέτρο της συνεισφοράς ενός συγκεκριµένου πληθυσµού 
στη γενετική ποικιλότητα του είδους και της ευπάθειας του εν λόγω πληθυσµού στον 
εξεταζόµενο τόπο (ΕΚ 1995). Με απλουστευµένη προσέγγιση, όσο πιο αποµονωµένος είναι 
ένας πληθυσµός, τόσο περισσότερο συνεισφέρει στη γενετική ποικιλότητα του εξεταζόµενου 
είδους. Κατά συνέπεια, ο όρος «αποµόνωση» χρησιµοποιείται κατά την ευρεία έννοια, 
εφαρµοζόµενος εξίσου στα αυστηρώς ενδηµικά είδη, τα υποείδη, τις ποικιλίες ή τις φυλές, 
καθώς και στους υποπληθυσµούς ενός µεταπληθυσµού (97/266/ΕΚ). Στο πλαίσιο αυτό πρέπει 
να χρησιµοποιείται η ακόλουθη κατάταξη: 

A: (σχεδόν) αποµονωµένος πληθυσµός· 
B: µη αποµονωµένος πληθυσµός, αλλά συναντώµενος µόνο στα όρια της περιοχής 
κατανοµής· 
Γ: πληθυσµός µη αποµονωµένος στο εσωτερικό εκτεταµένης περιοχής κατανοµής (ΕΚ 1995). 
Όταν οι πληθυσµοί ειδών του παραρτήµατος ΙΙ είναι υπερβολικά µικροί για να είναι βιώσιµοι 
στη φύση, ή όταν τα είδη είναι περιπλανώµενα, τα κράτη µέλη µπορούν να µην τα λαµβάνουν 
υπόψη κατά τη διαδικασία επιλογής τόπων. 

4.4.4. Συνολική αξιολόγηση 

Το κριτήριο αυτό χρησιµοποιείται για τη στάθµιση των προηγούµενων κριτηρίων και για την 
αξιολόγηση και άλλων στοιχείων του τόπου τα οποία θεωρούνται σηµαντικά για ένα 
δεδοµένο είδος κατά τη βέλτιστη κρίση των εµπειρογνωµόνων (ΕΚ 1995). Αυτά τα άλλα 
στοιχεία µπορεί να διαφέρουν από είδος σε είδος και να περιλαµβάνουν ανθρώπινες 
δραστηριότητες στον τόπο ή σε γειτονικές περιοχές, ικανές να επηρεάσουν την κατάσταση 
διατήρησης του είδους, τη διαχείριση της γης, το νοµικό καθεστώς προστασίας του τόπου, τις 
οικολογικές σχέσεις µεταξύ των διαφόρων τύπων ενδιαιτηµάτων και των ειδών κλπ. 
(97/26/ΕΚ). 

4.4.5. Πρόσθετα κριτήρια επιλογής 

Κατά τη διαδικασία επιλογής του τόπου είναι δυνατό να χρησιµοποιηθούν και πρόσθετα 
κριτήρια επιλογής, όπως τα αναφερόµενα κατωτέρω, τα οποία αναπτύχθηκαν στις 
συνεδριάσεις για τις βιογεωγραφικές περιοχές49. 

− καθεστώς προτεραιότητας/µη προτεραιότητας (βλ. άρθρο 1 στοιχείο δ) και παράρτηµα 
ΙΙ της οδηγίας για τα ενδιαιτήµατα)· 

− γεωγραφική κατανοµή (βλ. άρθρο 1 στοιχείο ε) και άρθρο 3 παράγραφος 1)· 
− ειδικές ευθύνες (βλ. άρθρο 3 παράγραφος 2)· 
− πολλαπλό ενδιαφέρον (παράρτηµα ΙΙΙ, στάδιο 2.2. στοιχείο δ)· 
− σπανιότητα· 
− οικολογική συνοχή του δικτύου Natura 2000 (παράρτηµα ΙΙ, στάδιο 2.2). 

Τα κριτήρια αυτά είναι κατά κανόνα πολύ χρήσιµα, αλλά στην πράξη είναι συχνά πολύ 
δύσκολο να γίνει σύγκριση µεταξύ περιοχών σε ποσοτικό επίπεδο, διότι είναι πιθανό να µην 
υπάρχουν στοιχεία από ορισµένες περιοχές και, το σπουδαιότερο, τα δεδοµένα να 
συλλέγονται µε διαφορετικές µεθόδους (έρευνες µε πλοίο και µε ιπτάµενα µέσα, 

                                                 
49  Π.χ.: Hopkins JJ & Buck AL 1995 The Habitats Directive Atlantic Biogeographical Region. Report of 

Atlantic Biogeographical Region Workshop, Edinburgh, Scotland, 13-14th October 1994. Joint Nature 
Conservation Committee Report 247, Peterborough, 31pp 
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περιστασιακή παρατήρηση, παθητική ακουστική παρακολούθηση κλπ.) και υπό διαφορετικές 
συνθήκες (περίοδος του έτους, κατάσταση της θάλασσας, εκπαιδευµένοι ή µη εκπαιδευµένοι 
παρατηρητές κλπ). Είναι απολύτως απαραίτητο να συντονιστούν οι προσπάθειες προς την 
κατεύθυνση της συλλογής ποιοτικά συγκρίσιµων δεδοµένων, όπως τα δεδοµένα SCANS και 
SCANSII. Ο συντονισµός πρέπει να ασκείται τόσο σε εθνικό όσο και σε διακρατικό επίπεδο. 

4.5. Αναγνώριση ζωνών ειδικής προστασίας για τα θαλάσσια και άλλα υδρόβια πτηνά 

Το άρθρο 4 παράγραφοι 1 και 2 της οδηγίας για τα άγρια πτηνά υποχρεώνει τα κράτη µέλη να 
κατατάξουν σε «ζώνες ειδικής προστασίας τα εδάφη τα πιο κατάλληλα, σε αριθµό και 
επιφάνεια» για τα είδη πτηνών που αναφέρονται στο παράρτηµα Ι της οδηγίας και για τα 
αποδηµητικά είδη των οποίων η έλευση είναι τακτική, λαµβάνοντας υπόψη τις ανάγκες 
προστασίας τους στη θάλασσα και στην ξηρά. 

Οι αποικίες αναπαραγωγής θαλάσσιων πτηνών και οι παράκτιες περιοχές διαχείµασης και 
ανάπαυσης των υδρόβιων πτηνών κατά µήκος των µεταναστευτικών οδών συγκαταλέγονται 
σαφώς µεταξύ των «πιο κατάλληλων εδαφών» και η αναγνώρισή τους είναι σχετικά εύκολη. 
Εντούτοις, πολλά άγρια πτηνά του παραρτήµατος Ι και αποδηµητικά πτηνά χρησιµοποιούν 
βενθικά και πελαγικά ενδιαιτήµατα, από το θαλάσσιο πυθµένα και καθ’ όλο το ύψος της 
στήλης ύδατος µέχρι την επιφάνεια της θάλασσας, σε περιοχές κοντά και µακριά από τις 
ακτές, για πολλούς λόγους, όπως η αναπαραγωγή, η ανάπαυση και η αλλαγή πτερώµατος. 
Αυτό παρατηρείται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και πρέπει να αναζητηθούν οι περιοχές 
ιδιαίτερης σηµασίας για να περιληφθούν στο δίκτυο Natura 2000 ως ζώνες ειδικής 
προστασίας (ΖΕΠ). 

 

Τα πτηνά παρατηρούνται στην επιφάνεια της θάλασσας για πολύ µεγαλύτερα χρονικά 
διαστήµατα απ’ ό,τι τα θαλάσσια είδη στα οποία παρέχεται ειδική προστασία βάσει της 
οδηγίας για τα ενδιαιτήµατα. Εντούτοις, ορισµένα από τα επιστηµονικά προβλήµατα που 
ανακύπτουν κατά την προσπάθεια αναγνώρισης θαλάσσιων τόπων για τα θαλάσσια 
θηλαστικά ευρείας εξάπλωσης έχουν πολύ µεγάλη οµοιότητα µε τα προβλήµατα που 
ανακύπτουν κατά την προσπάθεια αναγνώρισης µη παράκτιων θαλάσσιων τόπων για τα 
θαλάσσια και άλλα υδρόβια πτηνά. Τα προβλήµατα αυτά σχετίζονται σε µεγάλο βαθµό µε τη 

Πλαίσιο A. Συµπληρωµατική προσέγγιση για την 
αναγνώριση ΖΕΠ 

Η BirdLife International (2004) έχει συντάξει 
έγγραφο στο οποίο προτείνει µια γενική προσέγγιση 
για την αναγνώριση θαλάσσιων περιοχών οι οποίες 
είναι σηµαντικές για τη διατήρηση των άγριων 
πτηνών στην Ευρώπη. Το έγγραφο αυτό 
περιλαµβάνεται στο προσάρτηµα 4.1 του παρόντος 
οδηγού. 

Καλύπτονται επαρκώς θέµατα που αφορούν την 
αναγνώριση σηµαντικών περιοχών για τα πτηνά 
(IBA), όπως η οριοθέτησή τους και η χρήση του 
κριτηρίου ταξινόµησης θαλάσσιων περιοχών. 
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σπανιότητα κατάλληλων δεδοµένων για πολλές περιοχές και µε τον ασφαλή προσδιορισµό 
συγκεκριµένων περιοχών («των πιο κατάλληλων») για τα πτηνά ή «ουσιώδους σηµασίας για 
τη ζωή και την αναπαραγωγή» των ειδών του παραρτήµατος ΙΙ της οδηγίας για τα 
ενδιαιτήµατα), όταν πρόκειται για είδη τα οποία παρουσιάζουν µεγάλη κινητικότητα και 
ενδέχεται να έχουν ευρύτατο φάσµα γεωγραφικής κατανοµής. Στην πράξη, ορισµένες 
περιοχές που αναγνωρίζονται για θαλάσσια είδη βάσει της οδηγίας για τα ενδιαιτήµατα και 
για θαλάσσια πτηνά βάσει της οδηγίας για τα άγρια πτηνά ενδέχεται να επικαλύπτονται, 
παραδείγµατος χάριν όταν τα εξεταζόµενα ζώα χρησιµοποιούν τους ίδιους τροφικούς πόρους 
ή τα ίδια ενδιαιτήµατα. 

Για τους ανωτέρω και άλλους λόγους, οι προσεγγίσεις που έχουν υιοθετηθεί για την 
αναγνώριση των χερσαίων ΖΕΠ δεν είναι δυνατό να εφαρµοστούν µε ευκολία στο θαλάσσιο 
περιβάλλον. Τα θαλάσσια ενδιαιτήµατα, παραδείγµατος χάριν, έχουν µεγαλύτερη 
τρισδιάστατη ικανότητα. Τα όρια των ενδιαιτηµάτων συχνά δεν είναι ορατά, µπορεί να είναι 
πολύ δυναµικότερα, τόσο στο χώρο όσο και στο χρόνο, και η κλίµακά τους ενδέχεται να 
κυµαίνεται από µικρή έως πολύ µεγάλη. Ως εκ τούτου, µπορεί να είναι εξαιρετικά δύσκολο 
να προσδιοριστούν διακριτοί τόποι, να υπολογιστούν οι αριθµοί των πτηνών στο εσωτερικό 
αυτών των τόπων και, κατά συνέπεια, να αξιολογηθεί η σχετική ή απόλυτη σηµασία τους για 
τα πτηνά.  

Εντούτοις, τα θαλάσσια πτηνά και άλλα πτηνά που χρησιµοποιούν τη θάλασσα δεν 
κατανέµονται στο χώρο τυχαία όταν βρίσκονται στη θάλασσα, αλλά συχνά η παρουσία τους 
εκεί συνδέεται στενά µε τα χαρακτηριστικά στοιχεία των ενδιαιτηµάτων. Τα στοιχεία αυτά θα 
µπορούσαν να είναι η κατανοµή άλλων πτηνών, θαλάσσιων θηλαστικών ή άλλων ειδών, αλλά 
επίσης και φυσικές ή/και βιολογικές διεργασίες και χαρακτηριστικά. Η κατανοµή των 
θηραµάτων αποτελεί σαφώς καθοριστικό παράγοντα της κατανοµής των πτηνών που 
αναζητούν τροφή. Αυτοί οι παράγοντες που καθορίζουν την κατανοµή των πτηνών στη 
θάλασσα, σε συνδυασµό µε τη βιολογία και την οικολογία των ίδιων των πτηνών, καθορίζουν 
και τη χωρική διάσταση των συγκεντρώσεων των πτηνών· παραδείγµατος χάριν, τα πτηνά 
µπορεί να σχηµατίζουν µεγάλα και πυκνά σµήνη ή να παρουσιάζουν µικρότερη 
συγκέντρωση. Η φύση των µεγάλων συγκεντρώσεων µε τη σειρά της καθορίζει τα 
χαρακτηριστικά των ΖΕΠ, όπως το µέγεθος και οι θέσεις των ορίων. 

Συνεπώς, οι κλίµακες χωρικής διασποράς των θαλάσσιων και άλλων υδρόβιων πτηνών στο 
θαλάσσιο περιβάλλον κυµαίνονται από πολύ µικρές, παραδείγµατος χάριν της τάξης των 
δεκάδων µέτρων σε ορισµένες συγκεντρώσεις θαλάσσιας πάπιας εκτός της περιόδου 
αναπαραγωγής, έως δεκάδες ή ακόµη και εκατοντάδες χιλιόµετρα, όπως η διασπορά 
ορισµένων ειδών της οικογένειας των προκελλαριιδών. Εντούτοις, ανεξάρτητα από τη χωρική 
κλίµακα, η κατανοµή των πτηνών συνδέεται µε την κατανοµή των φυσικών χαρακτηριστικών 
των ενδιαιτηµάτων, όπως το βάθος του νερού, το θαλάσσιο υπόστρωµα και άλλα δυναµικά 
χαρακτηριστικά, όπως τα µέτωπα, καθώς και των βιολογικών χαρακτηριστικών, όπως οι 
τροφικοί πόροι. Συνεπώς, έχει σηµασία να λαµβάνονται υπόψη, εφόσον είναι δυνατό, οι 
διεργασίες και η λειτουργία των οικοσυστηµάτων κατά τη διάκριση αυτών των περιοχών 
διότι, ακόµη και αν τα πτηνά τις χρησιµοποιούν παροδικά (ενδεχοµένως επειδή διανύουν 
µεγάλες περιόδους µετακινούµενα ή σε αποικίες αναπαραγωγής ή σε χερσαία καταφύγια), 
ενδέχεται να έχουν καθοριστική σηµασία για την επιβίωση και την αναπαραγωγή των 
πληθυσµών τους. Το γεγονός ότι οι περιοχές αυτές µπορεί να χρησιµοποιούνται µόνο σε 
εποχική βάση ή για µικρό διάστηµα δεν µειώνει τη σηµασία τους. Εάν είδη πτηνών του 
παραρτήµατος Ι ή αποδηµητικών πτηνών απαντούν σε αριθµούς που ικανοποιούν τα κριτήρια 
επιλογής ενός τόπου (βλ. κατωτέρω), τότε το στοιχείο αυτό πρέπει να θεωρείται επαρκές για 
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να  χαρακτηριστεί ο εν λόγω τόπος ΖΕΠ, ανεξάρτητα από το αν παρέχεται στα είδη ειδική 
προστασία βάσει άλλου διεθνούς µέσου. 

Παρόλα αυτά, η διαδικασία αναγνώρισης ΖΕΠ στο θαλάσσιο περιβάλλον ποικίλλει από 
κράτος σε κράτος, αν και οι εφαρµοστέες γενικές αρχές είναι πολύ παραπλήσιες. Η εφαρµογή 
αυτών των κατευθυντήριων γραµµών θα εξαρτάται µεταξύ άλλων µε από το φυσικό και 
βιολογικό χαρακτήρα της θαλάσσιας περιοχής του κάθε κράτους µέλους και των πτηνών που 
φιλοξενεί. 

 

4.5.1. Χαρακτηρισµός ΖΕΠ: το ∆ικαστήριο διασαφηνίζει ορισµένες υποχρεώσεις των κρατών 
µελών 

 
Τα κράτη µέλη υποχρεούνται να χαρακτηρίζουν ως ζώνες ειδικής προστασίας (ΖΕΠ) όλους 
τους τόπους οι οποίοι, µε την εφαρµογή ορνιθολογικών κριτηρίων, κρίνονται οι πλέον 
κατάλληλοι για τη διατήρηση των ειδών πτηνών τα οποία απαριθµούνται στο παράρτηµα Ι 
της οδηγίας για τα άγρια πτηνά. Αυτό είναι το βασικό συµπέρασµα της απόφασης – 
ορόσηµου του ∆ικαστηρίου, η οποία εκδόθηκε στις 19 Μαΐου 199850, σε αυτή την σηµαντική 
υπόθεση που δηµιούργησε νοµικό προηγούµενο για την εφαρµογή της οδηγίας. Το 
∆ικαστήριο επικρότησε τον ισχυρισµό της Επιτροπής ότι ένα κράτος µέλος παρέλειψε σαφώς 
να χαρακτηρίσει ΖΕΠ σε επαρκή αριθµό και έκταση. 
 
Η υπόθεση αυτή εστιάστηκε στο βασικό καθήκον βάσει του άρθρου 4 παράγραφος 1 της 
οδηγίας για την προστασία των κινδυνευόντων και των ευπαθών ειδών πτηνών, το οποίο 
απαιτεί από τα κράτη µέλη να «κατατάξουν κυρίως σε ζώνες ειδικής προστασίας τα εδάφη τα 
πιο κατάλληλα σε αριθµό και επιφάνεια για τη διατήρηση των ειδών αυτών στη γεωγραφική 
θαλάσσια και χερσαία ζώνη στην οποία έχει εφαρµογή η παρούσα οδηγία». Ήταν η πρώτη 
φορά που το ∆ικαστήριο ασχολήθηκε µε υπόθεση που αφορά το γενικό χαρακτήρα της 
υποχρέωσης χαρακτηρισµού ΖΕΠ. 
 
Η συγκεκριµένη και άλλες αποφάσεις έχουν επιβεβαιώσει τη σηµασία των ορνιθολογικών 
κριτηρίων. Τα επιστηµονικά κριτήρια για την αναγνώριση σηµαντικών τόπων για τα πτηνά 
είχαν ήδη καθοριστεί από το 1981, κατά τη πρώτη καταγραφή των σηµαντικών περιοχών για 
τα πτηνά στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Τη δεκαετία του ’80, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
συγκρότησε επίσης µια οµάδα εργασίας η οποία συνέβαλε στον καθορισµό κοινοτικών 
κριτηρίων επιλογής ΖΕΠ. 
 
Η Επιτροπή, αν και αναγνωρίζει πλήρως ότι απαιτούνται και άλλα µέτρα διατήρησης για 
πολλά από τα πτηνά του παραρτήµατος Ι, όπως ο χαρακτηρισµός µεγαλύτερων χερσαίων ή 
θαλάσσιων εκτάσεων για τα είδη µε µεγάλη διασπορά, υποστήριξε ότι αυτά δεν µπορούν να 
υποκαταστήσουν τον χαρακτηρισµό των καταλληλότερων περιοχών ως ΖΕΠ. Η παράλειψη 
αποτελεσµατικού χαρακτηρισµού περιοχών σήµαινε ότι αυτές οι περιοχές δεν θα υπάγονταν 
στο καθεστώς προστασίας που ισχύει σήµερα για όλες τις ΖΕΠ και ορίζεται στο άρθρο 6 της 
οδηγίας για τα ενδιαιτήµατα. 
 

                                                 
50  Υπόθεση C-3/96, Επιτροπή κατά Βασιλείου των Κάτω Χωρών υποστηριζόµενου από τη Γερµανία. 

http://curia.eu.int/jurisp/cgi-
bin/form.pl?lang=en&Submit=Submit&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor=docor&docj
o=docjo&numaff=C-3%2F96&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100  

http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=en&Submit=Submit&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor=docor&docjo=docjo&numaff=C-3%2F96&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=en&Submit=Submit&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor=docor&docjo=docjo&numaff=C-3%2F96&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=en&Submit=Submit&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor=docor&docjo=docjo&numaff=C-3%2F96&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
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Βασικά συµπεράσµατα του ∆ικαστηρίου 

Η απόφαση του ∆ικαστηρίου στην υπόθεση C-3/96 3/96 περιέχει τα ακόλουθα βασικά στοιχεία: 
- Το άρθρο 4 παράγραφος 1 της οδηγίας επιβάλλει στα κράτη µέλη υποχρέωση κατατάξεως σε ΖΕΠ 

των πλέον κατάλληλων εδαφών σε αριθµό και επιφάνεια για τη διατήρηση των ειδών που 
απαριθµούνται στο παράρτηµα Ι, υποχρέωση από την οποία δεν µπορούν να απαλλαγούν    
θεσπίζοντας άλλα µέτρα ειδικής διατήρησης.  

- ∆εν µπορούν να ληφθούν υπόψη οι οικονοµικής φύσεως επιταγές του άρθρου 2 της οδηγίας κατά 
την επιλογή και την οριοθέτηση µιας ΖΕΠ.  

- Το περιθώριο εκτιµήσεως που διαθέτουν τα κράτη µέλη κατά την επιλογή των πλέον κατάλληλων 
για την κατάταξη σε ΖΕΠ εδαφών δεν αφορά το πρόσφορο της κατατάξεως σε ΖΕΠ των εδαφών 
που φαίνονται ως τα πλέον κατάλληλα σύµφωνα µε ορνιθολογικά κριτήρια, αλλά µόνο την 
εφαρµογή των κριτηρίων αυτών για την αναγνώριση των πλέον κατάλληλων εδαφών για τη 
διατήρηση των αναφεροµένων στο παράρτηµα Ι της οδηγίας ειδών. 

- Συνεπώς, τα κράτη µέλη υποχρεούνται να κατατάσσουν σε ΖΕΠ όλα τα εδάφη τα οποία, κατ’ 
εφαρµογή ορνιθολογικών κριτηρίων, εµφανίζονται ως τα πλέον κατάλληλα για τη διατήρηση των 
οικείων ειδών. 

- Ο κατάλογος ΙΒΑ, παρ’ όλον ότι δεν είναι δεσµευτικός από νοµική άποψη για τα οικεία κράτη 
µέλη, περιλαµβάνει κατάλογο των ζωνών µεγάλου ενδιαφέροντος για τη διατήρηση των άγριων 
πτηνών εντός της Κοινότητας. 

- Στην παρούσα υπόθεση, αποδεικνύεται ότι το µόνο έγγραφο που περιέχει επιστηµονικά 
αποδεικτικά στοιχεία επιτρέποντα να εκτιµηθεί η εκ µέρους του καθ’ου κράτους µέλους τήρηση 
της υποχρέωσής για κατάταξη σε ΖΕΠ των πλέον κατάλληλων σε αριθµό και επιφάνεια εδαφών 
για τη διατήρηση των προστατευόµενων ειδών είναι η ΙΒΑ 89. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

Sterna dougallii:51 
 

Φωτογραφία: Bretagne Vivante. LIFE98 NAT F 005250 
 

                                                 
51  Το Sterna dougallii είναι ένα είδος πτηνού που αναφέρεται στο παράρτηµα Ι της οδηγίας για τα άγρια 

πτηνά. ES: Charrán rosado FR: sterne de Douga· DK: Dougalisterne· DE: Rosenseeschwalbe· EN: 
Roseate tern. 
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4.5.2. Είδη για τα οποία πρέπει να εξετάζεται το ενδεχόµενο χαρακτηρισµού ΖΕΠ 

Γενικά, υπάρχουν δύο κατηγορίες ειδών του παραρτήµατος Ι και αποδηµητικών πτηνών για 
τα οποία πρέπει να εξετάζεται το ενδεχόµενο χαρακτηρισµού ΖΕΠ - τα θαλάσσια πτηνά και 
τα υδρόβια πτηνά. Στην Ευρώπη, τα θαλάσσια πτηνά περιλαµβάνουν είδη των ακόλουθων 
οικογενειών. 
Procellariidae (Θυελοπούλια, πετρίλοι, 
µύχοι) 

Hydrobatidae (Πετρίλοι) 
Sulidae (Σούλες) 

 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ των 

σηµαντικών περιοχών για τη διατήρηση των άγριων πτηνών του 1989 (ΙΒΑ) 
Τόποι αναπαραγωγής 

1. Τόποι που φιλοξενούν ποσοστό 1% ή ανώτερο των ζευγών αναπαραγωγής του 
βιογεωγραφικού πληθυσµού. 

2. Εάν το στοιχείο 1) δεν ενδείκνυται (π.χ. εάν είναι άγνωστος ο βιογεωγραφικός πληθυσµός ή 
το κριτήριο του 1% είναι υπερβολικά υψηλό για την επιλογή σηµαντικών τόπων), τα 
κριτήρια βασίζονται στα ειδικά χαρακτηριστικά διασποράς και στα  προτιµώµενα 
ενδιαιτήµατα των ειδών. 

3. Εάν και το στοιχείο 2) είναι ανεφάρµοστο, όλοι οι τόποι που αποδεδειγµένα είναι τόποι 
αναπαραγωγής (αυτό εφαρµόστηκε µόνο σε έξι ελάχιστα γνωστά είδη πτηνών: Bulweria 
bulwerii, Puffinus puffinus mauretanicus, Puffinus assimilis, Pelagodroma marina, 
Oceodroma leucorhoa και Oceodroma castro). 

4. Τόποι ιδιαίτερης σηµασίας για οριακούς ή αποµονωµένους πληθυσµούς αναπαραγωγής, τα 
κριτήρια επιλογής των οποίων βασίζονται σε ειδικά χαρακτηριστικά διασποράς και στα 
προτιµώµενα ενδιαιτήµατα των ειδών.  

5. Όλοι οι τακτικοί τόποι σπάνιων ή κινδυνευόντων ειδών ή υποειδών ή µικρών ή 
απειλούµενων διακριτών βιογεωγραφικών πληθυσµών: 2.500 ζεύγη (για ορισµένα αποικιακά 
είδη χρησιµοποιείται το επίπεδο των πέντε ζευγών για τον αποκλεισµό µη τακτικών τόπων 
αναπαραγωγής). 

6. Για είδη ευρείας διασποράς, η επιλογή των τόπων βασίζεται σε υψηλές πυκνότητες ή µεγάλα 
πλήθη. 

7. Οι τακτικοί τόποι για σηµαντικά πλήθη τριών ή περισσότερων ειδών του παραρτήµατος Ι. 
 

Άλλοι τόποι εκτός από τους τόπους αναπαραγωγής 
8. Τόποι που συγκεντρώνουν το 1% (τουλάχιστον 100 άτοµα) του µετακινούµενου πληθυσµού 

ή του βιογεωγραφικού πληθυσµού ενός είδους. 
9. Τόποι που συγκεντρώνουν (τουλάχιστον) 20.000 υδρόβια πτηνά ή 5.000 διερχόµενα 

αρπακτικά πτηνά κατά την περίοδο µετανάστευσης. 
10. Τόποι µε ιδιαίτερη σηµασία για οριακούς πληθυσµούς, τα κριτήρια επιλογής των οποίων 

βασίζονται σε ειδικά χαρακτηριστικά διασποράς και στις προτιµήσεις ενδιαιτήµατος των 
πτηνών. 

11. Τόποι που συγκεντρώνουν 5 άτοµα (25 για αγελαία είδη) σπάνιων και κινδυνευόντων ειδών 
ή υποειδών ή µικρούς και κινδυνεύοντες βιογεωγραφικούς πληθυσµούς (λιγότερα από 10.000 
άτοµα). 

12. Τόποι που συγκεντρώνουν τακτικά µεγάλα πλήθη τριών ή περισσότερων ειδών του 
παραρτήµατος 1. 

 
Συµπεριλήφθηκαν επίσης τόποι που συγκαταλέγονταν στους 100 σηµαντικότερους στην 
Κοινότητα ή στους 5 σηµαντικότερους σε µία περιφέρεια της Κοινότητας για είδη ή υποείδη του 
παραρτήµατος Ι. 
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Phalacrocoracidae (Λαγγόνες) 
Stercorariidae (Ληστόγλαρα) 
Lariidae (Γλάροι) 

Sternidae (Γλαρόνια) 
Alcidae (Ελόβια πτηνά) 

 
Στα υδρόβια πτηνά περιλαµβάνονται είδη των ακόλουθων οικογενειών: 
 
Gaviidae (Παγοβούτια) 
Podicipedidae (Κολυµβοειδή) 

Anatidae (Πάπιες) 

Επιπλέον, ενδέχεται να είναι απαραίτητο να ληφθεί υπόψη η οικογένεια Phalaropodinae 
(Καµπυλότρυγγες), της οποίας τα µέλη κάνουν σηµαντική χρήση του θαλάσσιου 
περιβάλλοντος. 

Στο προσάρτηµα 2 του παρόντος οδηγού (πίνακας 3) παρατίθεται κατάλογος των ειδών που 
απαντούν στα ευρωπαϊκά θαλάσσια ύδατα και για τα οποία θα πρέπει ενδεχοµένως να 
οριστούν ΖΕΠ. Τα περισσότερα από αυτά τα είδη, αν όχι όλα, µπορούν να θεωρηθούν 
αποδηµητικά, στοιχείο που δικαιολογεί να ληφθούν υπόψη για τον καθορισµό θαλάσσιων 
ΖΕΠ. Η κλίµακα διασποράς στην οποία µεταναστεύουν αυτά τα είδη εποχικώς διαφέρει και 
µεταξύ των ειδών και στο εσωτερικό τους. Ο πίνακας 3 του προσαρτήµατος 2 αναφέρει τα 
είδη που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα Ι της οδηγίας για τα άγρια πτηνά και επίσης 
επιχειρεί να παρουσιάσει τις κλίµακες συνήθους συνάθροισης αυτών των ειδών όταν δεν 
µεταναστεύουν. Κάθε είδος θα µπορούσε να παρουσιάζει διασπορά µικρής έως πολύ 
µεγάλης κλίµακας, ανάλογα µε τις διάφορες περιβαλλοντικές και λοιπές συνθήκες. 
Παρουσιάζοντας τις πιθανές κλίµακες διασποράς, ο πίνακας απλώς επιχειρεί να επιτρέψει 
µια προκαταρκτική εκτίµηση των τύπων ΖΕΠ οι οποίες θα ήταν ενδεδειγµένες γι’ αυτά τα 
είδη. Για να αναγνωριστούν πλήρως οι δυνητικοί τύποι ΖΕΠ πρέπει να πραγµατοποιηθεί 
συνολική αξιολόγηση στο πλαίσιο των οικολογικών αναγκών των ειδών και των γνωστών 
τύπων διασποράς. 

Ασφαλώς, ο κατάλογος ειδών του πίνακα 3 στο προσάρτηµα 2 ενδέχεται να µην είναι 
πλήρης, γεγονός που δεν αποκλείει να ληφθούν υπόψη και άλλα είδη θαλάσσιων ή υδρόβιων 
πτηνών τα οποία χρησιµοποιούν το θαλάσσιο περιβάλλον και πληρούν τα σχετικά κριτήρια. 

4.5.3. Τύποι ΖΕΠ 
Οι τόποι που επιλέγονται ως ΖΕΠ πρέπει να είναι σαφώς αναγνωρίσιµοι, γεγονός που 
καθιστά απαραίτητο τον εντοπισµό διακριτών συναθροίσεων θαλάσσιων και υδρόβιων 
πτηνών ή διακριτών τµηµάτων ενδιαιτηµάτων που έχουν ουσιώδη σηµασία για την επιβίωση 
και αναπαραγωγή των ειδών. Επειδή οι συναθροίσεις αυτές εξαρτώνται από την κλίµακα 
(στο χώρο ή/και στο χρόνο) και διέπονται από την οικολογία και τη βιολογία των ειδών, είναι 
δυνατόν να προσδιοριστούν διάφοροι τύποι συνάθροισης πτηνών. Ο πίνακας 3 του 
προσαρτήµατος 2 υποδηλώνει ότι απαιτούνται διαφορετικοί τύποι ΖΕΠ για ορισµένα είδη 
θαλάσσιων και υδρόβιων πτηνών. Οι οµοιότητες ως προς τις οικολογικές απαιτήσεις µεταξύ 
των ειδών, ενδεχοµένως και στο εσωτερικό οικογενειών ή άλλων οµάδων ταξινόµησης 
(χωρίς αυτό να είναι απαραίτητο) επιτρέπουν τον προσδιορισµό τεσσάρων γενικών τύπων 
πιθανών ΖΕΠ:  
 
i) επεκτάσεις υφισταµένων χερσαίων ΖΕΠ στο θαλάσσιο περιβάλλον. Σε πολλές περιπτώσεις 
ενδείκνυται η επέκταση υφισταµένων παράκτιων και νησιωτικών ΖΕΠ για αποικίες 
θαλάσσιων πτηνών στο θαλάσσιο περιβάλλον, διότι τα πτηνά που αποτελούν ήδη 
αντικείµενο προστασίας στο εσωτερικό αυτών των ΖΕΠ χρησιµοποιούν εκτενώς τα 
παρακείµενα στις αποικίες ύδατα (σε διάφορες αποστάσεις από την αποικία) για πολλούς 
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λόγους. Η κατηγορία αυτή µπορεί να περιλαµβάνει σηµαντικές παράκτιες περιοχές τροφής 
κατά την περίοδο αναπαραγωγής ειδών όπως τα καταδυόµενα πτηνά, και εποχικές 
συγκεντρώσεις συγκεκριµένων ειδών, όπως ο Μύχος και η Άρτεµις Puffinus puffinus και 
Calonectris diomedea κατά την περίοδο αναπαραγωγής· 
 
ii) περιοχές που φιλοξενούν συγκεντρώσεις ορισµένων ειδών πτηνών συνήθως, αλλά όχι 
αναγκαστικά, σε εποχές εκτός αναπαραγωγής, κυρίως σε ρηχά, παράκτια και εσωτερικά 
ύδατα. Παραδείγµατος χάριν, πολλά είδη όπως οι θαλάσσιες πάπιες, τα καταδυόµενα πτηνά 
και τα κολυµβοειδή σχηµατίζουν µεγάλες συναθροίσεις εκτός της περιόδου αναπαραγωγής 
σε προβλέψιµες τοποθεσίες για ανάπαυση, αλλαγή πτερώµατος και αναζήτηση τροφής. Σε 
ορισµένες περιπτώσεις, οι συναθροίσεις αυτών των ειδών µπορεί να εξυπηρετούνται από 
επεκτάσεις υφισταµένων χερσαίων ΖΕΠ οι οποίες υποδέχονται οµάδες υδρόβιων πτηνών 
εκτός της περιόδου αναπαραγωγής· 
 
iii) περιοχές ανοικτής θάλασσας που φιλοξενούν συγκεντρώσεις θαλάσσιων πτηνών. Σε όλη 
τη διάρκεια του έτους, τα θαλάσσια πτηνά χρησιµοποιούν τις θάλασσες που βρέχουν την 
Ευρώπη, για διάφορους λόγους, αλλά ιδίως για την εύρεση τροφής. Εάν είναι δυνατό να 
οριστούν σηµαντικές περιοχές αναζήτησης τροφής για πελαγικά είδη, οι οποίες θα 
µπορούσαν να περιλαµβάνουν µέτωπα υψηλής παραγωγικότητας, ρεύµατα, περιοχές σε 
κράσπεδα υφαλοκρηπίδας, κυκλικά ρεύµατα και στροβίλους και ανοδικά θαλάσσια ρεύµατα, 
τότε οι περιοχές αυτές πρέπει να λαµβάνονται υπόψη για ενδεχόµενο χαρακτηρισµό τους ως 
ΖΕΠ. Οι περιοχές αυτές µπορεί να βρίσκονται σε πολύ µεγάλη απόσταση από αποικίες 
αναπαραγωγής και είναι πιθανό η συνάθροιση αυτή των πτηνών να συντελείται σε 
υπερβολικά µεγάλες κλίµακες που δεν επιτρέπουν την αναγνώριση διακριτών τόπων. 
Εντούτοις, πρέπει να εξετάζεται προσεκτικά σε ποιο βαθµό παρατηρούνται αυτές οι (µεγάλης 
κλίµακας) συναθροίσεις πτηνών και εάν περιλαµβάνουν ικανούς αριθµούς πτηνών και ειδών 
ώστε να χαρακτηριστούν ΖΕΠ· έχουν πραγµατοποιηθεί ελάχιστες σχετικές αναλύσεις των 
υφιστάµενων δεδοµένων·  
 
iv) σηµεία συγκέντρωσης κατά τη µετανάστευση. Για ορισµένα είδη, είναι ενδεχοµένως 
απαραίτητο να εξετάζονται περιοχές στις οποίες τα πτηνά συγκεντρώνονται ή ταξιδεύουν σε 
µεγάλες και τακτικά εµφανιζόµενες συγκεντρώσεις κατά τη µετανάστευση. Οι περιοχές 
αυτές θα µπορούσαν να είναι σηµεία στάσης κατά τη µετανάστευση, συµφόρησης ή 
περάσµατα που έχουν ζωτική σηµασία για την επιβίωση των ειδών. 
 
4.5.4. Πηγές δεδοµένων για την αναγνώριση ΖΕΠ 
Όπως και στην περίπτωση των ΖΕΠ βάσει της οδηγίας για τα ενδιαιτήµατα, οι αναλυτικές 
πτυχές της διαδικασίας αναγνώρισης ΖΕΠ, περιλαµβανοµένων των ζητηµάτων ποιότητας 
των δεδοµένων, πρέπει να λαµβάνοντα υπόψη για το τελικό αποτέλεσµα αυτής της 
διαδικασίας. Τα συµπεράσµατα πρέπει να είναι ασφαλή, όσο το δυνατό αντικειµενικά, να 
αντέχουν στην αµφισβήτηση και να συνάγονται µε επαναλήψιµες µεθόδους. 
 
Η αναγνώριση θαλάσσιων ΖΕΠ θα πρέπει πάντοτε να βασίζεται, τουλάχιστον εν µέρει, σε 
δεδοµένα, ενώ πολύ συχνά θα καθορίζεται εξ ολοκλήρου από την ανάλυση δεδοµένων 
(έρευνας). Για πολλά είδη πελαγικών θαλάσσιων πτηνών, υπάρχουν περιορισµένες 
πληροφορίες σχετικά µε τις ανάγκες τους σε ενδιαιτήµατα και άλλους παράγοντες που 
διέπουν την κλίµακα κατανοµής τους, µε αποτέλεσµα να είναι δύσκολη η πρόβλεψη του 
τόπου παρουσίας των πτηνών. Εντούτοις, έχουν ήδη συλλεγεί πολλά κατάλληλα δεδοµένα 
από έρευνες στις θάλασσες της Βορειοδυτικής Ευρώπης και είναι σχετικά εύκολο να 
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συλλεγούν οι τύποι δεδοµένων που είναι απαραίτητοι για την υιοθέτηση µιας σειράς 
προσεγγίσεων. Είναι πιθανόν να προκύψουν δεδοµένα από δειγµατοληψία και να απαιτείται 
επεξεργασία και ανάλυση για να µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τη αναγνώριση ΖΕΠ (βλ. 
κατωτέρω). 
 
Όπως και µε το χερσαίο περιβάλλον, στη διαδικασία αναγνώρισης των ΖΕΠ πρέπει πάντοτε 
να χρησιµοποιούνται τα βέλτιστα διαθέσιµα δεδοµένα, για  την επεξεργασία των οποίων 
πρέπει να εφαρµόζονται όσο το δυνατό αυστηρότερα επιστηµονικά πρωτόκολλα. Οι τόποι 
µπορούν να προσδιορίζονται πολλούς τρόπους, από ad hoc αναλύσεις των υφισταµένων 
δεδοµένων µέχρι κατά παραγγελία αναλύσεις δεδοµένων που συλλέγονται για το 
συγκεκριµένο σκοπό. Πρέπει να αξιολογείται η ποιότητα των δεδοµένων. ∆ιάφοροι 
παράγοντες υπεισέρχονται στην αξιολόγηση της ποιότητας των δεδοµένων, όπως: 

i) η εµπειρία των παρατηρητών, ώστε να ελαχιστοποιούνται τα σφάλµατα κατά τον 
υπολογισµό του αριθµού των πτηνών και την ταυτοποίηση των ειδών· 

ii) ο σχεδιασµός της έρευνας/µελέτης· τα δεδοµένα από συστηµατικές έρευνες, σε 
αντίθεση µε τις περιστασιακές ή τυχαίες έρευνες και παρατηρήσεις, είναι 
συνήθως υψηλότερης ποιότητας, π.χ. διότι αποφεύγεται η καταµέτρηση 
µικρότερου ή µεγαλύτερου αριθµού πτηνών λόγω της µετακίνησής τους· 

iii) η χωρική και χρονική έκταση της έρευνας· πρέπει να εκτιµάται αν όλες οι 
τοποθεσίες µιας περιοχής είναι κατάλληλες για τα πτηνά, ώστε να εντοπίζεται το 
πιθανό συστηµατικό σφάλµα ή έλλειψη και να είναι δυνατή η ορθή οριοθέτηση 
των τόπων. Στην εκτίµηση αυτή θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη αν η 
καταµέτρηση πραγµατοποιήθηκε από χερσαίο ή εναέριο µέσο ή πλοίο· 

iv) τα συστηµατικά σφάλµατα δειγµατοληψίας· απαιτείται ενδεχοµένως εκτίµηση της 
αντιπροσωπευτικότητας των δειγµάτων· ενδεικτικά, η δειγµατοληψία σε µια 
περιοχή θα έχει συστηµατικό σφάλµα, εάν η έρευνα ακολουθεί διατοµές µε 
κατεύθυνση παράλληλη προς σηµαντικά γραµµικά ενδιαιτήµατα, όπως επιµήκεις 
όχθες, ποταµοί ή ορισµένα ωκεανογραφικά µέτωπα· 

v) οι συνθήκες έρευνας ή καταγραφής· τα αποτελέσµατα ορισµένων µελετών 
ενδέχεται να έχουν επηρεαστεί από ασυνήθη συµβάντα, όπως κακές καιρικές 
συνθήκες ή περιστατικά ρύπανσης· 

vi) ασυνήθιστη συµπεριφορά των πτηνών· είναι σηµαντικό η συµπεριφορά ή η 
διασπορά των πτηνών στον χώρο να µην επηρεάζεται από το µέσο της έρευνας, 
π.χ. αεροσκάφος που εκτελεί χαµηλή πτήση, ή από επεµβατικές τεχνικές, όπως η 
τοποθέτηση ποµπών ή συσκευών καταγραφής στοιχείων· 

 
τα δε αποτελέσµατα της πρώτης επεξεργασίας των δεδοµένων πρέπει επίσης να εξετάζονται 
προσεκτικά, παραδείγµατος χάριν όσον αφορά: 

vii) την προέλευση των εκτιµήσεων του πληθυσµού· το κατά πόσον ο πληθυσµός 
υπολογίζεται µε πλήρη καταµέτρηση ή µε δειγµατοληψία ενδέχεται να επηρεάσει 
την ακρίβεια της εκτίµησης· 

viii) την εγκυρότητα των εκτιµήσεων του πληθυσµού· είναι πιθανό από µία έρευνα να 
προκύψουν περισσότερες της µίας εκτιµήσεις του πληθυσµού. Σε αυτή την 
περίπτωση, πρέπει να χρησιµοποιείται ο εγκυρότερος υπολογισµός του 
πληθυσµού. 

 
Τα δεδοµένα που κρίνονται ανεπαρκή για την εκτίµηση του πληθυσµού ή για τον 
προσδιορισµό των τύπων κατανοµής του πληθυσµού πρέπει να αντιµετωπίζονται ως τέτοια, 
αν και µπορεί να είναι χρήσιµα για να διαπιστωθεί αν υπάρχει ανάγκη διεξαγωγής 
αναλυτικότερης ή δοµηµένης έρευνας σε µια συγκεκριµένη περιοχή. Και σε αυτή την 



 

Last printed 02/10/2007 1:54 PM   76

περίπτωση, είναι δύσκολο να διατυπωθούν κανόνες· είναι πιθανό οι περισσότερες µελέτες να 
υπόκεινται σε περιορισµούς. Παραδείγµατος χάριν, µια καλά σχεδιασµένη εναέρια 
δειγµατοληπτική έρευνα που εκτελείται σωστά από πεπειραµένους παρατηρητές, µε 
υπολογισµό από απόσταση, αναµένεται να δώσει αξιόπιστες εκτιµήσεις του πληθυσµού, 
αλλά ενδέχεται να χρειαστούν και πρόσθετα στοιχεία από έρευνες στην ξηρά ή µε πλοίο για 
την ακριβή ταυτοποίηση των ειδών ή την καταµέτρηση δυσδιάκριτων ειδών ή αυτών που 
βρίσκονται κοντά στην ακτή. Σε ορισµένες περιστάσεις (π.χ. µικροί ή περίκλειστοι τόποι), η 
διεξαγωγή ερευνών µε πλοίο ή συστηµατικών ερευνών στην ξηρά θα µπορούσε να παράσχει 
καλύτερες εκτιµήσεις του πληθυσµού.  
 
Πρέπει να καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε τα δεδοµένα να προέρχονται από 
συστηµατική συλλογή στις κατάλληλες κλίµακες, στις κατάλληλες χρονικές περιόδους και 
µε τη χρησιµοποίηση ισχυρών µεθόδων. Εάν είναι διαθέσιµα µόνο χαµηλής ποιότητας 
δεδοµένα, πρέπει να χρησιµοποιούνται µε τη δέουσα προσοχή. Επαναλαµβάνεται ότι πρέπει 
να αξιολογείται η ποιότητα όλων των δεδοµένων και να πραγµατοποιείται πάντοτε επίσηµη 
εκτίµηση της καταλληλότητάς τους για τον προσδιορισµό των ΖΕΠ· πρέπει να εξετάζεται η 
δυνατότητα συλλογής νέων δεδοµένων καλύτερης ποιότητας. Εντούτοις, πρέπει να 
εξασφαλίζεται προσεκτική ισορροπία ανάµεσα στην αναζήτηση «τέλειων δεδοµένων» και 
στην υπαγωγή µιας περιοχής γνωστής σηµασίας σε καθεστώς προστασίας ΖΕΠ, µόλις αυτό 
είναι εφικτό. Η έλλειψη «τέλειων δεδοµένων» δεν πρέπει να προβάλλεται ως δικαιολογία για 
καθυστερήσεις. Πρέπει να εντοπίζονται οι δυνατότητες χρησιµοποίησης υφισταµένων 
µελετών για να συµπληρώνονται οι ελλείψεις δεδοµένων. 
 
Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει τις πιθανές πηγές κατάλληλων δεδοµένων για την 
αναγνώριση των διαφόρων τύπων ΖΕΠ που περιγράφονται ανωτέρω. Ο πίνακας της 
επόµενης σελίδας συνοψίζει τη διαθεσιµότητα δεδοµένων για την κατανοµή των θαλάσσιων 
και υδρόβιων πτηνών στα κράτη µέλη. 
 

Τύποι δεδοµένων που θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν για την αναγνώριση διαφόρων 
τύπων θαλάσσιων ΖΕΠ 

Τύπος ΖΕΠ 
 
 
 
Τύπος δεδοµένων 

Επεκτάσεις 
στη θάλασσα 
υφισταµένων 
ΖΕΠ 
αποικιών 

Παράκτιες 
συναθροίσεις 
πτηνών, συνήθως 
εκτός της περιόδου 
αναπαραγωγής 

Συναθροίσεις 
θαλάσσιων 
πτηνών στην 
ανοικτή θάλασσα 

Σηµεία 
συγκέντρωσης 
κατά τη 
µετανάστευση 

Εξατοµικευµένη εναέρια 
διατοµή 

Ναι Ναι Πιθανώς 
(συναθροίσεις κατά 
συστάδες) 

Όχι 

Εξατοµικευµένη εναέρια 
διατοµή 

Ναι Ναι Ναι Πιθανώς 

Υφιστάµενα δεδοµένα από 
έρευνα στη θάλασσα (π.χ. 
δεδοµένα για τα ευρωπαϊκά 
θαλάσσια πτηνά στη 
θάλασσα) 

Όχι Ναι (υπεράκτιες) Ναι Όχι 

Τηλεµετρία 
(ασύρµατη/δορυφορική)1 

Ναι Ναι Ναι Ναι 

Βιολογική καταγραφή Όχι Πιθανώς Ναι Ναι5 
Ραντάρ Όχι Πιθανώς 

(παράκτιες) 
Όχι Ναι2 

Παρατηρήσεις από την ξηρά Ναι Μόνο 
συµπληρωµατικές 

Μόνο 
συµπληρωµατικές 

Ναι (Μερικώς)4 
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πληροφορίες3 πληροφορίες 
 

1  Το σχετικό κόστος των διαφόρων µεθόδων διαφέρει, αλλά η δορυφορική ή άλλη µέθοδος ιχνηλάτησης 
ατόµων παρέχει ικανοποιητικά δεδοµένα για (συνήθως) λίγα πτηνά µε σηµαντικό κόστος και, για το 
λόγο αυτό, θα πρέπει να αποφεύγεται, εκτός εάν οι άλλες µέθοδοι αποδειχτούν ακατάλληλες. 
Εντούτοις, για ορισµένα είδη και για ειδικά ζητήµατα, η τεχνική αυτή µπορεί να είναι πολύ πρόσφορη. 

2  Οι έρευνες µε ραντάρ µπορούν να δώσουν συγκεκριµένες πληροφορίες για τις µεταναστευτικές οδούς, 
αλλά η µέθοδος αυτή είναι εντάσεως εργασίας και δαπανηρή και είναι κατάλληλη µόνο για 
συγκεκριµένους τύπους περιοχών. 

3  Μπορεί να αποτελέσει βασική πηγή δεδοµένων για ορισµένους περίκλειστους παράκτιους τόπους ή 
όταν επιβεβαιώνεται από έρευνα µε πλοίο ή ιπτάµενο µέσο ότι η γενική κατανοµή του είδους στόχου 
βρίσκεται εντός του πεδίου δράσης ερευνητών µε έδρα την ξηρά. 

4  Όπως και για τις παράκτιες συναθροίσεις. 
5  Οι καταγραφείς δεδοµένων GPS είναι σε θέση να εντοπίσουν τους διαδρόµους µετανάστευσης ή τα 

σηµεία συµφόρησης. 
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∆ιαθεσιµότητα δεδοµένων σχετικά µε τη διασπορά θαλάσσιων και υδρόβιων πτηνών σε κάθε κράτος µέλος.  
∆ιαθεσιµότητα δεδοµένων ευρείας κλίµακας ή κάλυψη από έρευνες του µεγαλύτερου µέρους των υδάτων των κρατών µελών (µέχρι την 

ΑΟΖ/200 νµ ή την υφαλοκρηπίδα) 

Τύπος δεδοµένων B CY D DK E EST F FIN GB GR I IRL LT LV M NL PL P S SL 
Εξατοµικευµένη εναέρια διατοµή Ναι  Ναι Ναι   Ναι8  Ναι1       Ναι  Ναι   

Εξατοµικευµένη διατοµή µε πλοίο Ναι  Ναι Ναι Ναι7  Ναι  Ναι1       Ναι  Ναι   

Υφιστάµενα δεδοµένα από έρευνα 
στη θάλασσα (π.χ. δεδοµένα για τα 
ευρωπαϊκά θαλάσσια πτηνά στη 
θάλασσα) 

Ναι  Ναι Ναι   Ναι9  Ναι2       Ναι  Ναι   

Τηλεµετρία 
(ασύρµατη/δορυφορική) 

No  No No Ναι7  Ναι10  Ναι3       No  Ναι   

Ραντάρ Ναι  Ναι Ναι6     No       Ναι5  Ναι   

Παρατηρήσεις από την ξηρά Ναι  Ναι Ναι Ναι7  Ναι  Ναι4       Ναι  Ναι   
1  UK: µόνο για περιοχές µε γνωστές συγκεντρώσεις διαχειµαζόντων πτηνών για διαχείµαση· η έρευνα συνεχίζεται 
2  UK: βάση δεδοµένων που δηµιουργήθηκε για τη Βόρειο Θάλασσα και τµήµατα του Ατλαντικού Ωκεανού· περιέχει δεδοµένα άνω των 25 ετών 
3  UK: µόνο για µικρό αριθµό ειδών (Μύχος Puffinus puffinus, κηλιδοβούτι Gavia stellata) 
4  UK: από δηµοφιλείς παράκτιες περιοχές 
5  NL: κοντά σε πιθανά αιολικά πάρκα 
6  DK: κοντά σε πιθανά αιολικά πάρκα 
7  ES: περιστασιακά δεδοµένα από προηγούµενη έρευνα. Προσφάτως άρχισε έρευνα που συνεχίζεται. 
8  FR: η αποτελεσµατικότερη µέθοδος για µεγάλες περιοχές 

9 FR: διαθέσιµα δεδοµένα για τη νοτιοδυτική Γαλλία 

10 FR: µόνο για πολύ µικρό αριθµό ατόµων ελάχιστων ειδών (Άρτεµις)  
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4.5.5. Επεξεργασία δεδοµένων για την αναγνώριση ΖΕΠ 
Η αναγνώριση ΖΕΠ θα πραγµατοποιείται κατά πάσα πιθανότητα µε τη χρησιµοποίηση 
δεδοµένων σχετικά µε την κατανοµή και την αφθονία των πτηνών εντός των µελετώµενων 
περιοχών. Ως επί το πλείστον, θα πρόκειται για υπάρχοντα δεδοµένα, κάτι που αφορά σε 
µεγάλο βαθµό τα κράτη µέλη µε πλούσια παράδοση συλλογής δεδοµένων. Συνήθως, όµως, τα 
δεδοµένα συλλέγονται για σκοπούς διαφορετικούς από την αναγνώριση ΖΕΠ και, για το λόγο 
αυτό, είναι απαραίτητο να αναλυθούν για αναγνώριση ΖΕΠ µε διαφορετικό τρόπο από αυτόν 
που είχε αρχικά προβλεφθεί (και συχνά µε καινοτόµους τρόπους). Οµοίως, τα υφιστάµενα 
δεδοµένα συχνά προέρχονται από δειγµατοληψίες και δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως 
δείκτες για τα µεγέθη συνολικών πληθυσµών. Ακόµη, ο βαθµός ανάλυσης αυτών των 
δεδοµένων είναι συνήθως τόσο αδρός ώστε δεν επιτρέπει την ευχερή οριοθέτηση των τόπων. 
Ασφαλώς, όταν υπάρχουν τα κατάλληλα δεδοµένα, πρέπει να χρησιµοποιούνται. Πρέπει να 
λαµβάνεται µέριµνα ώστε η κλίµακα καθορισµού των ορίων να αποτυπώνει τη χωρική 
κλίµακα στην οποία τα εξεταζόµενα είδη χρησιµοποιούν τα θαλάσσια ενδιαιτήµατα µε την 
πάροδο του χρόνου, εφόσον η κατανοµή των ειδών στο χώρο µπορεί να παρουσιάζει µεγάλες 
διακυµάνσεις κατά τη διάρκεια µιας ηµέρας, µιας εποχής ή και µεταξύ εποχών. 
 
Εάν, ωστόσο, η ποιότητα και η ποσότητα των υφιστάµενων δεδοµένων είναι επαρκής, αυτά 
πρέπει να αποτελούν τη βάση για την περαιτέρω εκπόνηση µοντέλων και ανάλυση για να 
εκτιµηθεί αν ο τόπος πληροί τα κριτήρια (ως προς τους αριθµούς των παρόντων πτηνών), 
καθώς και για τον καθορισµό των ορίων. Οι τεχνικές εκπόνησης στατιστικών και 
χωροταξικών µοντέλων µπορούν επίσης να βελτιωθούν µε την προσθήκη δεδοµένων για τα 
ενδιαιτήµατα και άλλων περιβαλλοντικών δεδοµένων ως συµµεταβαλλόµενων στα µοντέλα 
κατανοµής των πτηνών. Όµως, εάν η απλή καταµέτρηση και τα τοπικά δεδοµένα αρκούν για 
την οριοθέτηση ενός τόπου, τότε µπορεί να µην χρειάζονται πρόσθετα µοντέλα. 
 
Υπάρχουν διάφορες τεχνικές εκπόνησης µοντέλων που µπορούν να χρησιµοποιηθούν 
αυτούσιες ή να προσαρµοστούν εύκολα για την αναλυτικότερη ερµηνεία των δεδοµένων 
κατανοµής των πτηνών, από την εκπόνηση απλών γεωγραφικών µέχρι στατιστικών και 
χωροταξικών µοντέλων ή µε συνδυασµό δύο ή περισσότερων τεχνικών. Εκτός από την 
αξιολόγηση της ποιότητας των δεδοµένων (βλ. ανωτέρω), είναι απολύτως απαραίτητο να 
ικανοποιούνται οι σχετικές µε τα δεδοµένα απαιτήσεις όλωντων εφαρµοζόµενων µεθόδων 
κατάρτισης στατιστικών και µοντέλων, όπου συµπεριλαµβάνονται οι παραδοχές σχετικά µε 
την υφιστάµενη κατανοµή των δεδοµένων. Ανεξάρτητα από το αν πρόκειται για εκτίµηση του 
µεγέθους του πληθυσµού ή για τον προσδιορισµό της χωρικής κατανοµής των πτηνών (βλ. 
κατωτέρω), πρέπει να αποφεύγονται οι παραβιάσεις των περιορισµών που ισχύουν για όλες 
τις δοκιµές και των λοιπών µεθοδολογικών περιορισµών. Εντούτοις, εάν κριθεί απαραίτητο 
να εφαρµοστούν λιγότερο αυστηρές απαιτήσεις δοκιµών, παραδείγµατος χάριν λόγω 
έλλειψης δεδοµένων, αυτό θα πρέπει να δηλωθεί ρητά και να προσδιοριστούν οι πιθανές 
συνέπειες για την ανάλυση. 
 
Κάθε ανάλυση δεδοµένων που αφορούν τη διασπορά θαλάσσιων πτηνών πρέπει να 
αποσκοπεί στην αναγνώριση δυνητικά κατάλληλων περιοχών υψηλής πυκνότητας (hotspots). 
Εάν δεν υπάρχουν συµµεταβαλλόµενα δεδοµένα, ενδείκνυται η χρησιµοποίηση των 
διαφόρων µεθόδων χωρικής παρεµβολής, µε τις οποίες οποίες η εγγενής χωρική διάρθρωση 
της παρατηρούµενης κατανοµής των πτηνών εφαρµόζεται µε υψηλότερο βαθµό ανάλυσης σε 
ολόκληρη την περιοχή έρευνας, όπως η µέθοδος kriging (βλ. πλαίσια E, ΣΤ). Όταν υπάρχουν 
συµµεταβαλλόµενα δεδοµένα, παραδείγµατος χάριν πληροφορίες για τα ενδιαιτήµατα, 
ενδείκνυται η χρησιµοποίηση και άλλων µέσων εκπόνησης µοντέλων, τα οποία θα επέτρεπαν 
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την παρέκταση των δεδοµένων για την κατανοµή των πτηνών σε περιοχές εκτός εκείνης που 
ερευνήθηκε. 
 
Ενώ τα περισσότερα δεδοµένα σχετικά µε την κατανοµή των πτηνών στη θάλασσα είναι 
αποτέλεσµα ερευνών µε πλοίο και µε ιπτάµενα µέσα, όλο και περισσότερα δεδοµένα 
προέρχονται από τηλε-ιχνηλάτηση (ασύρµατη και δορυφορική) και βιολογική καταγραφή. 
Πρέπει να αναπτυχθούν πρωτόκολλα για την εφαρµογή αυτών των δεδοµένων (βλ. πλαίσιο 
Β). Αν και έχουν περιγραφεί µέθοδοι για την αναγνώριση βασικών περιοχών χρήσης στο 
BirdLife (2004), ορισµένες από αυτές, όπως η ανάλυση πυρήνων (kernel analysis), πρέπει να 
εφαρµόζονται µε προσοχή (Hemson et al. 2005) και ασφαλώς µε συνέπεια στην έρευνα που 
υποστηρίζει την ΖΕΠ. Οι αναλυτικές τεχνικές πρέπει να εφαρµόζονται σε όλα τα στάδια της 
αξιολόγησης τόπων και του καθορισµού των ορίων. 
  

Πλαίσιο B. Σηµαντικές περιοχές για θαλάσσια πτηνά (θαλάσσιες ΙΒΑ) στην Ισπανία και την Πορτογαλία 
– µια πολυεπίπεδη προσέγγιση µε τη χρησιµοποίηση καινοτόµων µεθόδων 

 
© Filipe Viveiros 

Κατά το διάστηµα 2004 έως 2008, οι εταίροι του BirdLife International 
στην Ισπανία (SEO) και την Πορτογαλία (SPEA) υλοποιούν δύο 
στρατηγικής σηµασίας έργα Life-Φύση για να συµβάλουν στην 
εφαρµογή της οδηγίας για τα άγρια πτηνά στο θαλάσσιο περιβάλλον. Στο 
πλαίσιο αυτών των έργων θα αναπτυχθεί µεθοδολογία για την ανάλυση 
της χωρικής κατανοµής των ειδών ανοικτής θάλασσας και των πελαγικών 
ειδών. Οι εργασίες θα στηριχθούν στις πλέον σύγχρονες µεθόδους της 
θαλάσσιας ορνιθολογίας (BirdLife International 2004) που βασίζονται σε 
δεδοµένα τηλεµετρίας, χάρτες κατανοµής της πυκνότητας και ανάλυση 
πυρήνων για την αναγνώριση των περιοχών τις οποίες χρησιµοποιούν 
περισσότερο τα πτηνά. 
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Στο πλαίσιο αυτών των έργων πραγµατοποιούνται λεπτοµερείς απογραφές µε τη χρησιµοποίηση αντικειµενικών 
µεθοδολογικών κριτηρίων για τον προσδιορισµό των σηµαντικών περιοχών για τα πτηνά (ΙΒΑ) στη θάλασσα για τα είδη 
θαλάσσιων πτηνών του παραρτήµατος Ι της οδηγίας για τα άγρια πτηνά τα οποία απαντούν στα θαλάσσια ύδατα της 
Ισπανίας και της Πορτογαλίας, µεταξύ των οποίων ορισµένα από τα πλέον σπάνια είδη πτηνών της Ευρώπης, όπως τα 
απειλούµενα µε εξαφάνιση παγκοσµίως Puffinus mauretanicus, Pterodroma madeira και Pterodroma feae, και πολλά είδη 
θαλάσσιων πτηνών που παρουσιάζουν ενδιαφέρον διατήρησης, όπως τα Calonectris diomedea, Puffinus assimilis, Larus 
audouinii και Sterna sandvicensis. 
 
Η απογραφή θα περιλάβει χαρακτηρισµό της πορτογαλικής και της ισπανικής ΑΟΖ και λεπτοµερή χαρακτηρισµό κάθε 
ΙΒΑ, µε χαρτογράφηση γεωαναφοράς GIS και περιγραφή των βασικών απειλών που αντιµετωπίζει. Για το σκοπό αυτό, θα 
µελετηθεί η σχέση ανάµεσα στα ωκεανογραφικά δεδοµένα και την παρουσία/απουσία θαλάσσιων πτηνών. Η 
παρακολούθηση ορισµένων ειδών θα πραγµατοποιείται µε δορυφορική (Calonectris diomedea και Larus audouinii) και 
ασύρµατη ιχνηλάτηση (Bulweria bulwerii, Puffinus assimilis, Oceanodroma castro), µελέτη των παράκτιων υδάτων, 
ανάλυση και χαρτογράφηση πληροφοριών από δακτυλίους που τοποθετούνται στα πτηνά στην Ισπανία και την Πορτογαλία 
και µε τη δηµιουργία βάσης δεδοµένων για τα πτηνά που καταφεύγουν στην ακτή. Ο χαρακτηρισµός και γενική 
δειγµατοληψία των πλέον ευνοϊκών περιοχών πραγµατοποιούνται µε βάση τα ωκεανογραφικά χαρακτηριστικά των εν λόγω 
περιοχών. 
 
Με τη συνδυασµένη εφαρµογή αυτών των µεθόδων θα προκύψουν δεδοµένα για τις βασικές περιοχές διατήρησης των 
θαλάσσιων πτηνών (π.χ. ως πεδία αναζήτησης τροφής). Σε αντίθεση µε τα αγελαία παράκτια είδη, τα πελαγικά θαλάσσια 
πτηνά ενδέχεται να εξαρτώνται από λιγότερο σαφώς οριοθετηµένες περιοχές για την επιβίωσή τους. Οι περιοχές αυτές 
πρέπει να αναγνωρίζονται κυρίως µε έµµεσες µεθόδους, όπως η τηλεµετρία, εφόσον οι κλασικές µέθοδοι καταµέτρησης 
των συναθροίσεων των πτηνών (e.g. Skov et al. 1995) δεν είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθούν γι’ αυτά τα είδη. 
 
Όλα τα ευρωπαϊκά είδη θαλάσσιων πτηνών που απειλούνται µε εξαφάνιση παγκοσµίως, ζουν στα πορτογαλικά και τα 
ισπανικά ύδατα. Η συµπεριφορά τους στη θάλασσα είναι ελάχιστα γνωστή και οι χρησιµοποιούµενες µέθοδοι για την 
ιχνηλάτησή τους βρίσκονται ακόµη στο στάδιο της ανάπτυξης. Στο πλαίσιο τόσο του έργου SPEA όσο και του SEO, τα 
δεδοµένα από άµεσες παρατηρήσεις στη θάλασσα (έρευνες µε πλοία, ιπτάµενα µέσα) θα διασταυρωθούν µε δεδοµένα 
ιχνηλάτησης θαλάσσιων πτηνών. Εντούτοις, οι πυκνότητες των θαλάσσιων πτηνών στη θάλασσα ενδέχεται να είναι πολύ 
µικρότερες από αυτές που έχουν καταγραφεί στις βόρειες θάλασσες. Θα αναπτυχθεί πρότυπη µεθοδολογία για την 
αναγνώριση και την οριοθέτηση θαλάσσιων ΙΒΑ, βάσει τυποποιηµένων και ποσοτικών κριτηρίων· η µεθοδολογία αυτή θα 
µπορεί να χρησιµοποιείται για την αναγνώριση ΙΒΑ άλλων χωρών, γεγονός που θα βελτιώσει το επίπεδο προστασίας στη 
θάλασσα των γνήσια πελαγικών θαλάσσιων πτηνών. 

 
4.6. Σκεπτικό για την επιλογή τόπων ως ΖΕΠ 
Αν και το άρθρο 4 της οδηγίας για τα άγρια πτηνά δεν ορίζει ακριβή κριτήρια επιλογής των 
ΖΕΠ, ορισµένα κράτη µέλη έχουν εκδώσει ειδικές κατευθύνσεις για την επιλογή ΖΕΠ. Οι 
κατευθυντήριες γραµµές επιλογής πρέπει να είναι σαφείς, να βασίζονται σε επιστηµονικές 
αρχές και σε κρίσεις κοινής αποδοχής και να εφαρµόζονται εύκολα. Στόχος του παρόντος 
εγγράφου είναι να προτείνει κατευθυντήριες γραµµές για την αναγνώριση θαλάσσιων ΖΕΠ 
και όχι δεσµευτικούς κανόνες προς εφαρµογή σε όλα τα κράτη µέλη. Όµως, για την 
εφαρµογή των κατευθυντήριων γραµµών επιλογής στο κάθε κράτος µέλος πρέπει να 
ακολουθείται δεσµευτική διαδικασία, εφόσον αυτό είναι εφικτό, ειδικά προσαρµοσµένη στις 
συγκεκριµένες ανάγκες του κράτους µέλους. 
 
Στόχος µας είναι οι παρούσες κατευθυντήριες γραµµές για τον καθορισµό ΖΕΠ στο θαλάσσιο 
περιβάλλον να είναι συνεπείς µε τις θεσπισθείσες κατευθυντήριες γραµµές για το χερσαίο 
περιβάλλον και να διατυπωθούν µε βάση το γενικό στόχο της επίτευξης οικολογικής συνοχής 
µεταξύ των ΖΕΠ και του συνόλου των ευρύτερων δικτύων Natura. 
 
Η επίτευξη οικολογικής συνοχής ενδέχεται να είναι µια στερεότυπη διαδικασία, τόσο στο 
εσωτερικό όσο και µεταξύ των κρατών µελών. Οι κανόνες συνοχής πρέπει να βασίζονται στη 
γνώση της οικολογίας όλων των ειδών του παραρτήµατος Ι και των ειδών αποδηµητικών 
πτηνών που εµφανίζονται τακτικά και πρέπει επίσης να αποβλέπουν στη συνεκτίµηση των 
λειτουργικών οµάδων ειδών. 
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Η κατανόηση των αναγκών προστασίας των ειδών (όπως απαιτεί το άρθρο 4) αποτελεί 
καθοριστικό βήµα για να καθοριστεί το επίπεδο συνεισφοράς του δικτύου ΖΕΠ στη 
διατήρηση καθενός από τα είδη που καλύπτονται από την οδηγία και για τα οποία απαιτείται 
ο χαρακτηρισµός ΖΕΠ. 
 
Κατά τους Stroud et al (2001) τα είδη των οποίων οι µεγαλύτερες αναλογίες πληθυσµού 
πρέπει να βρίσκονται εντός δικτύου προστατευόµενων περιοχών είναι εκείνα τα οποία: 
• απαντούν στον τόπο σε µεγάλες πυκνότητες (είδη που συναθροίζονται)· 
• απαντούν, σε µεγάλο βαθµό, σε φυσικά ή ηµιφυσικά ενδιαιτήµατα· 
• έχουν προβλέψιµη παρουσία σε συγκεκριµένους τόπους σε τακτά διαστήµατα µε την 

πάροδο των ετών (π.χ. είδη που δεν εµφανίζονται σε άτακτα διαστήµατα ή  σπάνια)· 
• παρουσιάζουν περιορισµένη εξάπλωση σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο  ή 
• έχουν µικρό µέγεθος πληθυσµού σε εθνικό η διεθνές επίπεδο. 
 
Είναι απολύτως απαραίτητο να γίνουν κατανοητές οι οικολογικές ανάγκες κάθε είδους πριν 
την επιλογή της βέλτιστης προσέγγισης για κάθε στάδιο του κύκλου ζωής του. Αυτό ισχύει 
κατ’ εξοχήν για ορισµένα είδη θαλάσσιων πτηνών τα οποία δεν συναθροίζονται µε τον ίδιο 
τρόπο όπως άλλα είδη υδρόβιων πτηνών, αλλά ενδεχοµένως παρατηρούνται στη θάλασσα σε 
προβλέψιµες µεγαλύτερες πυκνότητες στο χώρο και το χρόνο. Όσον αφορά τα πτηνά που 
αναζητούν τροφή από τις αποικίες θαλάσσιων πτηνών, πρέπει να υπάρξει µέριµνα να µην 
ληφθούν υπόψη δύο φορές για το χαρακτηρισµό µιας ΖΕΠ, δηλαδή µία φορά για την αποικία 
αναπαραγωγής και µία φορά για τις περιοχές αναζήτησης τροφής κατά την περίοδο 
αναπαραγωγής. 
 
Τα θαλάσσια πτηνά µιας αποικίας αναπαραγωγής τα οποία αναζητούν τροφή είναι ένα καλό 
παράδειγµα των περιπτώσεων που τα παραδοσιακά κατώτατα όρια, π.χ. 1%, πρέπει να 
εφαρµόζονται µε προσοχή, διότι ενδέχεται να µην αποτελούν πάντοτε την άριστη ένδειξη για 
το αν σε ένα συγκεκριµένο είδος θαλάσσιου πτηνού µπορεί να εφαρµοστεί µια προσέγγιση 
βασιζόµενη στην τοποθεσία για µέρος του κύκλου ζωής του. Ενδεικτικά, µόνο το ένα τρίτο 
των λεπτοραµφόκεπρων µιας αποικίας αναπαραγωγής αναζητά συνήθως τροφή οποιαδήποτε 
στιγµή, µε αποτέλεσµα τα πτηνά αυτά να µην σχηµατίζουν ενδεχοµένως ποτέ συναθροίσεις 
1% ή υψηλότερου ποσοστού του βιογεωγραφικού ή του εθνικού τους πληθυσµού. Μπορεί, 
ωστόσο, να σχηµατίζουν συγκεντρώσεις κατά την αναζήτηση τροφής οι οποίες είναι 
σταθερές στο χώρο και προβλέψιµες ως προς την χρονική εµφάνισή τους µεταξύ των ετών 
και πρέπει να προστατεύονται για να καλυφθούν οι οικολογικές ανάγκες µιας ΖΕΠ που 
φιλοξενεί αποικία αναπαραγωγής του είδους. 
 
Συνεπώς, η εκτίµηση των αναγκών προστασίας του κάθε είδους θαλάσσιων πτηνών απαιτεί 
προσεκτική εξέταση των οικολογικών του απαιτήσεων και των στοιχείων της συµπεριφοράς 
του κατά τα διάφορα στάδια του κύκλου ζωής του. 
Παραδείγµατος χάριν, στο Ηνωµένο Βασίλειο, η επιλογή τόπων είναι µια διαδικασία δύο 
σταδίων (Stroud et al. 2001). Το πρώτο στάδιο, το στάδιο 1 αποσκοπεί στην αναγνώριση 
κατάλληλων εδαφών µέσω της εφαρµογής κριτηρίων επιλογής βάσει αντικειµενικής 
εκτίµησης του σχετικού αριθµητικού µεγέθους των εξεταζόµενων πληθυσµών των πτηνών. 
Εάν µε την εφαρµογή των κατευθυντήριων γραµµών για το στάδιο 1 δεν επιτευχθεί η 
αναγνώριση επαρκούς συνόλου τόπων για τη διατήρηση ενός είδους, τότε πρέπει να τεθούν 
σε εφαρµογή τα κριτήρια του σταδίου 2. 

Κατευθυντήριες γραµµές σταδίου 1 
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Η εφαρµογή των κατευθυντήριων γραµµών του σταδίου 1 εξαρτάται από τη διαθεσιµότητα 
επαρκών δεδοµένων για τους πληθυσµούς και τα είδη που εξετάζονται προς προστασία στο 
εσωτερικό ΖΕΠ. Εάν τα δεδοµένα είναι επαρκή, τότε πρέπει να εντοπίζονται σηµαντικοί 
πληθυσµοί µε την ένταξή τους στο κατάλληλο πλαίσιο.  

Παράδειγµα κατευθυντήριων γραµµών σταδίου 1 του Ηνωµένου Βασιλείου για τον χαρακτηρισµό 
περιοχών ως ΖΕΠ 

Μια περιοχή χαρακτηρίζεται ως ΖΕΠ εάν: 
(1) χρησιµοποιείται τακτικά από ποσοστό 1% ή ανώτερο του πληθυσµού στη Μεγάλη Βρετανία (ή ολόκληρη 

την Ιρλανδία) ενός είδους που απαριθµείται στο παράρτηµα 1 της οδηγίας για τα άγρια πτηνά, ανεξαρτήτως 
εποχής· 

(2) χρησιµοποιείται τακτικά από ποσοστό 1% ή ανώτερο του βιογεωγραφικού πληθυσµού ενός τακτικά 
εµφανιζόµενου είδους αποδηµητικών πτηνών (εκτός από εκείνα που απαριθµούνται στο παράρτηµα 1), 
ανεξαρτήτως εποχής· 

(3) χρησιµοποιείται τακτικά από περισσότερα από 20.000 υδρόβια πτηνά (όπως ορίζονται στη σύµβαση 
Ραµσάρ) ή 20.000 θαλάσσια πτηνά, ανεξαρτήτως εποχής- 

Ακόµη, η ∆ανία εφαρµόζει τελείως ανάλογες κατευθυντήριες γραµµές του σταδίου 1, σύµφωνα µε τις οποίες µια 
περιοχή είναι επιλέξιµη εάν: 

(1) χρησιµοποιείται τακτικά από ποσοστό 1% ή ανώτερο του εθνικού πληθυσµού ενός είδους του παραρτήµατος 
Ι, 

(2) δέχεται πυκνότητα πληθυσµού ενός είδους του παραρτήµατος 1 υπερτριπλάσια του µέσου εθνικού 
πληθυσµού αυτού του είδους· 

(3) χρησιµοποιείται τακτικά από ποσοστό 1% ή ανώτερο του πληθυσµού ενός αποδηµητικού είδους· 
(4) δέχεται πυκνότητα πληθυσµού ενός αποδηµητικού είδους υπερτριπλάσια του µέσου εθνικού πληθυσµού 

αυτού του είδους· 
(5) χρησιµοποιείται τακτικά από περισσότερα από 20.000 υδρόβια πτηνά, ανεξαρτήτως εποχής. 

Με βάση τα ανωτέρω, πρέπει να οριστεί τι σηµαίνει στην πράξη «τακτικός χαρακτήρας». Ως επί το πλείστον, 
εδφαρµόζεται ο ορισµός της σύµβασης Ραµσάρ: 

(1) ο απαιτούµενος αριθµός πτηνών είναι γνωστό ότι έχει εµφανιστεί στα δύο τρίτα των εποχών για τις οποίες 
υπάρχουν επαρκή δεδοµένα, υπό τον όρο ότι ο συνολικός αριθµός εποχών δεν είναι µικρότερος των τριών· ή 

(2) ο µέσος όρος των µέγιστων αριθµών στη διάρκεια των εποχών κατά τις οποίες ο εξεταζόµενος τόπος είναι 
διεθνώς σηµαντικός, υπολογιζόµενος για διάστηµα τουλάχιστον πέντε ετών, φθάνει το απαιτούµενο επίπεδο 
(οι µέσοι όροι που βασίζονται σε διαστήµατα τριών ή τεσσάρων ετών µπορούν να χρησιµοποιούνται µόνο σε 
προσωρινές αξιολογήσεις).  

 
Σε ορισµένες περιπτώσεις, παραδείγµατος χάριν είδη εξαιρετικά σπάνια ή που εµφανίζονται 
σε πολύ αποµακρυσµένες περιοχές (όπως συµβαίνει κατ’ εξοχήν στο θαλάσσιο περιβάλλον), 
οι τόποι υψηλής πυκνότητας µπορούν να αναγνωρίζονται βάσει λιγότερων δεδοµένων (βλ. 
Stroud et al. 2001). 
 
Στην ιδανική περίπτωση, οι εκτιµήσεις του πληθυσµού που χρησιµοποιούνται για την 
αξιολόγηση της σηµασίας µιας δυνητικής ΖΕΠ πρέπει να προκύπτουν από αξιόπιστες 
απογραφές ή/και αναλύσεις (βλ. ανωτέρω). Η βάση για τον χαρακτηρισµό µιας περιοχής θα 
είναι ασφαλώς τα βέλτιστα διαθέσιµα δεδοµένα. Κατά προτίµηση, τα δεδοµένα αυτά θα 
πρέπει να καλύπτουν τα πλέον πρόσφατα πέντε έτη για κάθε ενδεδειγµένη εποχή, ενδέχεται 
όµως να είναι απαραίτητο να ληφθούν υπόψη σειρές δεδοµένων για µεγαλύτερα χρονικά 
διαστήµατα (παραδείγµατος χάριν 25 έτη για τα δεδοµένα διασποράς των θαλάσσιων πτηνών 
στα ύδατα των χωρών Ηνωµένου Βασιλείου / Κάτω Χωρών /∆ανίας / Γερµανίας / Βελγίου 
στη Βόρεια Θάλασσα ή 10 έτη όσον αφορά τα δεδοµένα του Βελγίου για υδρόβια πτηνά 
κοντά στις ακτές). Η χρησιµοποίηση µεγαλύτερων χρονοσειρών µπορεί να συµβάλει στην 
αντιµετώπιση του δυνητικού προβλήµατος των µετατοπίσεων της κατανοµής των πτηνών σε 
µακροχρόνια (αλλά πιθανώς κυκλική) βάση. Αυτό επιτείνει την ανάγκη να υπάρχουν επαρκή 
συστήµατα παρακολούθησης των πτηνών στη θάλασσα για να βελτιωθεί η κατανόηση των 
διακυµάνσεων της κατανοµής τους στο χώρο και το χρόνο. 
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Συνολικά, αυτές οι προσεγγίσεις του σταδίου 1 προσφέρουν επαναλήψιµα και, κατά το 
δυνατό, αντικειµενικά πρωτόκολλα που εξασφαλίζουν τη συνέπεια των λύσεων, η οποία 
µπορεί να είναι σηµαντική για να αποφευχθούν ή να αντιµετωπιστούν οι µετέπειτα 
δυσκολίες. 
 
Κατευθυντήριες γραµµές του σταδίου 2 
 
Εάν, για οποιονδήποτε λόγο, µε την εφαρµογή των κατευθυντήριων γραµµών του σταδίου 1 
δεν καταστεί δυνατή η αναγνώριση ενός κατάλληλου συνόλου ΖΕΠ για κάποιο είδος πτηνών, 
τότε πρέπει να ληφθούν αποφάσεις του σταδίου 2. Μια περιοχή η οποία πληροί τις 
απαιτήσεις µιας ή περισσότερων κατευθυντήριων γραµµών του σταδίου 2 πρέπει να 
εξετάζεται για χαρακτηρισµό ως ΖΕΠ. Αυτές οι κατευθυντήριες γραµµές είναι δυνατό (και 
όντως συµβαίνει σε διάφορα κράτη µέλη) να καταλήξουν σε θετική εισήγηση µε βάση τα 
ακόλουθα: 
 
(1) σχετικό µέγεθος και πυκνότητα πληθυσµού. Οι περιοχές οι οποίες φιλοξενούν µεγαλύτερους πληθυσµούς 

των σχετικών ειδών πτηνών ή σε µεγαλύτερες πυκνότητες από άλλες περιοχές πρέπει να επιλέγονται κατά 
προτίµηση· 

(2) φάσµα ειδών. Οι επιλεγόµενες περιοχές πρέπει να παρέχουν την ευρύτερη δυνατή κάλυψη σε όλο το 
εύρος εξάπλωσης ενός είδους· 

(3) επιτυχία αναπαραγωγής. Οι περιοχές µε υψηλότερα ποσοστά αναπαραγωγής από άλλες πρέπει να 
επιλέγονται κατά προτίµηση · 

(4) Ιστορικό χρήσης. Οι περιοχές µε µακρότερη προϊστορία χρήσης πρέπει να επιλέγονται κατά προτίµηση· 
(5) περιοχές πολλαπλών ειδών. Περιοχές οι οποίες φιλοξενούν τον µεγαλύτερο αριθµό ειδών που 

ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του άρθρου 4 της οδηγίας για τα άγρια πτηνά· 
(6) φυσικότητα. Πρέπει να προτιµάται η επιλογή περιοχών που διαθέτουν φυσικά ή ηµιφυσικά ενδιαιτήµατα 

έναντι άλλων περιοχών που δεν διαθέτουν· 
(7) δυσµενείς περιβαλλοντικές συνθήκες. Οι περιοχές που χρησιµοποιούνται τουλάχιστον µία φορά ανά 

δεκαετία από σηµαντικά ποσοστά του βιογεωγραφικού πληθυσµού ενός είδους σε περιόδους δυσµενών 
καιρικών ή άλλων συνθηκών ανεξαρτήτως εποχής και οι οποίες είναι ζωτικής σηµασίας για την επιβίωση 
ενός βιώσιµου πληθυσµού πρέπει να επιλέγονται κατά προτίµηση. 

 
4.6.1. Εναλλακτικές προσεγγίσεις της επιλογής τόπων 
Το BirdLife International (BirdLife 2005) προτείνει µια εναλλακτική προσέγγιση η οποία 
συνδυάζει τις αποφάσεις του σταδίου 1 και του σταδίου 2. Η προσέγγιση αυτή αποσκοπεί 
στην αναγνώριση σηµαντικών περιοχών για τα πτηνά στο θαλάσσιο περιβάλλον. Τα σχετικά 
κριτήρια παρουσιάζονται στο πλαίσιο ∆. 
 

Πλαίσιο ∆. Κριτήρια που εφαρµόζει η BirdLife International και τα οποία είναι κατάλληλα για την 
αναγνώριση σηµαντικών θαλάσσιων περιοχών για τα πτηνά (βλ. επίσης πλαίσιο Α) 

 
(1) Ο τόπος φιλοξενεί τακτικά µεγάλους αριθµούς ενός παγκοσµίως απειλούµενου µε εξαφάνιση είδους ή άλλων 
ειδών που παρουσιάζουν παγκόσµιο ενδιαφέρον από την άποψη της διατήρησης· 
 
(2) Είναι γνωστό ή εικάζεται ότι ο τόπος φιλοξενεί, σε τακτική βάση, 20.000 υδρόβια πτηνά ή 10.000 ζεύγη 
θαλάσσιων πτηνών ενός ή περισσότερων ειδών· 
  
(3) Είναι γνωστό ή εικάζεται ότι ο τόπος φιλοξενεί ποσοστό 1% ή ανώτερο του πληθυσµού ενός αποδηµητικού 
είδους ή άλλου διακριτού πληθυσµού ενός είδους υδρόβιων πτηνών· 
 
(4) Είναι γνωστό ή εικάζεται ότι ο τόπος φιλοξενεί ποσοστό 1% ή ανώτερο ενός διακριτού πληθυσµού είδους 
θαλάσσιων πτηνών· 
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(5) Ο τόπος είναι ένας από τους «ν» σηµαντικότερους τόπους µιας χώρας για ένα είδος σε µη ικανοποιητική 
κατάσταση διατήρησης στην Ευρώπη, για το οποίο κρίνεται ενδεδειγµένη η προσέγγιση προστασίας τόπου (ο 
αριθµός «ν» ορίζεται ανά χώρα για ένα συγκεκριµένο είδος) 
 
(6) Ο τόπος είναι ένας από τους «ν» σηµαντικότερους τόπους µιας χώρας για ένα είδος σε ικανοποιητική 
κατάσταση διατήρησης στην Ευρώπη, αλλά του οποίου η παγκόσµια εξάπλωση παρουσιάζει υψηλό βαθµό 
συγκέντρωσης στην Ευρώπη και για το οποίο θεωρείται ενδεδειγµένη η προσέγγιση προστασίας τόπου· 
 
(7) Είναι γνωστό ότι ο τόπος φιλοξενεί  τακτικά ποσοστό τουλάχιστον 1% του διερχόµενου ή ευρωπαϊκού 
πληθυσµού ενός είδους το οποίο θεωρείται ότι απειλείται µε εξαφάνιση στην ΕΕ· 
 
(8) Είναι γνωστό ότι ο τόπος φιλοξενεί τακτικά ποσοστό τουλάχιστον 1% του διερχόµενου πληθυσµού ενός 
αποδηµητικού είδους το οποίο δεν θεωρείται ότι απειλείται µε εξαφάνιση στην ΕΕ· 
 
(9) Ο τόπος είναι ένας από τους πέντε σηµαντικότερους στην εξεταζόµενη ευρωπαϊκή περιφέρεια για ένα είδος 
ή υποείδος που απειλείται µε εξαφάνιση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

4.7. Όρια των τόπων 
Ενώ το χερσαίο µοντέλο αποτελεί καλή βάση για την αναγνώριση και τον χαρακτηρισµό των 
τόπων Natura 2000, πρέπει να οµολογήσουµε ότι στο θαλάσσιο περιβάλλον υπάρχουν 
σηµαντικές διαφορές ανάµεσα στις δύο προσεγγίσεις. Αυτές αφορούν τα εξής: 
 
Μέγεθος του τόπου. Τα όρια ενός δυνητικού τόπου Natura 2000 πρέπει να προσδιορίζονται 
για να εξασφαλιστεί ότι παρέχουν βάση επαρκούς προστασίας των στοιχείων που 
παρουσιάζουν ενδιαφέρον από πλευράς διατήρησης. Το σηµείο στο οποίο εµφανίζονται κατ’ 
εξοχήν τα προστατευόµενα είδη πρέπει να θεωρείται ο πυρήνας του τόπου και να 
περιλαµβάνεται εντός των ορίων του. Ειδικότερα όσον αφορά τον χαρακτηρισµό ΖΕΠ, όταν 
ο χαρακτήρας ή η κλίµακα της διασποράς των ειδών συνεπάγεται αραιότερες συγκεντρώσεις 
τους, µε αποτέλεσµα µικρότεροι πληθυσµοί να αποσπώνται από το βασικό κορµό, η απόφαση 
για το αν αυτές οι «δορυφορικές» συγκεντρώσεις πρέπει να περιληφθούν εντός των ορίων του 
τόπου πρέπει να λαµβάνεται µε αναφορά στο συνολικό µέγεθος του στοιχείου που 
παρουσιάζει ενδιαφέρον και δικαιολογεί τον χαρακτηρισµό του τόπου. Μπορεί επίσης να 
λαµβάνεται µε επίσηµους κανόνες αναφορικά µε το πόσο τακτικά αυτές οι «δορυφορικές» 
συγκεντρώσεις αποδεικνύονται σηµαντικές σε µία σειρά ερευνών. Για όλες οι έννοιες που 
εισάγονται εδώ πρέπει ασφαλώς να διατυπώνεται λειτουργικός ορισµός. Για τους 
λειτουργικούς ορισµούς των εννοιών «δορυφορικός», «τακτικός χαρακτήρας» της σηµασίας 
και «σηµασία» στο Ηνωµένο Βασίλειο, βλ. (Webb et al. 2004a, b, c· McSorley et al. 2004). 
 
Ενδέχεται ορισµένα κράτη µέλη να επιθυµούν να εξετάσουν τη σκοπιµότητα καθορισµού 
ουδέτερων ζωνών γύρω από τους τόπους Natura 2000. ∆εν υφίσταται σχετική νοµική 
απαίτηση βάσει της οδηγίας για τα άγρια πτηνά ή της οδηγίας για τα ενδιαιτήµατα. Ωστόσο, 
όλες οι δραστηριότητες ή εξελίξεις που είναι επιζήµιες για το στοιχείο βάσει του οποίου 
χαρακτηρίζεται ένας τόπος και σηµειώνονται εκτός των ορίων του τόπου, εξακολουθούν να 
υπόκεινται στις διασφαλίσεις προστασίας και τις διαδικαστικές διασφαλίσεις του άρθρου 6 
της οδηγίας για τα ενδιαιτήµατα.52 
 
Σχήµα του τόπου. Στο θαλάσσιο περιβάλλον, όπου οι τόποι ενδέχεται να βρίσκονται σε 
µεγάλη απόσταση από την ακτή, είναι προτιµότερο τα όρια του τόπου να είναι απλά, 
βασισµένα σε «ευθείες» γραµµές και σε κυρτές πλευρές πολυγώνων, που «εγκιβωτίζουν» τα 

                                                 
52  Έκθεση του ICES Distribution of cold-water corals in the North Atlantic and the relation to fisheries in 

the North East Atlantic. Cooperative research report Nº262. December 2003 
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στοιχεία ενδιαφέροντος για τον χαρακτηρισµό του τόπου. Η προσέγγιση αυτή απλουστεύει τη 
µελλοντική διαχείριση της έρευνας και παρακολούθησης του τόπου, καθώς και τη διαδικασία 
κοινοποίησης των καθηκόντων που ανατίθενται σε άλλες αρµόδιες αρχές. 
 
4.7.1. Καθορισµός των ορίων των ΖΕΠ 

Η χωρική έκταση των σηµαντικών σηµείων συγκέντρωσης ή των στοιχείων ενδιαφέροντος 
για τα πτηνά, για τα οποία θεσπίζεται το καθεστώς προστασίας, πρέπει να ορίζεται κατά το 
δυνατό µε την εφαρµογή αντικειµενικών κριτηρίων. Τα όρια των τόπων από την πλευρά της 
θάλασσας, είναι δυνατόν να καθορίζονται µε διάφορους τρόπους, αλλά το ιδανικό θα ήταν να 
βασίζονται στην εφαρµογή «αντικειµενικών», καθιερωµένων αναλυτικών τεχνικών στα 
δεδοµένα διασποράς των ειδών και να χαρτογραφούνται σε ένα γεωγραφικό σύστηµα 
πληροφοριών. Παραδείγµατος χάριν, οι τόποι µπορούν να οριοθετούνται µε ισαριθµικές 
καµπύλες που χωρίζουν τις περιοχές όπου η κλίση της πυκνότητας του πληθυσµού των 
πτηνών συναντά ένα συµφωνηµένο ή επιχειρησιακά καθορισµένο όριο (π.χ. Garthe and Skov 
2004· βλ. πλαίσιο E). 

Παράδειγµα επιλογής τόπου για τα θαλάσσια πτηνά στη γερµανική ΑΟΖ της Βαλτικής θάλασσας (Krause 
et al. 2006) 

Η διαδικασία αναγνώρισης και επιλογής ζωνών ειδικής προστασίας στη γερµανική ΑΟΖ της Βαλτικής 
Θάλασσας είχε ως αποτέλεσµα τον καθορισµό µιας ενιαίας µεγάλης ΖΕΠ επιφάνειας 2.000 τ. χλµ., η οποία 
χαρακτηρίστηκε και κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή το Μάιο του 2004. Η περιοχή αυτή καθορίζεται από 
επικαλυπτόµενες συγκεντρώσεις περισσότερων από µισό εκατοµµύριο θαλάσσιων πτηνών, κυρίως βάσει της 
κατανοµής και της αφθονίας των ειδών: παγοβούτια ωτοβουτηχτάρα, κοκκινοβουτηχτάρα, σκουφοβουτηχτάρα, 
κέπφος, λοφοπρίστης, χιονόπαπια, βελουδόπαπια, µαυρόπαπια και πουπουλόπαπια.  

Κανόνες επιλογής:  

(1) Επιλογή ειδών πτηνών για την οριοθέτηση των ΖΕΠ: Η κατανοµή θαλάσσιων πτηνών στη Βαλτική 
Θάλασσα έχει µελετηθεί µε εναέριες επισκοπήσεις διατοµής και από πλοία. Από τον κατάλογο των 33 
συνολικά ειδών που έπρεπε να ληφθούν υπόψη για την επιλογή των θαλάσσιων ΖΕΠ, διαπιστώθηκε ότι 
έντεκα είδη του παραρτήµατος Ι και είδη αποδηµητικών πτηνών εµφανίζονται τακτικά σε υπεράκτιες 
περιοχές της Γερµανίας στη Βαλτική Θάλασσα και χρησιµοποιούν διακριτές περιοχές συνάθροισης. 

(2) Χάρτες κατανοµής των ειδών: Εκπονήθηκαν µοντέλα αυτών των συγκεντρώσεων ειδών πτηνών µε 
γεωστατιστικές µεθόδους, βάσει ανάλυσης βαριογράµµατος και της συνήθους µεθόδου kriging, και 
απεικονίστηκαν ως χάρτες κατανοµής σε ένα GIS.  

(3) Καθορισµός σηµαντικών συγκεντρώσεων θαλάσσιων πτηνών: Για καθένα από αυτά τα είδη, 
προσδιορίστηκαν τα όρια συγκέντρωσης µε ανάλυση της κλίσης (gradient analysis) (κατώτατα όρια 
πυκνότητας για κάθε είδος (λογαριθµική πυκνότητα ανά τετραγωνικό χιλιόµετρο): παγοβούτια 0,1, 
ωτοβουτηχτάρα 0,1, κοκκινοβουτηχτάρα 0,1, σκουφοβουτηχτάρα 0,1, κέπφος 0,3, λοφοπρίστης 0,8, 
βελουδόπαπια 1,2, µαυρόπαπια 1,2, χιονόπαπια 1,3 και πουπουλόπαπια 1,3). Η τιµή πυκνότητας των ορίων 
χρησιµοποιήθηκε ως ελάχιστη πυκνότητα για κάθε είδος και εποχή για κάθε συγκέντρωση θαλάσσιων 
πτηνών. 

(4) Μετατροπή των δεδοµένων που αφορούν ένα είδος σε δεδοµένα για πολλά είδη: Με τον επαλληλισµό 
των περιοχών συγκέντρωσης του κάθε είδους, αναγνωρίστηκαν οι σηµαντικότερες περιοχές. Στη συνέχεια, 
έγινε συνδυασµός των αντίστοιχων περιοχών και τον ισοπληθών, µε αποτέλεσµα να αναγνωριστεί ένα 
σύνολο δυνητικών περιοχών διατήρησης. 

(5) Υπολογισµός του µεγέθους του πληθυσµού: Στο εσωτερικό της κάθε περιοχής συγκέντρωσης, 
υπολογίστηκαν η µέση πυκνότητα και το µέσο µέγεθος του πληθυσµού για κάθε είδος. 

(6) Επιλογή και αξιολόγηση των ΖΕΠ στα γερµανικά ύδατα της Βαλτικής Θάλασσας: Τέλος, επελέγησαν 
οι καταλληλότερες περιοχές σε αριθµό και σε µέγεθος για την προστασία και διατήρηση των άγριων 
πτηνών που απαριθµούνται στο παράρτηµα Ι της οδηγίας και των τακτικά εµφανιζόµενων αποδηµητικών 
ειδών. Στην περίπτωση της γερµανικής ΑΟΖ στη Βαλτική Θάλασσα, ένας µόνο µεγάλος τόπος ήταν 
επαρκής για να καλύψει ικανούς πληθυσµούς των ειδών άγριων πτηνών του παραρτήµατος Ι και ειδών 
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αποδηµητικών πτηνών.  

Βλ. επίσης : www.habitatmarenatura2000.de 

 

 

Εναλλακτικά, τα όρια των θαλάσσιων ΖΕΠ µπορούν να καθορίζονται µε βάση το τµήµα της 
κατανοµής που φιλοξενεί ένα συµφωνηµένο ή επιχειρησιακά καθορισµένο όριο των 
συνολικών ή των εκτιµώµενων/προβαλλόµενων συνολικών αριθµών πτηνών (e.g. Webb et al. 
2004a, βλ. πλαίσιο ΣΤ). 

 

Πλαίσιο ΣΤ. Καθορισµός των ορίων της ΖΕΠ του Κόλπου Carmarthen 

Ο Κόλπος Carmarthen, στη νότια Ουαλία, φιλοξενεί διεθνώς σηµαντικές συγκεντρώσεις του είδους  µελανήσσα 
Melanitta nigra εκτός της περιόδου αναπαραγωγής. 

 

http://www.habitatmarenatura2000.de/
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Το χειµώνα του 2001/02 πραγµατοποιήθηκαν εναέριες επισκοπήσεις της περιοχής, µε τη χρησιµοποίηση 
τυποποιηµένης µεθόδου (Kahlert et al. 2000). Οι πυκνότητες µελαννήσας του δείγµατος µετατράπηκαν σε 
συνολικό µέγεθος πληθυσµού µε τη χρησιµοποίηση τηλεµεθοδολογίας ( (Buckland et al. 2001). 

 

Η πυκνότητα µελαννησών µοντελοποιήθηκε για το σύνολο της περιοχής της έρευνας µε τη χρησιµοποίηση της 
µεθόδου kriging, µιας µεθόδου χωρικής παρεµβολής που βασίζεται σε βαριόγραµµα (Cressie 1991).  

 

Ποσοστό της υπολογισθείσας µε τη µέθοδο kriging συνολικής αφθονίας 

∆ιατυπώθηκαν συστάσεις για τα θαλάσσια όρια της ΖΕΠ, έτσι ώστε το 95% του µοντελοποιηµένου πληθυσµού 
να περικλείεται εντός των ορίων. Βλ. Webb et al. (2004a) για τα πλήρη στοιχεία αυτής της περιπτωσιολογικής 
µελέτης. Βλ. επίσης McSorley et al. (2004) και Webb et al. (2004b,c) για περισσότερες λεπτοµέρειες σχετικά µε 
τις εφαρµοσθείσες µεθόδους αναγνώρισης και οριοθέτησης των τόπων για τις παράκτιες συγκεντρώσεις 
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θαλάσσιων πτηνών εκτός της περιόδου αναπαραγωγής, περιλαµβανοµένων των κανόνων για τη στνεκτίµηση 
των δορυφορικών συγκεντρώσεων που αποσπώνται από την κεντρική συνάθροιση. 

Και στην περίπτωση αυτή, τα όρια θα µπορούσαν να καθοριστούν µε ανάλυση των 
θαλάσσιων περιοχών τις οποίες χρησιµοποιούν τα πτηνά σε «σηµαντικό» βαθµό (και πάλι 
βάσει λειτουργικού ορισµού· βλ. πλαίσιο Ζ). 

Πλαίσιο Ζ. Προσδιορισµός πιθανών ΖΕΠ για τον Μύχο Puffinus puffinus µε τη χρησιµοποίηση 
ασύρµατης τηλεµετρίας 

Τοποθετήθηκαν ασύρµατοι ποµποί σε µύχους αναπαραγωγής στις υφιστάµενες τρεις χερσαίες ΖΕΠ αποικιών 
αναπαραγωγής στο Ηνωµένο Βασίλειο - Bardsey, στη δυτική Ουαλία, Skomer στη νοτιοδυτική Ουαλία, και 
Rum στη δυτική Σκωτία. Τα πτηνά αυτά σχηµατίζουν πυκνά σµήνη («σχεδίες») στην επιφάνεια της θάλασσας 
πριν το λυκόφως, προτού εισέλθουν στην αποικία αναπαραγωγής. 

  

Για τον καθορισµό των πιθανών ορίων µιας επέκτασης των υφισταµένων ΖΕΠ στο θαλάσσιο περιβάλλον, 
αναλύθηκαν τα αποτελέσµατα από την ασύρµατη ιχνηλάτηση πτηνών σε σµήνη, µε τη χρησιµοποίηση ανάλυσης 
πυρήνων. Η µέθοδος αυτή αποσκοπεί στον καθορισµό του εύρους του ενδιαιτήµατος ή της περιοχής την οποία 
χρησιµοποιούν περισσότερο τα πτηνά (Powell 2000). 

 
Τοποθεσίες µύχων 
East Rum 
West Rum 
Κεντρικοί πυρήνες 
- - 90% 
_ 95% 
Απόσταση από την ακτή 
Επαυξήσεις κατά 1 χλµ.  
Χερσαία έκταση Ηνωµένου Βασιλείου 
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∆ιατυπώθηκαν συστάσεις για τις µεταθέσεις προς τη θάλασσα των ορίων των ΖΕΠ σε αυτές τις τρεις αποικίες 
µε βάση τις περιοχές εντός των οποίων τα εν λόγω πτηνά διάγουν το 95% του χρόνου τους (McSorley et al. 
2005). Αν και το ποσοστό 95% είναι αυθαίρετο, κρίθηκε εύλογο για τρεις λόγους: 
α) υπήρχε µικρή διαφορά µεταξύ των πυρήνων 90% και 95% και στις τρεις αποικίες· 
β) το 95% είναι µια χρήσιµη αναλογία µε στατιστική σηµασία (αν και δεν πρέπει να συγχέεται µε αυτήν)· 
γ) συµφωνεί και µε άλλες µελέτες. 

 

Ασφαλώς τα όρια των τοποθεσιών µπορούν να καθορίζονται µε αναφορά στα γνωστά όρια 
σηµαντικών ενδιαιτηµάτων για τα εξεταζόµενα είδη πτηνών, αναφορά που εξαρτάται σαφώς 
από τη διαθεσιµότητα σχετικών δεδοµένων. Οι έρευνες που ενσωµατώνουν δύο ή 
περισσότερες από αυτές τις προσεγγίσεις θα ήταν ενδεχοµένως εξαιρετικά χρήσιµες και θα 
οδηγούσαν σε ασφαλέστερα συµπεράσµατα. 

Όταν οι ΖΕΠ εφάπτονται µε το χερσαίο περιβάλλον, τότε η θέση των ορίων προς την ξηρά 
µπορεί να καθοριστεί βάσει άλλων πρακτικότερων εκτιµήσεων που αφορούν ειδικά τον 
συγκεκριµένο τόπο. 

Είναι σαφές ότι σε οποιαδήποτε θαλάσσια περιοχή θα είναι παρόντες αριθµοί πτηνών που 
πληρούν τα κριτήρια(βλ. ανωτέρω), εάν η περιοχή αυτή έχει επαρκώς µεγάλη έκταση και, ως 
εκ τούτου, για να αναγνωριστούν περισσότερο διακριτές περιοχές ή τα σηµαντικότερα σηµεία 
συγκέντρωσης του κάθε είδους, θα πρέπει ενδεχοµένως να εφαρµοστούν και άλλες τεχνικές 
βελτιστοποίησης στα στοιχεία διασποράς που προκύπτουν από µελέτες, παραδείγµατος χάριν 
ένας κατάλληλος τύπος του κριτηρίου ταξινόµησης θαλάσσιων περιοχών (MCC) (Skov et al. 
1995). Το MCC διασφαλίζει ότι οι δυνητικές ΖΕΠ που έχουν την κατάλληλη έκταση (δηλαδή 
σε σχέση µε τις ικανότητες διασποράς των ειδών) φιλοξενούν επαρκείς πληθυσµούς πτηνών. 

4.7.2. Όρια διασυνοριακών ΖΕΠ 

Για την οριοθέτηση κάθε ΖΕΠ που εκτείνεται στις θαλάσσιες ζώνες δύο ή περισσότερων 
κρατών µελών απαιτείται συνεργασία ανάµεσα στα γειτονικά κράτη µέλη, έτσι ώστε να 
εξασφαλίζεται η ακεραιότητα του τόπου και να αποφεύγεται η λύση της συνέχειας των ορίων 
ενός µεµονωµένου στοιχείου. Θα πρέπει να υπάρχει συµφωνία ως προς την έκταση του 
εξεταζόµενου στοιχείου στα όρια της δικαιοδοσίας του κράτους µέλους καθώς και 
συνεργασία ανάµεσα στους πολιτικούς ιθύνοντες του κάθε κράτους µέλους, µε στόχο να 
εφαρµόζονται συνεπείς, ως ένα βαθµό, προσεγγίσεις του καθορισµού των ορίων. Οµοίως, 
είναι ενδεχοµένως απαραίτητη η συνεργασία και µε τρίτα κράτη, όπως στη Βαλτική 
Θάλασσα µε τη Ρωσία, στον Ατλαντικό µε την Ισλανδία και τη Νορβηγία και στη Μεσόγειο 
µε διάφορες χώρες που δεν είναι µέλη της ΕΕ. 
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5. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΤΟΠΩΝ 
NATURA 2000 

Η διαχείριση των θαλάσσιων τόπων Natura 2000 ενδέχεται να παρουσιάσει ιδιαίτερες 
δυσκολίες λόγω της περιπλοκότητας ορισµένων τόπων, αλλά και του κόστους εργασίας σε 
αυτό το περιβάλλον. Η διαδικασία λήψης αποφάσεων για ορισµένες δράσεις που θα 
υλοποιηθούν πέρα από τα όρια της χωρικής θάλασσας είναι επίσης σύνθετη, διότι 
εµπλέκονται περισσότεροι κοινοτικοί ή διεθνείς οργανισµοί. Από τη άλλη πλευρά, οι 
ενδιαφερόµενοι σε αυτές τις περιοχές είναι συνήθως λιγότεροι σε σύγκριση µε τις παράκτιες 
ή τις χερσαίες περιοχές. Τα κατάλληλα συστήµατα διαχείρισης για την αντιµετώπιση των 
απειλών και την επίτευξη των στόχων της διατήρησης πρέπει να υποστηρίζονται από 
κατάλληλα συστήµατα παρακολούθησης. 

Το παρόν κεφάλαιο εξετάζει τα γενικά διαχειριστικά ζητήµατα τα οποία ανακύπτουν συχνά 
για τους θαλάσσιους τόπους Natura 2000. Παρουσιάζει το νοµικά πλαίσιο που διέπει την εν 
λόγω διαχείριση και την προστασία των τόπων, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 6 της οδηγίας 
για τα ενδιαιτήµατα, και για το οποίο η Επιτροπή έχει ήδη εκδώσει ερµηνευτικούς και 
µεθοδολογικούς οδηγούς. Προτείνεται ένα πιθανό σχήµα δοµής και περιεχοµένου των 
σχεδίων διαχείρισης ως εργαλείο για τη διαχείριση των τόπων και τον εξεταζόµενο κύκλο 
σχεδιασµού της διαχείρισης. Προσδιορίζονται διάφοροι τύποι πιέσεων που ασκούνται στους 
θαλάσσιους τόπους Natura 2000 σε σχέση µε τη διαχείριση και την προστασία τους και 
εξετάζονται οι βασικές ανθρώπινες δραστηριότητες οι οποίες δυνητικά επηρεάζουν τους 
τόπους Natura 2000. Αυτό το κεφάλαιο δεν είναι πλήρες. Τα διαχειριστικά ζητήµατα που 
αφορούν τις αλιευτικές δραστηριότητες και το δίκτυο Natura 2000 εξετάζονται στο επόµενο 
κεφάλαιο. Το παρόν κεφάλαιο παρουσιάζει διάφορες περιπτωσιολογικές µελέτες διαχείρισης 
του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Περισσότερα παραδείγµατα και λεπτοµερή στοιχεία 
παρατίθενται στο προσάρτηµα 4. 

5.1. Η νοµική βάση της προστασίας. Οι κοινοτικές νοµοθετικές διατάξεις σχετικά µε 
τη διαχείριση των τρεχουσών δραστηριοτήτων και τα σχέδια και έργα για 
µελλοντικές εξελίξεις. 

Το τµήµα «∆ιατήρηση των φυσικών ενδιαιτηµάτων και ενδιαιτηµάτων ειδών» της οδηγίας 
92/43/ΕΟΚ για τους οικότοπους (ενδιαιτήµατα)  αφορά τη συγκρότηση και τη διατήρηση του 
δικτύου Natura 2000. Το άρθρο 6 αυτού του κεφαλαίου ορίζει τις διατάξεις οι οποίες διέπουν 
τη διατήρηση και διαχείριση των τόπων Natura 2000. Το εν λόγω άρθρο περιέχει τρεις 
βασικές ενότητες διατάξεων  

− Η παράγραφος 1 του άρθρου 6 προβλέπει τη θέσπιση των απαραίτητων µέτρων 
διατήρησης και εστιάζεται σε θετικές και προληπτικές παρεµβάσεις. Ο βασικός στόχος 
είναι η διατήρηση ή αποκατάσταση των ενδιαιτηµάτων και ειδών σε «ικανοποιητική 
κατάσταση διατήρησης». Η παράγραφος 1 του άρθρου 6 συµπληρώνει την παράγραφο 4 
του άρθρου 4 της ίδιας οδηγίας η οποία ορίζει ότι τα κράτη µέλη χαρακτηρίζουν τους 
Τόπους Κοινοτικής Σηµασίας (ΤΚΣ) ως Ειδικές Ζώνες ∆ιατήρησης (ΕΖ∆) και 
καθορίζουν τις προτεραιότητες διατήρησης εντός έξι ετών από την έκδοση των 
καταλόγων της ΕΕ µε τους ΤΚΣ. Μέσα στο ίδιο διάστηµα, τα κράτη µέλη πρέπει να 
θεσπίσουν τα αναγκαία µέτρα διατήρησης που περιλαµβάνουν, εφόσον είναι απαραίτητο, 
τα ενδεδειγµένα σχέδια διαχείρισης, τα οποία καταρτίζονται ειδικά για τους τόπους 
αυτούς ή ενσωµατώνονται σε άλλα σχέδια διευθέτησης, και να καθορίσουν τα δέοντα 
κανονιστικά, διοικητικά ή συµβατικά µέτρα που ανταποκρίνονται στις οικολογικές 
απαιτήσεις των φυσικών αξιών που συναντώνται στους τόπους. Όπως και στη περίπτωση 
των χερσαίων ΕΖ∆ και ΖΕΠ, τα σχέδια διαχείρισης αποτελούν ένα χρήσιµο εργαλείο για 
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τη διαχείριση των θαλάσσιων τόπων και διευκολύνουν την επίτευξη των στόχων του 
Natura 2000. 

− Η παράγραφος 2 του άρθρου 6 ορίζει ότι πρέπει να αποφεύγεται η υποβάθµιση των 
ενδιαιτηµάτων και οι ενοχλήσεις που έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στα είδη. ∆ίνει, 
συνεπώς, έµφαση στην πρόληψη.  

− Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 6 ορίζουν µια σειρά διαδικαστικών και ουσιαστικών 
διασφαλίσεων αναφορικά µε τα σχέδια και τα έργα που είναι δυνατόν να επηρεάσουν 
σηµαντικά έναν τόπο Natura 2000. 

Εντός αυτού του πλαισίου, παρατηρείται ότι υπάρχει διάκριση ανάµεσα στις παραγράφους 1 
και 2 του άρθρου 6, οι οποίες ορίζουν ένα γενικό καθεστώς προστασίας και διαχείρισης, και 
στις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 6, οι οποίες ορίζουν µια διαδικασία η οποία 
εφαρµόζεται σε ειδικές περιστάσεις. 

Οι απαιτήσεις προστασίας όσον αφορά τις ζώνες ειδικής προστασίας (ΖΕΠ) ορίζονται στο 
άρθρο 4 παράγραφος 4 της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ η οποία προβλέπει ότι γι’ αυτές τις περιοχές 
«... τα κράτη µέλη υιοθετούν κατάλληλα µέτρα για να αποφύγουν τη ρύπανση ή τη φθορά των 
ενδιαιτηµάτων καθώς και τις επιζήµιες για τα πτηνά διαταράξεις, όταν αυτές έχουν σηµαντικές 
συνέπειες σε σχέση µε τους αντικειµενικούς στόχους του παρόντος άρθρου ...». 

Από τότε που τέθηκε σε ισχύ η οδηγία 92/43/ΕΟΚ, οι ανωτέρω υποχρεώσεις 
αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 7 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ το οποίο προβλέπει τα ακόλουθα: 
«Οι υποχρεώσεις που πηγάζουν από τις παραγράφους 2, 3 και 4 του άρθρου 6 της παρούσας 
οδηγίας αντικαθιστούν τις υποχρεώσεις που πηγάζουν από την πρώτη πρόταση της παραγράφου 
4 του άρθρου 4 της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ, όσον αφορά τις ζώνες που χαρακτηρίστηκαν δυνάµει 
της παραγράφου 1 του άρθρου 4 ή αναγνωρίστηκαν µε ανάλογο τρόπο δυνάµει της παραγράφου 
2 του άρθρου 4 της εν λόγω οδηγίας ...». Συνεπώς, οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 
6 δεν εφαρµόζονται στις ζώνες ειδικής προστασίας (ΖΕΠ). Εντούτοις, ανάλογες διατάξεις 
εφαρµόζονται στις ΖΕΠ βάσει των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 4 της οδηγίας 
79/409/ΕΟΚ. Όσον αφορά τις διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 6, από τους 
όρους του άρθρου 7 συνάγεται σαφώς ότι εφαρµόζονται πλέον στις ήδη χαρακτηρισµένες 
ΖΕΠ. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εκδώσει δύο έγγραφα αναφοράς για τη διαχείριση των 
ανθρώπινων δραστηριοτήτων σε σχέση µε τους τόπους Natura 200053. Το πρώτο έχει τίτλο Η 
διαχείριση των τόπων Natura 2000, οι διατάξεις του άρθρου 6 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για τα 
ενδιαιτήµατα. Σκοπός αυτού του εγγράφου είναι να δώσει κατευθύνσεις στα κράτη µέλη 
σχετικά µε την ερµηνεία βασικών εννοιών του άρθρου 6 της οδηγίας για τα ενδιαιτήµατα54. 
Το δεύτερο έγγραφο Αξιολόγηση σχεδίων και έργων που έχουν σηµαντική επίπτωση στους 
τόπους Natura 2000 παρέχει µεθοδολογική καθοδήγηση όσον αφορά τις διατάξεις των 
παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 6 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για τα ενδιαιτήµατα σε σχέση µε 
την αξιολόγηση σχεδίων και έργων που επηρεάζουν σηµαντικά τους τόπους Natura 2000 (οι 
ίδιοι κανόνες ισχύουν και για το χερσαίο και το θαλάσσιο περιβάλλον). 

                                                 
53  

http://www.europa.eu.int/comm/environment/nature/nature_conservation/eu_nature_legislation/specific
_articles/art6/index_en.htm 

54  Τα σχετικά προσαρτήµατα περιλαµβάνουν i) εκτιµήσεις για τα σχέδια διαχείρισης, ii) εκτιµήσεις για τα 
σχέδια και έργα που επηρεάζουν τους τόπους Natura 2000, iii) τυποποιηµένα έντυπα υποβολής 
πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύµφωνα µε το άρθρο 6 παράγραφος 4, iv) παραποµπές σε 
αποφάσεις του ∆ικαστηρίου και v) παραδείγµατα έργων LIFE-Φύση που περιλαµβάνουν διαχείριση. 

http://www.europa.eu.int/comm/environment/nature/nature_conservation/eu_nature_legislation/specific_articles/art6/index_en.htm
http://www.europa.eu.int/comm/environment/nature/nature_conservation/eu_nature_legislation/specific_articles/art6/index_en.htm
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Εκτίµηση επιπτώσεων: Άλλες συναφείς νοµοθετικές πράξεις που διέπουν τη διαδικασία 
µελλοντικών αναπτυξιακών σχεδίων ή έργων τα οποία ενδέχεται να έχουν επιπτώσεις στους 
τόπους του δικτύου Natura 2000 είναι εκείνες που αφορούν την εκτίµηση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων των εν λόγω δραστηριοτήτων. Πρόκειται για τις οδηγίες: 

- Οδηγία 85/337/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 27ης Ιουνίου 1985, για την εκτίµηση των 
επιπτώσεων ορισµένων σχεδίων δηµοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον55 (οδηγία 
ΕΠΕ). Η διαδικασία ΕΠΕ (εκτίµηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων) διασφαλίζει τον 
εντοπισµό και την εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των έργων πριν από την 
έγκρισή τους. Πρέπει να ζητείται η γνώµη των δηµόσιων και περιβαλλοντικών αρχών 
σχετικά µε τις αιτήσεις έγκρισης αναπτυξιακού έργου και την περιβαλλοντική 
ενηµέρωση, τα δε αποτελέσµατα αυτών των διαβουλεύσεων πρέπει να λαµβάνονται 
υπόψη κατά τη διαδικασία χορήγησης αδειών για την υλοποίηση των έργων. Στη 
συνέχεια, πρέπει να ενηµερώνονται οι πολίτες για την απόφαση. Η οδηγία ορίζει ποιες 
κατηγορίες έργων υπόκεινται σε ΕΠΕ, την ακολουθητέα διαδικασία και το περιεχόµενο 
της εκτίµησης των επιπτώσεων. Τροποποιήθηκε το 1995 και το 2003 (παραποµπές στην 
υποσηµείωση)56. 

- Οδηγία 2001/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 27ης Ιουνίου 
2001, σχετικά µε την εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισµένων σχεδίων και 
προγραµµάτων57 (οδηγία στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίµησης/ΣΠΕ). Η οδηγία αυτή 
απαιτεί τον εντοπισµό και την εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισµένων 
σχεδίων και προγραµµάτων κατά την προετοιµασία του σχεδίου ή του προγράµµατος και 
πριν από την έγκρισή του. Όπως και µε την οδηγία ΕΠΕ, πρέπει να ζητείται η γνώµη των 
δηµόσιων και περιβαλλοντικών αρχών και να λαµβάνονται υπόψη οι παρατηρήσεις τους 
καθώς και η έκθεση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, κατά την εκπόνηση του σχεδίου η του 
προγράµµατος. Με την έγκριση του σχεδίου πρέπει να παρέχονται συγκεκριµένες 
πληροφορίες, που περιλαµβάνουν στοιχεία των ρυθµίσεων για την παρακολούθηση της 
υλοποίησης του σχεδίου ή του προγράµµατος. Εφόσον για ένα σχέδιο κρίνεται ότι 
απαιτείται εκτίµηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων σύµφωνα µε το άρθρο 6 ή 7 της 
οδηγίας 92/43/ΕΚ, απαιτείται αυτοµάτως και εκτίµηση βάσει της οδηγίας 2001/42/ΕΚ, 
αλλά σε κατάλληλες περιπτώσεις, είναι δυνατό να υπάρξουν ρυθµίσεις για να  
συνδυαστούν οι δύο αυτές περιβαλλοντικές εκτιµήσεις σε µια ενιαία διαδικασία, 
ανταποκρινόµενη στις απαιτήσεις και των δύο οδηγιών. 

- Τόσο η οδηγία 85/337/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε, όσο και η οδηγία 2001/43/ΕΚ 
επιβάλλουν διαβουλεύσεις µε κάθε άλλο κράτος µέλος το οποίο θα µπορούσε να θιγεί από 
την υλοποίηση του έργου, του σχεδίου ή του προγράµµατος.  

Ο δικτυακός τόπος της Επιτροπής58 παρέχει περισσότερες πληροφορίες για τη νοµοθεσία της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας η οποία διέπει την εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των 
έργων και την περιβαλλοντική εκτίµηση ορισµένων σχεδίων και προγραµµάτων, καθώς και 
άλλες συναφείς πληροφορίες, όπως έγγραφα κατευθυντήριων γραµµών και για τις δύο 

                                                 
55  Επίσηµη Εφηµερίδα ΕΕ L 175 , 05/07/1985 Σ. 0040 - 0048 
56  α): Οδηγία 97/11/ΕΚ της 3ης Μαρτίου 1997 για την τροποποίηση της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ για την 

εκτίµηση των επιπτώσεων ορισµένων σχεδίων δηµοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον. 
Επίσηµη Εφηµερίδα L 073 , 14/03/1997 Σ. 0005 - 0015  

   β): Οδηγία 2003/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 26ης Μαΐου 2003, 
σχετικά µε τη συµµετοχή του κοινού στην κατάρτιση ορισµένων σχεδίων και προγραµµάτων που 
αφορούν το περιβάλλον και µε την τροποποίηση όσον αφορά τη συµµετοχή του κοινού και την 
πρόσβαση στη δικαιοσύνη των οδηγιών 85/337/ΕΟΚ και 96/61/ΕΚ του Συµβουλίου 

57  Επίσηµη Εφηµερίδα L 197, 21/07/2001 Σ. 0030 - 0037 
58  http://europa.eu.int/comm/environment/eia/home.htm 

http://europa.eu.int/comm/environment/eia/home.htm
http://europa.eu.int/comm/environment/eia/home.htm
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οδηγίες ΕΠΕ και ΣΠΕ. Για την οδηγία 85/337/ΕΟΚ, όπως έχει τροποποιηθεί, διατίθενται 
έγγραφα µε κατευθύνσεις σχετικά µε την επιλογή, τον καθορισµό του αντικειµένου, την 
εξέταση περιβαλλοντικών πληροφοριών και την εκτίµηση των έµµεσων και σωρευτικών 
επιπτώσεων, καθώς και των αλληλεπιδράσεων των επιπτώσεων. Αυτός ο δικτυακός τόπος 
περιέχει επίσης κατευθυντήριες γραµµές της Επιτροπής σχετικά µε την εφαρµογή της οδηγίας 
2001/42/ΕΚ για την εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισµένων σχεδίων και 
προγραµµάτων.  

 

 

 
Tursiops truncatus59  

Φωτογραφία: GECEM. LIFE03 NAT F/000104 

 

 

                                                 
59 Tursiops truncatus: είναι είδος κοινοτικής σηµασίας που αναφέρεται στα παραρτήµατα II και IV της 

οδηγίας για τα ενδιαιτήµατα. EN: Bottlenose dolphin· FR: Grand dauphin· ES:delfin mular· DE: Großer 
Tümmler 
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5.2. Οι στόχοι της διατήρησης 

Τα µέτρα διατήρησης που πρέπει να θεσπιστούν θα έχουν στόχο τη διατήρηση ή την 
αποκατάσταση, σε ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης, των ειδών και ενδιαιτηµάτων για 
τα οποία έχει χαρακτηριστεί ένας τόπος. Το ακόλουθο πλαίσιο περιέχει τον ορισµό της 
έννοιας «ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης» όπως θεσµοθετήθηκε µε τις διατάξεις της 
οδηγίας για τα ενδιαιτήµατα.  

 

Ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης (διατάξεις της οδηγίας για τα ενδιαιτήµατα, άρθρο 1) 
 Κατάσταση διατήρησης ενός φυσικού ενδιαιτήµατος, σύµφωνα µε την οδηγία για τα ενδιαιτήµατα 
θεωρείται το αποτέλεσµα του συνόλου των παραγόντων που επιδρούν σε ένα φυσικό ενδιαίτηµα και στα 
χαρακτηριστικά είδη που βρίσκονται σε αυτόν, οι οποίοι παράγοντες είναι δυνατό να αλλοιώσουν 
µακροπρόθεσµα τη φυσική του κατανοµή, τη δοµή του και τις λειτουργίες του καθώς και τη 
µακροπρόθεσµη επιβίωση των χαρακτηριστικών ειδών του. Η κατάσταση διατήρησης κρίνεται 
«ικανοποιητική» όταν:  

• η περιοχή της φυσικής κατανοµής του και οι εκτάσεις που περιέχει µένουν σταθερές ή 
αυξάνονται, και 

• η δοµή και οι ειδικές λειτουργίες που απαιτούνται για την µακροπρόθεσµη συντήρησή του 
υφίστανται και είναι δυνατόν να συνεχίσουν να υφίστανται κατά το προβλεπτό µέλλον και 

• η κατάσταση της διατήρησης των χαρακτηριστικών ειδών κρίνεται ικανοποιητική. 

Η κατάσταση διατήρησης ενός είδους είναι το αποτέλεσµα του συνόλου των παραγόντων που, 
επιδρώντας στο οικείο είδος, είναι δυνατόν να αλλοιώσουν µακροπρόθεσµα την κατανοµή και το 
µέγεθος των πληθυσµών τους. Η κατάσταση διατήρησης κρίνεται «ικανοποιητική» όταν:  

• τα δεδοµένα σχετικά µε την πορεία των πληθυσµών του οικείου είδους δείχνουν ότι το είδος αυτό 
εξακολουθεί και µπορεί να εξακολουθεί µακροπρόθεσµα να αποτελεί ένα ζωτικό στοιχείο των 
φυσικών ενδιαιτηµάτων στα οποία ανήκει και 

• η περιοχή της φυσικής κατανοµής του είδους αυτού δεν φθίνει ούτε υπάρχει κίνδυνος να µειωθεί 
κατά το προβλεπτό µέλλον και 

• υπάρχει και θα συνεχίσει πιθανόν να υπάρχει ένα ενδιαίτηµα σε επαρκή έκταση ώστε οι 
πληθυσµοί του να διατηρηθούν µακροπρόθεσµα. 

 

 

Τα πιθανά φυσικά στοιχεία ενός θαλάσσιου τόπου Natura 2000, για τα οποία πρέπει να 
καθοριστούν στόχοι διατήρησης συγκαταλέγονται στα ακόλουθα:  

1. Θαλάσσια πτηνά που περιλαµβάνονται σε καταλόγους οι οποίοι έχουν καταρτιστεί 
σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 4 της οδηγίας για τα άγρια πτηνά 

2. Τύποι ενδιαιτηµάτων που απαριθµούνται στο παράρτηµα Ι της οδηγίας για τα 
ενδιαιτήµατα (κωδικοί 11*, 12* και 8330) 

3. Είδη που αναφέρονται στο παράρτηµα ΙΙ (18 θαλάσσια είδη, µεταξύ των οποίων είδη 
ιχθύων, ερπετών, κητωδών και φώκιας) 

4. Θαλάσσια είδη που αναφέρονται στο παράρτηµα IV της οδηγίας για τα ενδιαιτήµατα. 
Οι τόποι δεν χαρακτηρίζονται µε βάση την παρουσία ειδών του παραρτήµατος IV 
αλλά, εάν τα είδη αυτά είναι παρόντα στο συγκεκριµένο τόπο, θα πρέπει να 
προστατεύονται και βάσει των διατάξεων του άρθρου 12 της οδηγίας για τα 
ενδιαιτήµατα. 
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5. Θαλάσσια είδη που αναφέρονται στο παράρτηµα V της οδηγίας για τα ενδιαιτήµατα. 
Όπως και στην προηγούµενη περίπτωση, ο χαρακτηρισµός των τόπων δεν βασίζεται 
στην παρουσία αυτών των ειδών. Παρόλα αυτά, θα πρέπει να προστατεύονται και 
βάσει των διατάξεων των άρθρων 14 και 15 της οδηγίας για τα ενδιαιτήµατα. 

Τα στοιχεία αυτά προσδιορίζονται στην τυποποιηµένη µορφή δεδοµένων που αποστέλλει η 
αρµόδια εθνική αρχή των κρατών µελών στην Επιτροπή µέσω της εθνικής Μόνιµης 
Αντιπροσωπείας και αφορούν τις ζώνες ειδικής προστασίας (ΖΕΠ), τους τόπους που είναι 
επιλέξιµοι να χαρακτηριστούν ως Τόποι Κοινοτικής Σηµασίας (ΤΚΣ) και τις ειδικές ζώνες 
διατήρησης (ΕΖ∆), σύµφωνα µε την απόφαση 97/266/ΕΚ της Επιτροπής, της 18ης 
∆εκεµβρίου 1996.60  

Από αυτή την άποψη, υπεύθυνες για τον καθορισµό των στόχων οι οποίοι πρέπει να 
επιτευχθούν ως προς την κατάσταση διατήρησης αυτών των στοιχείων είναι οι αρµόδιες 
αρχές του κάθε κράτους µέλους61. Ο σαφής καθορισµός των στόχων διατήρησης µε 
µετρήσιµους δείκτες και ένα κατάλληλο πρόγραµµα παρακολούθησης αποτελούν 
καθοριστικά στοιχεία για την επιτυχή διαχείριση ενός τόπου Natura 2000. 

Πρέπει να απαντώνται ορισµένα ερωτήµατα, όπως: Ποιος είναι ο γενικός στόχος; Ποιοι είναι 
οι ειδικοί στόχοι; Ποιο είναι το αντικείµενο της προστασίας ή/και αποκατάστασης; Ποιο είναι 
το συµφωνηθέν τελικό επίπεδο προστασίας; Τι πρέπει να γίνει; Ποιος θα το πράξει; Με ποιο 
χρονοδιάγραµµα; Ορισµένα από τα ερωτήµατ αυτά µπορεί να φαίνονται προφανή. Όµως, δεν 
είναι πάντοτε εύκολο να απαντηθούν µε σαφή και λειτουργικό τρόπο. 

Όπως και στην περίπτωση των χερσαίων ΕΖ∆ και ΖΕΠ, τα σχέδια διαχείρισης αποτελούν 
χρήσιµο εργαλείο και για τη διαχείριση των θαλάσσιων τόπων, διευκολύνοντας την επίτευξη 
των στόχων Natura 2000. Πρόκειται για σηµαντικό µέσο λήψης αποτελεσµατικών 
διαχειριστικών αποφάσεων, στις οποίες περιλαµβάνονται και οι αποφάσεις που αποσκοπούν 
στην αποφυγή των σηµαντικών ενοχλήσεων. 

 

5.3. Καθορισµός των µέτρων διατήρησης 

Τα δεδοµένα των προγραµµάτων εποπτείας62 και παρακολούθησης πρέπει να παρέχουν στα 
κράτη µέλη τη δυνατότητα να προσδιορίσουν την κατάσταση διατήρησης των ειδών και 
ενδιαιτηµάτων που υπάρχουν στους διάφορους τόπους. Τα κράτη µέλη οφείλουν επίσης να 
εντοπίσουν τις πιθανές πιέσεις. Στη συνέχεια, οφείλουν να καθορίσουν τα αναγκαία µέτρα 
συντήρησης ή/και διατήρησης για να επιτευχθεί ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης. Για  
να συµµορφωθούν µε το άρθρο 6 παράγραφος 1 της οδηγίας για τα ενδιαιτήµατα, οφείλουν 
να θεσπίσουν τα απαραίτητα µέτρα διατήρησης, στα οποία περιλαµβάνονται, εάν είναι 
απαραίτητο, κατάλληλα σχέδια διαχείρισης που καταρτίζονται ειδικά για τους τόπους.  

                                                 
60 

http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=EN&numdoc=3
1997D0266&model=guichett  

61  Η αρµόδια εθνική αρχή που έχει οριστεί ως υπεύθυνη για τη διαχείριση του τόπου Natura 2000, όπως 
κοινοποιήθηκε από τα κράτη µέλη σύµφωνα µε την απόφαση 97/266/ΕΚ της Επιτροπής της 18ης 
∆εκεµβρίου 1996 όσον αφορά έντυπο πληροφοριών για τους προτεινόµενους τόπους Natura 2000, 
Επίσηµη Εφηµερίδα L 107 , 24/04/1997. Τυποποιηµένη µορφή δεδοµένων στο σηµείο 1.6 
"ΑΠΑΝΤΩΝ):"  

62  Σύµφωνα µε το άρθρο 11 της οδηγίας για τα ενδιαιτήµατα, «τα κράτη µέλη διασφαλίζουν την εποπτεία 
της κατάστασης της διατήρησης των ειδών και των ενδιαιτηµάτων που αναφέρει το άρθρο 2, 
λαµβάνοντας υπόψη τους κυρίως τους τύπους φυσικών ενδιαιτηµάτων προτεραιότητας και τα είδη 
προτεραιότητας.» 

http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=EN&numdoc=31997D0266&model=guichett
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=EN&numdoc=31997D0266&model=guichett
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Η υφιστάµενη κατάσταση διατήρησης των διαφόρων στοιχείων ενός δεδοµένου τόπου τα 
οποία αποτελούν αντικείµενο προστασίας, η σκοπούµενη κατάσταση και το χρονοδιάγραµµα 
επίτευξής της αποτελούν τα καθοριστικά στοιχεία για τον καθορισµό των µέτρων διατήρησης 
τα οποία πρέπει να ληφθούν. 

 

 

 

5.4. Εφαρµογή των µέτρων 

Τα µέτρα πρέπει να εφαρµόζονται από τις καθ’ ύλην αρµόδιες αρχές. Ο ορισµός της αρµόδιας 
αρχής εξαρτάται από τον τύπο των µέτρων που πρόκειται να ληφθούν (π.χ. αν σχετίζονται µε 
τις µεταφορές, την εκµετάλλευση γεωλογικών κοιτασµάτων, την αλιεία, τον τουρισµό ...) και 
τον τόπο εφαρµογής τους – χωρικά ύδατα ή ανοικτή θάλασσα.  

Τα προστατευόµενα φυσικά στοιχεία που υπόκεινται σε παρεµφερείς πιέσεις πρέπει να 
προστατεύονται µε παρόµοιο τρόπο. Εντούτοις, ανάλογα µε τη γεωγραφική θέση του τόπου 
και µε τον τύπο της δράσης, οι αρµοδιότητες εφαρµογής αυτών των µέτρων είναι δυνατόν να 
ανατεθεί σε διαφορετικούς φορείς. Αυτοί οι αρµόδιοι φορείς µπορεί να είναι οµοσπονδιακοί, 
εθνικοί ή διεθνείς οργανισµοί ή οργανισµοί της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. 

Συνεπώς, η αρµόδια αρχή63 η οποία είναι υπεύθυνη για έναν τόπο πρέπει να καθορίσει τα 
απαραίτητα µέτρα διατήρησης και να ορίσει τους φορείς που θα είναι κατόπιν υπεύθυνοι για 
την εφαρµογή και την επιβολή τους. Η εν λόγω αρχή υποχρεούται να εφαρµόζει όλα τα µέτρα 
που υπάγονται στην αρµοδιότητά της και να ζητεί από τους άλλους αρµόδιους φορείς να 
αναλάβουν δράση στον τοµέα αρµοδιότητάς τους. (βλ. σηµείο 2.7)  

                                                 
63  Εθνική αρµόδια αρχή υπεύθυνη για τη διαχείριση του τόπου Natura 2000, όπως ορίζεται στην απόφαση 

97/266/ΕΚ της Επιτροπής της 18ης ∆εκεµβρίου 1996 όσον αφορά έντυπο πληροφοριών για τους 
προτεινόµενους τόπους Natura 2000, Επίσηµη Εφηµερίδα L 107, 24/04/1997. Τυποποιηµένη µορφή 
δεδοµένων, τµήµα 1.6 "ΑΠΑΝΤΩΝ:" 

> Φυσικά στοιχεία για την προστασία των 
οποίων έχει χαρακτηριστεί ο τόπος 

> Υφιστάµενη κατάσταση διατήρησης 

> Εικαζόµενη φυσική κατάσταση των 
ενδιαιτηµάτων και φυσική εξάπλωση 
των ειδών: σκοπούµενη ικανοποιητική 
κατάσταση διατήρησης 

> Χρονοδιάγραµµα για την επίτευξη 
ικανοποιητικής κατάστασης διατήρησης 

Καθορισµός 
µέτρων 

διατήρησης 

Παράµετροι που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη για τον καθορισµό 
των µέτρων διατήρησης 



 

Last printed 02/10/2007 1:54 PM   98

5.5. Σχέδια διαχείρισης – περιεχόµενα  

Αν και η οδηγία για τα ενδιαιτήµατα δεν προσδιορίζει το περιεχόµενο των σχεδίων 
διαχείρισης, έχει ήδη αποκτηθεί µεγάλη πείρα στο πεδίο αυτό, την οποία τα κράτη µέλη 
αξιοποιούν στους τόπους Natura 2000. Η πείρα αυτή είναι ένα εν δυνάµει αποτελεσµατικό 
µέσο για την επίτευξη των στόχων διατήρησης ενός τόπου. ∆ιάφορες περιφερειακές 
οργανώσεις και ΜΚΟ έχουν συντάξει χρήσιµα βοηθήµατα γι’ αυτό το σκοπό, τα οποία 
παρουσιάζουν τη γενική δοµή ενός διαχειριστικού σχεδίου για θαλάσσια προστατευόµενη 
περιοχή. Ένα χρήσιµο παράδειγµα της γενικής δοµής ενός σχεδίου διαχείρισης είναι εκείνη 
που πρότεινε η επιτροπή OSPAR για το δίκτυο των θαλάσσιων προστατευόµενων περιοχών 
(ΘΠΠ), και η οποία παρουσιάζεται στο κατωτέρω πλαίσιο. Βασίζεται στο µοντέλο του 
∆ιεθνούς Συµβουλίου Εξερεύνησης της Θάλασσας·(IUCN) που αναπτύχθηκε ειδικά γι’ αυτό 
τον σκοπό64.  

 

Παράδειγµα σχεδίου διαχείρισης:  

Γενική δοµή για τις ΘΠΠ των δικτύων OSPAR και HELCOM 
 
1. Σύνοψη 
2. Εισαγωγή 

2.1 Σκοπός και πεδίο εφαρµογής του σχεδίου 
2.2 Αρµόδια για το σχέδιο νοµοθετική αρχή (εθνική και διεθνής) 

3. Περιγραφή του τόπου και των στοιχείων του 

3.1 Περιφερειακό πλαίσιο: γεωγραφική θέση και πρόσβαση 
3.2 Πόροι (στοιχεία που αφορούν τη διαχείριση· άλλα δεδοµένα υπό µορφή προσαρτήµατος ή σε 

χωριστό έντυπο) 
3.2.1 Φυσικοί: π.χ. χαρακτηριστικά θαλάσσιου τοπίου, ρεύµατα, βαθυµετρία, υδρολογία 
3.2.2 Βιολογικοί: οικοσυστήµατα (π.χ. κοραλλιογενείς ύφαλοι ψυχρών υδάτων, λιβάδια 

θαλάσσιας βλάστησης)· κρίσιµα ενδιαιτήµατα (π.χ. εξασφάλιση τροφής, ωοτοκία)· είδη 
(π.χ. απειλούµενα, εµπορικής αξίας, χαρισµατικά) 

3.2.3 Πολιτιστικοί: αρχαιολογικά, ιστορικά, θρησκευτικά στοιχεία 
3.3 Υφιστάµενες χρήσεις (περιγραφή, εγκαταστάσεις κλπ.) 

3.3.1 ∆ραστηριότητες αναψυχής 
3.3.2 Εµπορικές χρήσεις 
3.3.3 Έρευνα και εκπαίδευση 
3.3.4 ∆ικαιώµατα παραδοσιακών χρήσεων και διαχειριστικές πρακτικές 

3.4 Ισχύον νοµικό και διαχειριστικό πλαίσιο 
3.5 Υπαρκτές και δυνητικές απειλές και συνέπειες για τη διαχείριση (δηλαδή ανάλυση συµβατών ή 

µη συµβατών χρήσεων, λύσεις) 
3.6 Υφιστάµενες ελλείψεις γνώσεων 

4. Το σχέδιο 

4.1 Γενικοί και ειδικοί στόχοι 
4.2 Μέθοδοι διαχείρισης 

4.2.1 Συµβουλευτικές επιτροπές 
4.2.2 Συµφωνίες µεταξύ διαφόρων οργανισµών (ή ρυθµίσεις µε ιδιωτικούς φορείς, ιδρύµατα ή 

φυσικά πρόσωπα) 
4.2.3 Όρια 
4.2.4 Σχέδιο ζώνωσης 
4.2.5 Κανονισµοί 
4.2.6 Σχέδιο κοινωνικών και πολιτιστικών µελετών και µελετών των πόρων 
4.2.7 Σχέδιο διαχείρισης πόρων 

                                                 
64  Κατευθυντήριες γραµµές για τη διαχείριση θαλάσσιων προστατευόµενων περιοχών στη θαλάσσια 

περιοχή OSPAR (Αριθµός αναφοράς: 2003-18).  
 http://www.ospar.org/eng/html/welcome.html. 
http://www.ospar.org/documents/dbase/decrecs/agreements/03-
18e_Guidelines%20management%20MPA.doc. Θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές προστασίας. IUCN, 
Gland: 370pp. and Kellerher, G. 1999.  

http://www.ospar.org/eng/html/welcome.html
http://www.ospar.org/documents/dbase/decrecs/agreements/03-18e_Guidelines management MPA.doc
http://www.ospar.org/documents/dbase/decrecs/agreements/03-18e_Guidelines management MPA.doc
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4.2.8 Εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση του κοινού 
4.3 ∆ιοίκηση 

4.3.1 Προσωπικό 
4.3.2 Κατάρτιση 
4.3.3 Εγκαταστάσεις και εξοπλισµός 
4.3.4 Προϋπολογισµός και επιχειρηµατικό σχέδιο, χρηµατοδοτικοί πόροι 

4.4 Εποπτεία και επιβολή της νοµοθεσίας 
4.5 Παρακολούθηση και αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας του σχεδίου 
4.6 Χρονοδιάγραµµα εφαρµογής 

5. Προσαρτήµατα (Έντυπο για το δίκτυο ΘΠΠ της OSPAR, κλπ.) 
6. Βιβλιογραφία 

 

Όσον αφορά τους τόπους Natura 2000, οι ακόλουθες παρατηρήσεις είναι σχετικές µε την 
ανωτέρω δοµή σχεδίου.  

Σκοπός και πεδίο εφαρµογής (Γενική δοµή, σηµείο 2.1) 

Ο σαφής προσδιορισµός και η περιγραφή των στοιχείων για τα οποία έχει επιλεγεί η περιοχή 
αποτελούν καθοριστικό στοιχείο του σχεδίου διαχείρισης. Τα βασικά στοιχεία για τον 
χαρακτηρισµό µιας ΖΕΠ είναι η ύπαρξη πτηνών του παραρτήµατος Ι της οδηγίας για τα 
άγρια πτηνά και αποδηµητικών πτηνών. Τα βασικά στοιχεία για τις ΕΖ∆ είναι οι τύποι 
ενδιαιτηµάτων που απαριθµούνται στο παράρτηµα Ι ή/και τα ενδιαιτήµατα ειδών που 
απαριθµούνται στο παράρτηµα ΙΙ της οδηγίας για τα ενδιαιτήµατα. Εάν είδη που αναφέρονται 
στο παράρτηµα IV είναι παρόντα στον τόπο, πρέπει επίσης να λαµβάνονται υπόψη στις 
απαιτήσεις διαχείρισης των ΕΖ∆65. Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να περιλαµβάνονται στο 
έντυπο τυποποιηµένης µορφής δεδοµένων Natura 200066. 

Για το θαλάσσιο περιβάλλον, θα ήταν σωστό και, από στρατηγική άποψη, χρήσιµο µέτρο 
διαχείρισης να λαµβάνονται υπόψη, εκτός από τα βασικά στοιχεία του δικτύου Natura 2000, 
και τύποι ενδιαιτηµάτων και είδη τα οποία καλύπτονται από καταλόγους προστατευόµενων 
ειδών που περιέχονται σε περιφερειακές συµφωνίες, καθώς και περιοχές που περιέχουν 
τύπους ενδιαιτηµάτων και είδη τα οποία παρουσιάζουν ενδιαφέρον διατήρησης και θα 
µπορούσαν εύλογα να περιληφθούν σε µια µεταγενέστερη τροποποίηση των παραρτηµάτων 
της οδηγίας για τα ενδιαιτήµατα. Είναι σαφές ότι αυτό δεν αποτελεί κανονιστική υποχρέωση 
των κρατών µελών βάσει της κοινοτικής νοµοθεσίας. Όµως, η αναγνώριση όλων αυτών των 
συµπληρωµατικών στοιχείων, κατά τη διάρκεια των πρώτων θαλάσσιων γεωλογικών ερευνών 
που πραγµατοποιούνται στο πλαίσιο της µελλοντικής διαδικασίας επιλογής ΤΚΣ, θα ήταν µια 
χρήσιµη εργασία για να αποφευχθεί η επανάληψη των ίδιων εργασιών στο µέλλον. Η 
προσέγγιση αυτή προάγει επίσης τη συνοχή µεταξύ των µελλοντικών θαλάσσιων 
προστατευόµενων περιοχών του δικτύου Natura 2000 και άλλων συνόλων προστατευόµενων 
περιοχών.  

                                                 
65  (Ο χαρακτηρισµός των τόπων δεν εξαρτάται από την παρουσία ειδών του παραρτήµατος IV, αλλά , εάν 

αυτά είναι παρόντα στον εν λόγω τόπο, πρέπει να προστατεύονται και βάσει των διατάξεων του άρθρου 
12 της οδηγίας για τα ενδιαιτήµατα). 

66  Όπως ορίζεται στην τυποποιηµένη µορφή δεδοµένων. (Απόφαση 97/266/ΕΚ της Επιτροπής, της 17ης 
∆εκεµβρίου 1996, όσον αφορά έντυπο πληροφοριών για τους προτεινόµενους τόπους Natura 2000, 
Επίσηµη Εφηµερίδα L 107, 24/04/1997).  
http://www.europa.eu.int/comm/environment/nature/nature_conservation/natura_2000_network/standa
rd_data_forms/index_en.htm 

http://www.europa.eu.int/comm/environment/nature/nature_conservation/natura_2000_network/standard_data_forms/index_en.htm
http://www.europa.eu.int/comm/environment/nature/nature_conservation/natura_2000_network/standard_data_forms/index_en.htm
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Η ανωτέρω προσέγγιση θα βοηθήσει επίσης να ενισχυθεί η συµβατότητα ανάµεσα στο δίκτυο 
Natura 2000 και σε άλλα δίκτυα που δηµιουργούνται βάσει περιφερειακών 
συµφωνιών/συµβάσεων (συµβάσεις OSPAR, HELCOM ή Βαρκελώνης). Θα διευκολύνει 
επίσης τη διαδικασία επιλογής και διαχείρισης των µελλοντικών τόπων που θα είναι 
αποτέλεσµα µιας πληρέστερης εφαρµογής της οδηγίας για τα ενδιαιτήµατα στο θαλάσσιο 
περιβάλλον.  

Αρµόδια για το σχέδιο νοµοθετική αρχή (Γενική δοµή, σηµείο 2.2) 

Η νοµοθετική αρχή που έχει την τελική ευθύνη για την εκπόνηση σχεδίου διαχείρισης ενός 
τόπου του δικτύου Natura 2000 είναι η εθνική αρχή67. Αυτή έχει καθήκον να θεσπίσει τα 
απαραίτητα µέτρα διατήρησης που εξασφαλίζουν την ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης 
του τόπου. Εντούτοις, όπως αναφέρεται στο σηµείο 2.7, οι αρµόδιοι φορείς για την εφαρµογή 
µέτρων διαχείρισης µπορεί να είναι και οµοσπονδιακοί, εθνικοί ή διεθνείς οργανισµοί ή 
οργανισµοί της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.68 

Η αρµόδια αρχή εφαρµόζει όλα τα µέτρα που υπάγονται στην αρµοδιότητά της και ζητεί από 
άλλους οργανισµούς να αναλάβουν δράση στους τοµείς ευθύνης τους. Οι στόχοι του σχεδίου 
διαχείρισης και τα ειδικά µέτρα που πρόκειται να ληφθούν πρέπει να αποτελούν αντικείµενο 
συµφωνίας µε όλους τους ενδιαφερόµενους φορείς. 

Περιγραφή του τόπου και των στοιχείων του (Γενική δοµή, σηµείο 3) 

Ένα από τα βασικά στάδια της διαχείρισης ενός τόπου Natura 2000 είναι η περιγραφή και 
εκτίµηση της κατάστασης διατήρησης καθενός από τα στοιχεία τα οποία έχουν προσδιοριστεί 
στην τυποποιηµένη µορφή δεδοµένων, κατά προτίµηση µε ποσοτικούς δείκτες. Ο ορισµός 
αυτής της «γραµµής βάσης» αποτελεί καθοριστικό στοιχείο για τον καθορισµό των µέτρων 
που πρέπει να ληφθούν και για την εκτίµηση της µελλοντικής τους αποτελεσµατικότητας για 
την εξασφάλιση ικανοποιητικής κατάστασης διατήρησης.  

Ένα άλλο βασικό στοιχείο ενός σχεδίου διαχείρισης είναι η κατανόηση του χαρακτήρα και 
των αλληλεπιδράσεων των δυνάµει θετικών και αρνητικών εξωτερικών πιέσεων και 
παραγόντων που θα επηρεάσουν τη συνολική εξέλιξη της κατάστασης διατήρησης των 
στοιχείων. Η χρησιµοποίηση µήτρας (πίνακα) επιπτώσεων µπορεί να είναι ένας χρήσιµος 
τρόπος για την καλύτερη κατανόηση αυτού του προβλήµατος (βλ. κεφάλαιο 5.8 κατωτέρω). 

 

                                                 
67  Νοµική βάση: Απόφαση 97/266/ΕΚ της Επιτροπής, της 17ης ∆εκεµβρίου 1996, όσον αφορά έντυπο 

πληροφοριών για τους προτεινόµενους τόπους Natura 2000, Επίσηµη Εφηµερίδα L 107, 24/04/1997 
68  Π.χ.: ∆ραστηριότητες που αφορούν την άµυνα, τον εξορυκτικό τοµέα, την αναζήτηση πόρων στην 

ανοικτή θάλασσα, την έρευνα, τον τουρισµό υπάγονται στην αρµοδιότητα των εθνικών αρχών. Η 
αλιεία αποτελεί αρµοδιότητα της Κοινότητας. Ορισµένες πτυχεςτων ναυτιλιακών δραστηριοτήτων 
ρυθµίζονται σε διεθνές επίπεδο από το ∆ιεθνή Ναυτιλιακό Οργανισµό (ΙΜΟ) ... 
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Παρακολούθηση και αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας του σχεδίου (Γενική δοµή, 
σηµείο 4.5) 

Μετά τον χαρακτηρισµό του τόπου, τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα για τη 
διατήρηση ή την αποκατάσταση, σε ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης, των φυσικών 
ενδιαιτηµάτων και των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας για τα οποία έχει χαρακτηριστεί ο 
εν λόγω τόπος (άρθρα 1 και 4 της οδηγίας για τα άγρια πτηνά· άρθρα 1 και 2 της οδηγίας για 
τα ενδιαιτήµατα). 

Γι’ αυτό το σκοπό, είναι απαραίτητη η εκπόνηση ενός προγράµµατος παρακολούθησης για 
την εκτίµηση της υφιστάµενης κατάστασης του τόπου και για τη συλλογή δεδοµένων στα 
οποία θα βασιστούν τα κατάλληλα µέτρα διατήρησης ή/και αποκατάστασης. Οι εθνικές 
αρχές69 έχουν την τελική ευθύνη για την παρακολούθηση των τόπων (άρθρο 11 της οδηγίας 
για τα ενδιαιτήµατα). Η αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας και καταλληλότητας των 
εφαρµοζόµενων µέτρων θα επιτρέψει στην αρµόδια για τον εκάστοτε τόπο αρχή να σχεδιάσει 
νέες δραστηριότητες για την επίτευξη των στόχων διατήρησης και να υποβάλει έκθεση για 
την κατάσταση διατήρησης του τόπου, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της οδηγίας για τα 
ενδιαιτήµατα (άρθρα 11, 17 ...) και της οδηγίας για τα άγρια πτηνά (άρθρα 4, 12 ...). 

Μετά από διεξοδικές συζητήσεις µε τα κράτη µέλη, η Επιτροπή διαβίβασε έγγραφο (DocHab-

                                                 
69  Εθνική αρχή υπεύθυνη για τη διαχείριση του τόπου Natura 2000, όπως ορίζεται στην απόφαση 

97/266/ΕΟΚ της Επιτροπής της 18ης ∆εκεµβρίου 1996 όσον αφορά έντυπο πληροφοριών για τους 
προτεινόµενους τόπους Natura 2000, Επίσηµη Εφηµερίδα L 107, 24/04/1997. 

 

Σύνοψη του συγχρηµατοδοτούµενου από το LIFE έργου για τις θαλάσσιες ΕΖ∆ του 
Ηνωµένου Βασιλείου  

Το έργο µε αντικείµενο τις θαλάσσιες ΕΖ∆ του Ηνωµένου Βασιλείου αποσκοπεί 
στον καθορισµό συστηµάτων διαχείρισης των θαλάσσιων περιοχών που 
επιλέγονται ως Ειδικές Ζώνες ∆ιατήρησης (ΕΖ∆). Οι εργασίες επικεντρώθηκαν σε 
µια επιλογή δώδεκα παράκτιων θαλάσσιων ΕΖ∆ πέριξ του Ηνωµένου Βασιλείου 
και στην ανάπτυξη ειδικών γνωστικών πεδίων που είναι απαραίτητα για τη 
διαχείριση και παρακολούθηση των ευρωπαϊκών θαλάσσιων τόπων.  

Ο δικτυακός τόπος (http://www.ukmarinesac.org.uk/index.htm) γνωστοποιεί στο ευρύ κοινό την εµπειρία και 
τη γνώση καθώς και τα αποτελέσµατα που προκύπτουν από το έργο για τις θαλάσσιες ΕΖ∆ του Ηνωµένου 
Βασιλείου. Όλα τα έγγραφα και οι βασικές πληροφορίες που έχουν δηµοσιευθεί διατίθενται σε αυτόν τον 
δικτυακό τόπο (http://www.ukmarinesac.org.uk/publications.htm). Λεπτοµερείς πληροφορίες στο 
προσάρτηµα 4 

 

http://www.ukmarinesac.org.uk/index.htm
http://www.ukmarinesac.org.uk/publications.htm


 

Last printed 02/10/2007 1:54 PM   102

04-03/03 αναθ.3) στην επιτροπή ενδιαιτηµάτων, µε το οποίο προτείνει πλαίσιο για την 
εκτίµηση, την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων σχετικά µε την κατάσταση 
διατήρησης ενόψει της σύνταξης της έκθεσης για την περίοδο 2001-2007, σύµφωνα µε το 
άρθρο 17 της οδηγίας για τα ενδιαιτήµατα. Το έγγραφο αυτό εγκρίθηκε από την επιτροπή 
ενδιαιτηµάτων στις 20 Απριλίου 2005. Προτείνει µια τυποποιηµένη µορφή αναφοράς, 
πίνακες αξιολόγησης, ορισµούς βασικών εννοιών και συνεργασία µεταξύ κρατών µελών και 
Επιτροπής για την πλαισίωση της όλης διαδικασίας. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται 
στη διεύθυνση: http://forum.europa.eu.int/Public/irc/env/monnat/home 

Το WWF και η Παγκόσµια Τράπεζα έχουν αναπτύξει ένα εργαλείο σχεδιασµού για τη 
διαχείριση προστατευόµενων περιοχών µε τίτλο «Πίνακας βαθµολόγησης για την εκτίµηση της 
προόδου όσον αφορά την επίτευξη των στόχων αποτελεσµατικής διαχείρισης των θαλάσσιων 
προστατευόµενων περιοχών. 2004»”70. Ο επόµενος πίνακας περιέχεται στο εν λόγω έγγραφο. 
Σκοπός του είναι να δώσει ορισµένες γενικές κατευθύνσεις για την ανάπτυξη συστηµάτων 
αξιολόγησης και να προωθήσει πρότυπα αξιολόγησης και αναφοράς. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 
Συνοπτική παρουσίαση του πλαισίου WCPA 

Στοιχεία 
αξιολόγησης 

Εξήγηση Αξιολογούµενα κριτήρια Επίκεντρο της
  
 αξιολόγησης 

Πλαίσιο Πού βρισκόµαστε τώρα; 
Εκτίµηση της σηµασίας, των 
απειλών και του πλαισίου 
πολιτικής 

Σηµασία 
Απειλές 
Τρωτότητα 
Εθνικό πλαίσιο 

Κατάσταση 

Σχεδιασµός Πού θέλουµε να φθάσουµε; 
Αξιολόγηση του σχεδιασµού 
της προστατευόµενης περιοχής 
και του προγραµµατισµού 

Νοµοθεσία και πολιτική για την 
προστατευόµενη περιοχή 
Σχεδιασµός συστήµατος 
προστατευόµενης περιοχής 
Σχεδιασµός προστατευόµενης 
περιοχής 
Σχέδιο διαχείρισης 

Καταλληλότητα 

Εισροές Τι χρειαζόµαστε; 
Εκτίµηση των απαιτούµενων 
πόρων για τη διαχείριση 

Εξασφάλιση πόρων στον 
οργανισµό 
Εξασφάλιση πόρων στον τόπο 
Εταίροι 

Πόροι 

∆ιαδικασία Πώς θα ενεργήσουµε; 
Εκτίµηση του τρόπου άσκησης 
της διαχείρισης 

Καταλληλότητα των 
διαχειριστικών πρακτικών 

Απόδοση 
Καταλληλότητα 

Εκροές Ποια είναι τα αποτελέσµατα; 
Αξιολόγηση της εφαρµογής των 
προγραµµάτων και δράσεων 
διαχείρισης· παράδοση 
προϊόντων και υπηρεσιών 

Αποτελέσµατα των 
διαχειριστικών ενεργειών 
Υπηρεσίες και προϊόντα 

Αποτελεσµατικότητα 

Αποτέλεσµα Τι έχουµε επιτύχει; 
Αξιολόγηση των 
αποτελεσµάτων και του βαθµού 
επίτευξης των στόχων  

Επιπτώσεις: αποτελέσµατα της 
διαχείρισης σε σχέση µε τους 
στόχους 

Αποτελεσµατικότητα 
Καταλληλότητα 

Πηγή: Hockings et. al. (2000) 

                                                 
70  http://www.icriforum.org/mpa/SC2_eng_nocover.pdf. (βλ. παράρτηµα V) 

http://forum.europa.eu.int/Public/irc/env/monnat/home
http://www.icriforum.org/mpa/SC2_eng_nocover.pdf
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Θάλασσα Wadden– διασυνοριακή ή διεθνής διαχείριση 

Η Θάλασσα Wadden είναι ένας από τους µεγαλύτερους θαλάσσιους 
υγρότοπους της Ευρώπης στα ύδατα της ∆ανία, της Γερµανίας και των 
Κάτω Χωρών. 

Έχει πολλά ενδιαιτήµατα των οποίων την προστασία επιβάλλει το 
παράρτηµα Ι της οδηγίας για τα ενδιαιτήµατα, όπως: 

• αµµοσύρτεις, εκβολές ποταµών, λασπώδεις επίπεδες εκτάσεις, 
παράκτια έλη και θίνες 

 

 

 

 

 

 

Κοινή Γραµµατεία Θάλασσας 
Wadden 

Τα ενδιαιτήµατα αυτά είναι σηµαντικές από πλευράς διατήρησης περιοχές, διότι αποτελούν περιοχές 
αναπαραγωγής για είδη ιχθύων, περιοχές αναζήτησης τροφής για αποδηµητικά πτηνά και φιλοξενούν πολλά 
θαλάσσια θηλαστικά (φώκαινα των λιµανιών Phocoena phocoena, φώκια Phoca vitulina). 

Στη ∆ιάσκεψη του Wadden του 1982, οι τρεις ενδιαφερόµενες κυβερνήσεις, υπέγραψαν συµφωνία η οποία 
προβλέπει ότι θα διαβουλεύονται µεταξύ τους και θα συντονίζουν τις προσπάθειές τους για την εφαρµογή των 
σχετικών οδηγιών της ΕΕ και άλλων διεθνών νοµικών πράξεων, όπως οι Συµβάσεις Ραµσάρ και Βόννης. 

Έκτοτε έχουν υλοποιηθεί πολλές τριµερείς δράσεις διατήρησης. Το Σχέδιο ∆ιαχείρισης της Φώκιας (SMP) είναι 
ένα χαρακτηριστικό έργο διατήρησης που υπήρξε αποτέλεσµα αυτής της συνεργασίας και ενισχύθηκε από αυτήν. 
Μεταξύ άλλων µέτρων, έχουν δηµιουργηθεί σε όλη την θάλασσα Wadden ορισµένοι φυσικοί τόποι προστασίας της 
φώκιας. Το SMP έχει αναγνωρισθεί ότι έχει συµβάλει σε µεγάλο βαθµό στη διάσωση των πληθυσµών φώκιας των 
λιµανιών και εξακολουθεί να είναι χρήσιµο µέσο διατήρησης. 

Βλ. προσάρτηµα 4 για περισσότερες πληροφορίες 

 
Χάρτης της περιοχής που θα υποβληθεί στον ΙΜΟ για να 
χαρακτηριστεί ως εξαιρετικά ευαίσθητη θαλάσσια περιοχή (ΡSSA) 
Wadden See 

http://www.waddensea-secretariat.org/news/publications/maps 

 

 

 

http://www.waddensea-secretariat.org/news/publications/
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5.6. Χρονοδιάγραµµα εφαρµογής του σχεδίου διαχείρισης 

Τα µέτρα που θεωρούνται σήµερα τα καταλληλότερα για τη διατήρηση ή την αποκατάσταση 
ενός τόπου σε ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης, δεν θα είναι απαραιτήτως τα ίδια στο 
µέλλον. Η φύση, οι εξωτερικές δυνάµεις που ασκούνται σε αυτήν, η επιστηµονική γνώση και 
οι τεχνικές διαχείρισης της διατήρησης µεταβάλλονται µε την πάροδο του χρόνου.  

Ως εκ τούτου, τα σχέδια διαχείρισης πρέπει να αναθεωρούνται ή/και να επικαιροποιούνται 
την κατάλληλη χρονική στιγµή, λαµβανοµένων πλήρως υπόψη των µεταβολών που έχουν 
επέλθει στον εξεταζόµενο τόπο. Ένα σχέδιο πρέπει να έχει σαφή χρονικό ορίζοντα. Ορισµένα 
κράτη µέλη έχουν επιλέξει τα 10 έτη ως περίοδο αναφοράς για τα σχέδια διαχείρισης 
φυσικών προστατευόµενων περιοχών. Η τακτική παρακολούθηση των δραστηριοτήτων και η 
περιοδική αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητάς τους θα επιτρέψει την ενδιάµεση λήψη 
αποφάσεων για την προσαρµογή των σχεδίων δράσης.  

Γενικά, οι επιπτώσεις που συνδέονται µε την κλιµατική αλλαγή µπορεί να έχουν σηµασία για 
την εξέλιξη των θαλάσσιων προστατευόµενων περιοχών. Το ζήτηµα αυτό είναι θέµα 
µακροπρόθεσµης διαχείρισης. Θα χρειαστεί να παρακολουθούνται οι περιβαλλοντικές 
αλλαγές που συνδέονται µε την κλιµατική αλλαγή και να λαµβάνονται διαχειριστικές 
αποφάσεις µε προσαρµοστική προσέγγιση.  

 

 

 

 

Κύκλος ενός σχεδίου διαχείρισης 

Προσδιορισµός της υφισταµένης 
κατάστασης διατήρησης (γραµµή βάσης) 
και των αναγκαίων δράσεων για την 
επίτευξη ικανοποιητικής κατάστασης 

διατήρησης 

Εκπόνηση σχεδίου 
διαχείρισης 

Εφαρµογή και παρακολούθηση 

Υποβολή έκθεσης και 
αξιολόγηση της 

καταλληλότητας και 
αποτελεσµατικότητας 
των µέτρων διαχείρισης 
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5.7. Πιέσεις και επιπτώσεις των ανθρώπινων δραστηριοτήτων 

Ένα µεγάλο φάσµα ανθρώπινων δραστηριοτήτων είναι δυνατόν να επηρεάσει το θαλάσσιο 
περιβάλλον. Ορισµένες συµβάσεις για περιφερειακές θάλασσες περιέχουν ενδιαφέρουσες 
καταγραφές δραστηριοτήτων και ορισµένων από τις κυριότερες επιπτώσεις που ενδέχεται 
αυτές να έχουν στα θαλάσσια ενδιαιτήµατα και τα είδη71. Η αρµόδια για τον τόπο Natura 
2000 εθνική αρχή ίσως είναι απαραίτητο να θεσπίσει τις αναγκαίες διατάξεις για τη ρύθµιση 
αυτών των δραστηριοτήτων προκειµένου να διασφαλιστεί η ικανοποιητική κατάσταση 
διατήρησης των στοιχείων λόγω της ύπαρξης των οποίων έχει επιλεγεί ο συγκεκριµένος 
τόπος. Παρατίθενται ενδεικτικά ορισµένες ανθρώπινες δραστηριότητες και οι πιθανές 
επιπτώσεις τους: 

 

Παραδείγµατα ανθρώπινων δραστηριοτήτων και των επιπτώσεών τους στο θαλάσσιο περιβάλλον 

 

Ανθρώπινες δραστηριότητες 

• Ρύπανση: ρύπανση από χηµικές υγρές ουσίες (χηµική, πυρηνική, βιολογική), οργανικά και ανόργανα απόβλητα 
(δραστηριότητες βυθοκόρησης) 

• Εξερεύνηση και εξόρυξη ορυκτών πόρων: πετρέλαιο και φυσικό αέριο, άµµος, αµµοχάλικο ... 
• Αλιεία, υδατοκαλλιέργεια, συγκοµιδή 
• Ναυτιλία, ναυσιπλοΐα, ναυτιλιακές υποδοµές 
• Στρατιωτικές δραστηριότητες: ασκήσεις, έρευνα, απόβλητα 
• ∆οµικά έργα: παράκτια και θαλάσσια, περιλαµβανοµένων των αγωγών, πετρελαϊκών υποδοµών και αιολικών πάρκων 
• Τουρισµός, κρουαζιέρες και θαλάσσια αθλήµατα 

 

 

Επιπτώσεις των ανθρώπινων δραστηριοτήτων 

 

Φυσικές 
• Αποµάκρυνση και αλλαγή 

υποστρώµατος, θολερότητα, 
συσσώρευση ιλύος 

• ∆ιάθεση αποβλήτων 
• Ηχορύπανση 
• Οπτική όχληση (πτηνά) 
• Μεταβολή των χαρακτηριστικών 

του νερού (θερµοκρασία, 
αλατότητα, ροή ...) 

 Χηµικές 
• Μόλυνση από οργανικές ενώσεις 

(φυτοφάρµακα ...), βαρέα µέταλλα, 
υδρογονάνθρακες, πυρηνικά απόβλητα ... 

• Αύξηση οργανικής ύλης, µεταβολές 
θρεπτικών συστατικών (παράκτια αστικά 
λύµατα, λύµατα µολυσµένων ποταµών, ύδατα 
στράγγισης από γεωργική χρήση, 
ευτροφισµός σε κοντινές περιοχές .... 

 Βιολογικές 
• Αποµάκρυνση ειδών στόχου και 

άλλων ειδών 
• Φυσική βλάβη σε είδη 

(περιλαµβανοµένης της εκδοράς) 
• Μετατόπιση (µετακίνηση) ειδών 
• Μεταβολές στον πληθυσµό ή την 

κοινοτική δοµή ή τη δυναµική 
• Εισαγωγή µικροβίων ή παρασίτων 
• Εισαγωγή ξενικών ειδών και 

γενετικά τροποποιηµένων 
οργανισµών 

 

 

                                                 
71  http://www.ospar.org/documents/dbase/decrecs/agreements/03-

18e_Guidelines%20management%20MPA.doc Προσαρµοσµένη από τις κατευθυντήριες γραµµές για 
τη διαχείριση των θαλάσσιων προστατευόµενων περιοχών στη θαλάσσια περιοχή OSPAR (Αριθµός 
αναφοράς: 2003-18) 

http://www.ospar.org/documents/dbase/decrecs/agreements/03-18e_Guidelines management MPA.doc
http://www.ospar.org/documents/dbase/decrecs/agreements/03-18e_Guidelines management MPA.doc
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Αποκατάσταση ενδιαιτήµατος στις Αζόρες µε τη βοήθεια σχεδίου διαχείρισης 

Η οµάδα θαλάσσιων πτηνών των Αζορών χαρακτηρίζεται από εναλλαγή  τροπικών πτηνών και πτηνών 
της εύκρατης ζώνης και για το λόγο αυτό είναι σηµαντική για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας. 

Τα ακόλουθα είδη πτηνών των Αζορών καλύπτονται από την οδηγία για τα άγρια πτηνά: 

Κυµατοβάτης της Μαδέρας (Oceanodroma castro), Ροδογλάρονο (Sterna dougallii), Μύχος 
(Calonectris diomedea borealis), Ποταµογλάρονο (S.hirundo), Μικρόµυχος (Puffinus assimilis).  

Τα είδη αυτά απειλούνται από εισαχθέντες θηρευτές, την όχληση από τον τουρισµό, τη διάβρωση του 
εδάφους και την υποβάθµιση της βλάστησης, που είχαν ως αποτέλεσµα την απώλεια ενδιαιτήµατος 
για φωλιές και κατά συνέπεια την απώλεια ζευγών αναπαραγωγής.  

Μέτρα που έχουν ληφθεί για την αύξηση των πληθυσµών: 

 Εξάλειψη του µη ιθαγενούς κουνελιού 

 Έλεγχος της διάβρωσης και αναφύτευση ιθαγενών φυτών 

 Κατασκευή φωλιών και τεχνητών φωλιών 

 Τοποθέτηση ενηµερωτικών πινακίδων και φυλάκων για ευαισθητοποίηση. 

Χάρη στα µέτρα αυτά αυξάνεται πλέον ο πληθυσµός των πτηνών αναπαραγωγής. 

Η νησίδα Praia διαθέτει σήµερα την µεγαλύτερη αποικία ποταµογλάρονου στις Αζόρες µε 
περισσότερα από 1000 ζεύγη πτηνών. 

Βλ. προσάρτηµα 4 για περισσότερες λεπτοµέρειες. 

  

 Πηγή: Steve McConnell(∆ικτυακός τόπος ΕΟΠ) 
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5.8. Εκτίµηση επιπτώσεων. Η βασική τεχνική κατασκευής πινάκων 

Στο τµήµα 5.1 ανωτέρω περιγράφονται οι υφιστάµενες νοµικές πράξεις που διέπουν τη 
διαδικασία εκτίµησης των επιπτώσεων των αναπτυξιακών δραστηριοτήτων στο περιβάλλον. 
Η Εκτίµηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΕΠΕ) αποτελεί βασικό µέσο της 
περιβαλλοντικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από το 1985 που εκδόθηκε η πρώτη 
οδηγία ΕΠΕ (οδηγία 85/337/ΕΟΚ), έχουν εξελιχθεί τόσο η νοµοθεσία όσο και η πρακτική 
που αφορούν την ΕΠΕ. Το 1997 εκδόθηκε τροποποιητική οδηγία (οδηγία 97/11/ΕΚ), ενώ η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εκδώσει τρία καθοδηγητικά έγγραφα που αποτυπώνουν την 
ισχύουσα νοµοθεσία της ΕΕ και την τρέχουσα ορθή πρακτική. Τα έγγραφα αυτά αφορούν 
τρία ειδικά στάδια της διαδικασίας ΕΠΕ: επιλογή, καθορισµός του αντικειµένου και εξέταση 
των ∆ηλώσεων Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (∆ΠΕ). 

Στόχος των προαναφερόµενων κατευθυντήριων γραµµών είναι να βοηθήσουν πρακτικά 
όσους εµπλέκονται σε αυτά τα στάδια της διαδικασίας ΕΠΕ, µε βάση την πείρα που έχει 
αποκτηθεί στην Ευρώπη και παγκοσµίως. Η εφαρµογή των κατευθυντήριων γραµµών για την 
επιλογή και τον καθορισµό του αντικειµένου, εκτιµάται ότι θα συµβάλει στο εξής στη λήψη 
ορθότερων αποφάσεων ως προς την ανάγκη διενέργειας ΕΠΕ και τους όρους εντολής για τις 
απαιτούµενες µελέτες, έτσι ώστε η διαδικασία ΕΠΕ να ξεκινά µε καλύτερους όρους. Οι 
κατευθύνσεις για την εξέταση των ∆ΕΠ έχουν στόχο να βοηθήσουν, αφενός τους 
αναπτυξιακούς φορείς και τους συµβούλους τους να συντάσσουν καλύτερης ποιότητας 
δηλώσεις περιβαλλοντικών επιπτώσεων και, αφετέρου, τις αρµόδιες αρχές και τα άλλα 
ενδιαφερόµενα µέρη να τις εξετάζουν αποτελεσµατικότερα, έτσι ώστε οι αρµόδιοι για τη 
λήψη αποφάσεων να διαθέτουν την καλύτερη δυνατή πληροφόρηση. Αναλυτικές 
πληροφορίες για το θέµα αυτό διατίθενται στον δικτυακό τόπο της Επιτροπής: 
http://europa.eu.int/comm/environment/eia/home.htm 

Για να αναπτυχθεί συστηµατική προσέγγιση της διαχείρισης, είναι χρήσιµο να προσδιοριστεί 
ο τύπος δραστηριοτήτων οι οποίες θα µπορούσαν να έχουν εξ ορισµού σοβαρές αρνητικές 
επιπτώσεις στον τόπο και να καταγραφούν οι δραστηριότητες (π.χ. ναυτιλία, αλιεία, αιολικά 
πάρκα, έρευνες για την ανεύρεση πετρελαίου και φυσικού αερίου ...), που θα µπορούσαν να 
αλληλεπιδράσουν µε τα προστατευόµενα στοιχεία του τόπου και να επηρεάσουν την 
κατάσταση διατήρησης των τύπων ενδιαιτηµάτων και των ειδών κοινοτικής σηµασίας.  

Στο πλαίσιο αυτό, διάφορα κράτη µέλη χρησιµοποιούν πίνακες ως εργαλείο για τη λήψη 
αποφάσεων. Κάθε πίνακας πρέπει να δείχνει µε σαφήνεια αν οι διάφορες εξωτερικές 
ανθρώπινες δραστηριότητες αναµένεται να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις σε συγκεκριµένα 
στοιχεία διατήρησης. Ο κατωτέρω πίνακας έχει καθαρά χαρακτήρα παραδείγµατος. Πρέπει 
να καταρτιστούν πραγµατικοί πίνακες µε τα στοιχεία υφισταµένων τόπων Natura 2000 και τις 
προβλεπόµενες ανθρώπινες δραστηριότητες. Τους πίνακες αυτούς πρέπει να επεξεργάζονται 
και να συµπληρώνουν ειδικοί, κατά προτίµηση µε τη συµµετοχή των ενδιαφεροµένων και 
αφού εξασφαλιστεί η εκπροσώπηση των κατάλληλων ειδικών γνωστικών πεδίων.  

Οι πίνακες πρέπει να περιέχουν όλα τα οικολογικά στοιχεία που αποτελούν αντικείµενο 
προστασίας και όλους τους χρήστες. Πρέπει να αναφέρονται µόνο οι χρήσεις που αφορούν 
συγκεκριµένα µια δεδοµένη περιοχή/υποπεριοχή. Η πρώτη διάσταση των πινάκων αφορά τα 
οικολογικά στοιχεία στα οποία βασίστηκε ο χαρακτηρισµός του τόπου.  

Σε ορισµένες περιπτώσεις, θα έπρεπε ενδεχοµένως να περιληφθούν στοιχεία (ενδιαιτήµατα ή 
είδη) που είναι απαραίτητα για την ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης των στοιχείων τα 
οποία προστατεύονται βάσει των οδηγιών για τα άγρια πτηνά και τα ενδιαιτήµατα (π.χ. η 
κατάσταση των ιχθυοαποθεµάτων για τις προστατευόµενες φώκιες ή άγρια πτηνά ...).  

http://europa.eu.int/comm/environment/eia/home.htm
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∆εν είναι απαραίτητο να εµφαίνονται στον πίνακα όλα τα θαλάσσια ενδιαιτήµατα ή είδη των 
παραρτηµάτων των οδηγιών για τα άγρια πτηνά και τα ενδιαιτήµατα, δεδοµένου ότι είναι 
δυνατό να οµαδοποιούνται κατά οµοιότητες ευπάθειας. Πολλά είδη είναι ευπαθή σε οµοειδείς 
δραστηριότητες και πολλές δραστηριότητες έχουν παρόµοιες επιπτώσεις. Ενδεικτικά, όλα τα 
είδη οστρακοειδών επηρεάζονται από τις βυθοκόρους, τις δοκότρατες ή άλλες 
δραστηριότητες που αναταράζουν τα ιζήµατα. 

Η δεύτερη διάσταση αφορά τις ανθρώπινες δραστηριότητες που συνδέονται µε την ειδική 
ευπάθεια του οικοσυστήµατος. 

Οι διάφορες δραστηριότητες/χρήστες ή ενδιαφερόµενοι πρέπει να απαριθµούνται και να 
οµαδοποιούνται ανάλογα µε την πιθανή αλληλεπίδρασή τους µε τα ενδιαιτήµατα και τα είδη. 
Πρέπει να αναφέρονται µόνο οι χρήσεις που έχουν σηµασία για τη συγκεκριµένη 
περιοχή/υποπεριοχή. Είναι σηµαντικό κατά την περιγραφή των χρήσεων και των επιπτώσεών 
τους να συµµετέχουν ειδικοί από διαφορετικές περιοχές και τοµείς. Πρέπει να επισηµανθεί 
ότι οι πιθανές αλληλεπιδράσεις αναφέρονται σε συγκεκριµένες (ασκούµενες ή 
προγραµµατισµένες) δραστηριότητες και όχι σε διάφορους οικονοµικούς τοµείς/κλάδους οι 
οποίοι λαµβάνονται υπόψη γενικά. 

Ένας πίνακας που παρουσιάζει τις δύο διαστάσεις θα µπορούσε να έχει την ακόλουθη µορφή 
(ο πίνακας αυτός δεν είναι συµπληρωµένος. Παραδείγµατα συµπληρωµένων πινάκων που 
δείχνουν τις δυνητικές επιπτώσεις παρατίθενται στο παράρτηµα 3 του παρόντος οδηγού). 
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ΧΩΡΟΣ            
αιολικά πάρκα            
λιµένες            
τεχνητά νησιά            
αναζήτησηπετρελαίου και φυσικού 
αερίου 

           

εκµετάλλευση πετρελαίου και 
φυσικού αερίου 

            

οδοί ναυσιπλοΐας             
αγωγοί/καλώδια             
στρατιωτικές δραστηριότητες             
παλιρροιακή ενέργεια             
              
ΑΛΙΕΙΑ             
µε τράτες βυθού             
αλιεία οστράκων/βυθοκόρηση              
συλλογή βιογενών σχηµατισµών              
πελαγική αλιεία            
αλιεία µε γρίπους, µε παρασυρόµενα 
δίχτυα, µε παραγάδι 

           

δίχτυα φράκτες            
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ΕΞΟΡΥΞΗ/ΒΥΘΟΚΟΡΗΣΗ            
αµµοληψία              
εξόρυξη αµµοχάλικου              
εκβάθυνση οδών ναυσιπλοΐας              
               

 

Το προσάρτηµα 3 παρουσιάζει διάφορα παραδείγµατα της τεχνικής της χρησιµοποίησης 
πινάκων ως εργαλείου διαχείρισης για τη λήψη αποφάσεων σχετικά µε θαλάσσιες 
προστατευόµενες περιοχές Natura 2000. 

 

5.9. Ανθρώπινες δραστηριότητες στους θαλάσσιους τόπους Natura 2000 

Οι ανθρώπινες δραστηριότητες στους θαλάσσιους τόπους Natura 2000 διέπονται από τις ίδιες 
διατάξεις των οδηγιών για τα ενδιαιτήµατα µε εκείνες που ισχύουν για τις χερσαίες περιοχές. 
Σε περίπτωση που η επίδραση µιας δραστηριότητας ή συνδυασµού δραστηριοτήτων 
ενδέχεται να είναι σηµαντική, εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 6 της οδηγίας για τα 
ενδιαιτήµατα.  

Η ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της 24ης 
Οκτωβρίου 2005 µε τον τίτλο «Θεµατική στρατηγική για την προστασία και διατήρηση του 
θαλάσσιου περιβάλλοντος»72 είναι επίσης ένα σχετικό έγγραφο πολιτικής, το οποίο 
προσδιορίζει διάφορες πιέσεις που ασκούνται στο θαλάσσιο περιβάλλον.  

Η ανακοίνωση αυτή λαµβάνει υπόψη την περιβαλλοντική ποιότητα των θαλασσών και των 
ωκεανών, παρέχοντας µια συνοπτική και µια εκτενέστερη περιγραφή της κατάστασης. 
Τονίζει ότι το θαλάσσιο περιβάλλον δέχεται ένα σύνολο πιέσεων. Σε αυτές περιλαµβάνονται 
η απώλεια βιοποικιλότητας ή η υποβάθµισή της, οι αλλαγές στη δοµή των οικοσυστηµάτων, 
η απώλεια ενδιαιτηµάτων, η µόλυνση από επικίνδυνες ουσίες και θρεπτικά στοιχεία και οι 
δυνητικές συνέπειες της κλιµατικής αλλαγής. 

Στις σχετικές πιέσεις περιλαµβάνονται η εµπορική αλιεία, οι δραστηριότητες αναζήτησης 
κοιτασµάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου, η ναυτιλία, οι αποθέσεις επικίνδυνων ουσιών 
και θρεπτικών στοιχείων που µεταφέρονται µε το νερό ή τον αέρα, οι απορρίψεις αποβλήτων, 
συµπεριλαµβανοµένων των µολυσµένων ιζηµάτων από βυθοκόρηση, η υποθαλάσσια 
ηχορύπανση και η γεωµορφολογική υποβάθµιση των ενδιαιτηµάτων λόγω βυθοκόρησης και 
εξαγωγής άµµου και αµµοχάλικου. 

Στις επόµενες παραγράφους επεξηγούνται ορισµένες πιθανές επιπτώσεις ανθρώπινων 
δραστηριοτήτων σε θαλάσσιο περιβάλλον, χωρίς η παρουσίαση αυτή να είναι πλήρης. 

5.9.1. Ξένα είδη 

Η εισβολή ξένων ειδών έχει προσδιοριστεί ως µία από τις κύριες αιτίες απώλειας 
βιοποικιλότητας στην ΕΕ και στον κόσµο γενικότερα. Τα ξένα είδη µπορούν να 
υποβαθµίσουν τα φυσικά ενδιαιτήµατα και να παρενοχλήσουν τα ενδηµικά φυσικά είδη, 
µεταβάλλοντας τις φυσικές συνθήκες, γεγονός που µπορεί να έχει σηµαντικές οικονοµικές 
και κοινωνικές επιπτώσεις. Σε ορισµένες περιπτώσεις, οι αρµόδιες εθνικές αρχές θα πρέπει να 
εξετάζουν τις πιθανές επιπτώσεις της παρουσίας ξένων ειδών κατά την επεξεργασία των 
µέτρων διαχείρισης ενός τόπου Natura 2000 ή το σχεδιασµό των µελλοντικών αναπτυξιακών 

                                                 
72  [COM(2005)504] http://europa.eu/scadplus/leg/en/lvb/l28164.htm 

http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=en&type_doc=COMfinal&an_doc=2005&nu_doc=504
http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=en&type_doc=COMfinal&an_doc=2005&nu_doc=504
http://europa.eu/scadplus/leg/en/lvb/l28164.htm
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έργων. Πράγµατι, οι διατάξεις της οδηγίας για τα ενδιαιτήµατα ορίζουν ότι τα κράτη µέλη 
είναι υπεύθυνα:  

- να θεσπίζουν τα κατάλληλα µέτρα ώστε να αποφεύγεται η υποβάθµιση των φυσικών 
ενδιαιτηµάτων και των ενδιαιτηµάτων ειδών καθώς και οι ενοχλήσεις που έχουν 
επιπτώσεις στα είδη για τα οποία έχουν χαρακτηριστεί οι ζώνες (άρθρο 6 παράγραφος 2), 

- να εγκρίνουν τα σχέδια ή έργα µόνο αφού βεβαιωθούν ότι δεν θα βλάψουν την 
ακεραιότητα του τόπου Natura 2000 (άρθρο 6 παράγραφος 3). 

Μια σχετική διάταξη εν προκειµένω περιέχει το άρθρο 22 της οδηγίας για τα ενδιαιτήµατα, το 
οποίο επιβάλλει στα κράτη µέλη να «µεριµνούν ώστε η ηθεληµένη εισαγωγή ενός µη τοπικού 
είδους στο φυσικό περιβάλλον να ρυθµίζεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να µην παραβλάπτει 
καθόλου τα φυσικά ενδιαιτήµατα στην περιοχή της φυσικής τους κατανοµής ούτε την τοπική 
άγρια πανίδα και χλωρίδα και όποτε το κρίνουν αναγκαίο, απαγορεύουν την εν λόγω 
εισαγωγή». Εντούτοις, θα ήταν σκόπιµο να θεσπιστεί ειδικότερη νοµοθεσία για την τυχαία, 
µη ηθεληµένη εισαγωγή ειδών και την εισαγωγή σε περιβάλλον που δεν έχει άγρια είδη. 

Ακόµη, σύµφωνα µε την οδηγία για τα ενδιαιτήµατα, ενδέχεται να υπάρξουν δυσκολίες, εάν 
ένα προστατευόµενο βάσει κάποιας οδηγίας είδος είναι ιθαγενές σε ένα µέρος της 
Κοινότητας αλλά επιβλαβές ή δυνητικά προβληµατικό σε κάποια άλλη περιοχή. Αυτό δεν 
είχε προβλεφθεί όταν εκδόθηκε η οδηγία για τα ενδιαιτήµατα το 1992, αλλά θα µπορούσε να 
αποτελέσει ζήτηµα στη διευρυµένη ΕΕ.  

Το υδάτινο έρµα των πλοίων, είδη που µεταφέρονται προσκολληµένα στο κύτος των πλοίων 
και οι δραστηριότητες υδατοκαλλιέργειας είναι ορισµένοι από τους σηµαντικότερους φορείς 
εισαγωγής ξένων ειδών στο θαλάσσιο περιβάλλον.  

Υδάτινο έρµα: Τον Φεβρουάριο του 2004, ο ∆ιεθνής Οργανισµός Ναυτιλίας ενέκρινε τη 
διεθνή σύµβαση για τον έλεγχο και τη διαχείριση του έρµατος ύδατος και ιζηµάτων των 
πλοίων («Σύµβαση για το υδάτινο έρµα ύδωρ»). Η σύµβαση είναι ανοικτή προς υπογραφή 
από τα κράτη µέλη από τον Ιούνιο του 2004. Τα συµβαλλόµενα µέρη της σύµβασης οφείλουν 
να προλαµβάνουν, να ελαχιστοποιούν και, τελικά, να εξαλείψουν τη µεταφορά επιβλαβών 
υδρόβιων και παθογόνων οργανισµών µέσω του ελέγχου και της διαχείρισης του έρµατος 
ύδατος και ιζηµάτων των πλοίων.  

Η σύµβαση προβλέπει διεθνές πλαίσιο για τη διαχείριση του έρµατος ύδατος και ιζηµάτων, 
ενώ επιτρέπει, για λόγους περιφερειακών συµφερόντων, τη θέσπιση πρόσθετων µέτρων για 
την τήρηση ειδικών προτύπων ή απαιτήσεων, σύµφωνα µε το διεθνές δίκαιο. Όλα τα πλοία 
που είναι σχεδιασµένα να µεταφέρουν υδάτινο έρµα θα είναι υποχρεωµένα να εφαρµόζουν το 
σχέδιο διαχείρισης υδάτινου έρµατος που έχει εγκρίνει η κυβέρνηση (κράτος σηµαίας), αφού 
λάβουν υπόψη τις κατευθυντήριες γραµµές που θα εκδοθούν από τον ΙΜΟ. Μέχρι τον Ιούλιο 
του 2005, τρία κράτη µέλη (Φινλανδία, Κάτω Χώρες και Ισπανία) είχαν υπογράψει τη 
Σύµβαση για τη διαχείριση του υδάτινου έρµατος. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται 
στον δικτυακό τόπο: http://globallast.imo.org/index.asp.  

Υδατοκαλλιέργεια: Στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης για τη βιοποικιλότητα για την αλιεία, 
(COM(2001)162, Τόµος IV73), η Επιτροπή ανέλαβε πρωτοβουλίες για να αξιολογήσει τη δυνητική 
επίπτωση των µη ιθαγενών ειδών στην υδατοκαλλιέργεια. Υποστηρίζει την εφαρµογή του 
κώδικα ορθής πρακτικής του ∆ιεθνούς Συµβουλίου για την Εξερεύνηση της Θάλασσας 
(ICES) σχετικά µε την εισαγωγή και µεταφορά θαλάσσιων οργανισµών, καθώς και του 
κώδικα πρακτικής και του εγχειριδίου διαδικασιών της Ευρωπαϊκής Συµβουλευτικής 
                                                 
73  http://europa.eu.int/eur-lex/en/com/pdf/2001/act0162en02/4.pdf  

http://globallast.imo.org/index.asp
http://europa.eu.int/eur-lex/en/com/pdf/2001/act0162en02/4.pdf
http://europa.eu.int/eur-lex/en/com/pdf/2001/act0162en02/4.pdf
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Επιτροπής για την Αλιεία στα Εσωτερικά Ύδατα (EIFAC) που αφορούν την εισαγωγή και 
µεταφορά οργανισµών θαλάσσιων και γλυκών υδάτων.  

Η Επιτροπή έχει καταρτίσει πρόταση κανόνων διαχείρισης για την εισαγωγή ξένων ειδών 
στις υδατοκαλλιέργειεςς στο πλαίσιο της στρατηγικής για τη βιώσιµη ανάπτυξη της 
ευρωπαϊκής υδατοκαλλιέργειας, (COM(2002)511)74, η οποία λαµβάνει υπόψη τις 
προαναφερόµενες εκτιµήσεις. Η εν λόγω πρόταση κανονισµού του Συµβουλίου (COM (2006) 
15475) αποσκοπεί στην καθιέρωση συστήµατος αδειών που θα ρυθµίζει τη µετακίνηση ξένων 
και απόντων σε τοπικό επίπεδο ειδών (απόντα από µια ζώνη εντός της φυσικής εξάπλωσης 
των ειδών). Η πρόταση αυτή αναµένεται να εγκριθεί από το Συµβούλιο το πρώτο εξάµηνο 
του 2007. 

5.9.2. Ρύπανση (περιλαµβανοµένης της ηχορύπανσης) 

Η ρύπανση των θαλασσών είναι µία από τις µεγαλύτερες παγκόσµιες απειλές για το θαλάσσιο 
περιβάλλον και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας. Μπορεί όµως να συνιστά και σοβαρή 
απειλή σε τοπικό επίπεδο. Συνεπώς, η αρµόδια αρχή για την κατάσταση διατήρησης ενός 
τόπου Natura 2000 οφείλει να αντιµετωπίσει αυτό το ζήτηµα όταν θα θεσπίσει τα αναγκαία 
µέτρα διατήρησης για τον συγκεκριµένο τόπο. Στις περισσότερες περιπτώσεις, αυτό θα 
συνεπάγεται τη συµµετοχή εξωτερικών διοικητικών υπηρεσιών που είναι αρµόδιες για τη 
διαχείριση των ηπειρωτικών υδάτων, της ναυσιπλοΐας .... 

Στο ευρωπαϊκό περιβάλλον, η ρύπανση της θάλασσας προέρχεται ως επί το πλείστον από 
χερσαίες πηγές. Συνεπώς, η εφαρµογή των διατάξεων της οδηγίας πλαισίου για τους 
υδάτινους πόρους θα συµβάλει σηµαντικά στη βελτίωση της κατάστασης διατήρησης του 
θαλάσσιου περιβάλλοντος. Η οδηγία αυτή καλύπτει όλα τα ηπειρωτικά, µεταβατικά και 
παράκτια ύδατα. Γενικός στόχος της πολιτικής της ΕΕ για τους υδάτινους πόρους είναι ο 
καθαρισµός των ρυπασµένων υδάτων και η διατήρηση των υδάτων καθαρών. Περισσότερες 
πληροφορίες διατίθενται στο δικτυακό τόπο της Επιτροπής76.  

∆ιάφορες συναφείς περιφερειακές συµβάσεις για τη θάλασσα, όπως η σύµβαση OSPAR και 
οι συµβάσεις του Ελσίνκι, της Βαρκελώνης και του Βουκουρεστίου, έχουν αναπτύξει 
στρατηγικές για τη µείωση της ρύπανσης της θάλασσας. Οι στρατηγικές αυτές (π.χ. 
στρατηγική για τις επιβλαβείς ουσίες που ενέκρινε η OSPAR) έχουν θέσει ως στόχο την 
πρόληψη της ρύπανσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος µε τη διαρκή µείωση των απορρίψεων, 
εκποµπών και απωλειών επικίνδυνων ουσιών. 

Τύποι και αιτίες ρύπανσης 

Η ρύπανση µπορεί να χωριστεί στις κατηγορίες (i) οργανική, (ii) µικροβιολογική, (iii) 
χηµική, (iv) από θρεπτικές ουσίες (v) ραδιενεργός και (vi) φυσική (λύµατα, 
ηχορύπανση …).  

Η ρύπανση της θάλασσας, της παράκτιας ζώνης και των υγροτόπων της από στερεά 
και υγρά οικιακά/βιοµηχανικά απόβλητα αποτελεί µείζον πρόβληµα σε πολλές χώρες, 
διότι πολλά κράτη µέλη εξακολουθούν να µη διαθέτουν τις κατάλληλες 
εγκαταστάσεις επεξεργασίας, όπως συµβαίνει και µε τρίτες χώρες που βρέχονται από 
την ίδια θάλασσα µε την ΕΕ 27. Ειδικότερα, οι βιοµηχανίες χηµικών και 
πετροχηµικών προϊόντων που είναι συγκεντρωµένες γύρω από µεγάλες παράκτιες 
πόλεις αποτελούν µείζονα πηγή ρύπανσης. Πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη η 

                                                 
74  http://europa.eu.int/eur-lex/en/com/cnc/2002/com2002_0511en01.pdf  
75  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2006/com2006_0154en01.pdf  
76  http://europa.eu.int/comm/environment/water/water-framework/overview.html 

http://europa.eu.int/eur-lex/en/com/cnc/2002/com2002_0511en01.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2006/com2006_0154en01.pdf
http://europa.eu.int/comm/environment/water/water-framework/overview.html
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ρύπανση από τη γεωργία, λόγω επιφανειακών απορροών που περιέχουν υψηλές 
συγκεντρώσεις θρεπτικών ουσιών – λιπάσµατα –, φυτοφαρµάκων και άλλων 
αγροχηµικών προϊόντων. Η συνδυασµένη επίπτωσή τους στην υγεία των 
ενδιαιτηµάτων και των ειδών µπορεί να είναι εξαιρετικά µεγάλη σε ορισµένες 
θαλάσσιες περιοχές. Εντούτοις, πρέπει να επισηµανθεί ότι η επίπτωση αυτή δεν είναι 
πάντοτε µη αναστρέψιµη και ότι η βιοποικιλότητα είναι δυνατόν να αποκατασταθεί σε 
σηµαντικό βαθµό µετά την αποµάκρυνση των πηγών ρύπανσης. 

Η Επιτροπή παρέχει περισσότερες πληροφορίες στον δικτυακό τόπο Europa77 σχετικά 
µε τις διάφορες νοµοθετικές πράξεις για τους υδάτινους πόρους (και τις σχετικές 
πολιτικές) της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.  

Η διεθνής σύµβαση για την πρόληψη της ρύπανσης από τη ναυσιπλοΐα (MARPOL)78 
είναι η κύρια διεθνής σύµβαση που διέπει την πρόληψη της ρύπανσης του θαλάσσιου 
περιβάλλοντος από τα πλοία, η οποία οφείλεται σε λειτουργικές αιτίες ή σε 
ατυχήµατα. Η σύµβαση MARPOL εγκρίθηκε στις 2 Νοεµβρίου 1993 από τον ΙΜΟ 
και καλύπτει τη ρύπανση από πετρέλαιο, λύµατα, απορρίµµατα, χηµικές και 
επιβλαβείς ουσίες σε συσκευασµένη µορφή. 

Κατά τον σχεδιασµό των µελλοντικών µέτρων διαχείρισης, θα είναι ενδεχοµένως 
σκόπιµο, σε κάποιες περιπτώσεις, να αντιµετωπιστούν ορισµένα προβλήµατα 
ρύπανσης από τις ναυτιλιακές δραστηριότητες. Στην περίπτωση αυτή, οι αρµόδιοι για 
τη διαχείριση των τόπων µπορούν να λάβουν υπόψη ορισµένα χρήσιµα εργαλεία που 
παρέχει η σύµβαση του Λονδίνου (σύµβαση περί πρόληψης της ρύπανσης της 
θάλασσας από απορρίψεις καταλοίπων, 1972). Σκοπός της σύµβασης αυτής είναι ο 
έλεγχος όλων των πηγών θαλάσσιας ρύπανσης και η πρόληψη της ρύπανσης της 
θάλασσας µέσω της ρύθµισης της απόρριψης αποβλήτων. Εφαρµόζεται µια 
προσέγγιση «µαύρου και γκρίζου πίνακα» για τα απόβλητα, των οποίων η διάθεση 
στη θάλασσα εξετάζεται σε συνάρτηση µε τον κίνδυνο που αντιπροσωπεύουν για το 
περιβάλλον. Απαγορεύεται η απόρριψη υλικών που περιέχονται στον µαύρο πίνακα. 
Η απόρριψη υλικών που αναφέρονται στον γκρίζο πίνακα υπόκειται σε ειδική άδεια 
χορηγούµενη από αρµόδια εθνική αρχή και εκτελείται υπό αυστηρό έλεγχο και µόνο 
εφόσον πληρούνται ορισµένοι όροι. Άλλα υλικά ή ουσίες είναι δυνατό να 
απορρίπτονται µετά την έκδοση γενικής άδειας. Εντούτοις, η προσέγγιση αυτή, που 
εγκρίθηκε το 1973, θα αντικατασταθεί από το πρωτόκολλο του 1996 (εκκρεµούν 
ακόµη τέσσερις υπογραφές), η οποία δεν διαφέρει ουσιαστικά. Η εν λόγω 
αναθεώρηση διέπεται από την προληπτική προσέγγιση, η οποία βασίζεται στην 
υπόθεση ότι η απόρριψη οποιασδήποτε ουσίας θα µπορούσε να είναι επιβλαβής, πλην 
αποδείξεως του εναντίου. Το πρωτόκολλο του 1996 έχει ήδη υπογραφεί από πολλά 
ευρωπαϊκά παράκτια κράτη (Βλ.  http://www.londonconvention.org/· 
http://www.londonconvention.org/documents/lc72/PROTOCOL.pdf ) 

Η απόρριψη αποβλήτων είναι µια ανθρώπινη δραστηριότητα που µπορεί να θεωρηθεί 
σχέδιο ή έργο. Συνεπώς, εάν αυτό το σχέδιο ή έργο είναι πιθανόν να έχει σηµαντική 
επίπτωση σε ένα τόπο Natura 2000, θα πρέπει να εκδίδονται άδειες σύµφωνα µε τις 
διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 6 της οδηγίας για τα ενδιαιτήµατα.  
Ηχορύπανση 

Σύµφωνα µε τη Σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών για το ∆ίκαιο της Θάλασσας 
[UNCLOS, άρθρο 1 παράγραφος 1 σηµείο 4)] «ρύπανση του θαλάσσιου 

                                                 
77   http://www.europa.eu.int/comm/environment/water/index.html 
78   http://www.imo.org/Conventions/contents.asp?doc_id=678&topic_id=258#1 

http://www.londonconvention.org/
http://www.londonconvention.org/documents/lc72/PROTOCOL.pdf
http://www.europa.eu.int/comm/environment/water/index.html
http://www.imo.org/Conventions/contents.asp?doc_id=678&topic_id=258#1
http://www.imo.org/Conventions/contents.asp?doc_id=678&topic_id=258#1
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περιβάλλοντος» σηµαίνει «την απόθεση από τον άνθρωπο, αµέσως ή εµµέσως, ουσιών 
ή ενέργειας στο θαλάσσιο περιβάλλον, συµπεριλαµβανοµένων και των εκβολών 
ποταµών, η οποία έχει ως αποτέλεσµα ή ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσµα την επέλευση 
βλαβερών συνεπειών ή βλάβης στους βιολογικούς πόρους και την θαλάσσια ζωή, 
κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία, παρακώλυση των θαλάσσιων δραστηριοτήτων, 
συµπεριλαµβανοµένων των αλιευτικών και άλλων νόµιµων χρήσεων της θάλασσας, 
πτώση της ποιότητας χρησιµοποίησης του θαλάσσιου ύδατος και υποβάθµιση της 
αναψυχής». Η ηχορύπανση πρέπει, συνεπώς, να θεωρείται  µορφή ρύπανσης, 
δεδοµένου ότι πρόκειται για ενέργεια που εισάγεται στο περιβάλλον.  

Ο θόρυβος στο θαλάσσιο περιβάλλον µπορεί να οριστεί ως ηθεληµένη ή τυχαία 
εισαγωγή ακουστικής ενέργειας στη στήλη ύδατος από σηµειακές ή διάχυτες πηγές.  

Αυξάνονται συνεχώς τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι ο θόρυβος αντιπροσωπεύει 
σηµαντική πίεση στο θαλάσσιο περιβάλλον. Οι επιστήµονες βεβαιώνουν ότι η στάθµη 
θορύβου χαµηλών συχνοτήτων στο θαλάσσιο περιβάλλον έχει 
υπερεκατονταπλασιαστεί στο Βόρειο Ηµισφαίριο τα τελευταία 60 έτη.79 Η 
υποθαλάσσια ηχορύπανση προέρχεται από διάφορες πηγές στις οποίες 
περιλαµβάνεται ο θόρυβος από τους προωστήρες των πλοίων, από υποθαλάσσιες 
µεταλλευτικές έρευνες (υδροακουστικές µέθοδοι), µεταλλευτικές σεισµικές µελέτες, 
υποθαλάσσιες κατασκευές (τοποθετήσεις πασάλων κλπ.) και διάφορες ηχοβολιστικές 
τεχνικές. Ορισµένες από τις βασικές πηγές ανθρωπογενούς υποθαλάσσιου θορύβου 
συνίστανται σε δραστηριότητες στους ακόλουθους τοµείς: 

- Αναζήτηση και εκµετάλλευση κοιτασµάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου: π.χ. 
µεταλλευτικές σεισµικές έρευνες µε χρήση αεροβόλων (ή παρόµοιων τεχνικών) 
για την εξεύρεση αποθεµάτων ορυκτών καυσίµων. 

- Ενεργητικά ηχοβολιστικά συστήµατα για στρατιωτικές ή πολιτικές χρήσεις (π.χ. 
ήχοι υψηλών, µεσαίων και χαµηλών συχνοτήτων που παράγονται από 
ηχοβολιστικές συσκευές και µπορούν να µεταδοθούν σε απόσταση εκατοντάδων 
µιλίων). 

- Γιγαντιαία δεξαµενόπλοια διασχίζουν τους ωκεανούς παράγοντας ηχητικό παλµό 
190 ή περισσότερων ντεσιµπέλ σε συχνότητα ίση των 500Hz ή κατώτερη· 
µικρότερα πλοία, όπως τα ρυµουλκά και τα οχηµαταγωγά, συνήθως δηµιουργούν 
ηχοκύµα 160-170 ντεσιµπέλ80. 

- Οι αποκαλούµενοι «σηµατοδότες υποβρυχίων ηχοκυµάτων» είναι συσκευές που 
εκπέµπουν έναν οξύ ήχο για να αποµακρύνουν τα θαλάσσια θηλαστικά (και άλλα 
είδη) από τα αλιευτικά εργαλεία και τις εγκαταστάσεις υδατοκαλλιέργειας.  

Πρέπει να θεσπιστούν κανονιστικές διατάξεις που να ρυθµίζουν τις προαναφερόµενες 
δραστηριότητες σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 6 της 
οδηγίας για τα ενδιαιτήµατα, εφόσον είναι πιθανό να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις 

                                                 
79 (α) Στάθµη θορύβου χαµηλής συχνότητας (< 1000 Hz) του περιβάλλοντος χώρου τα οποία έχουν αυξηθεί 

στο Βόρειο Ηµισφαίριο κατά δύο τάξεις µεγέθους τα τελευταία 60 έτη (3dB/δεκαετία). 
http://www.iwcoffice.org/_documents/sci_com/SCRepFiles2004/56SCrep.pdf. DOLMAN, S.J. and 
SIMMONDS, M.P. Σηµειώνονται ορισµένες πρόσφατες εξελίξεις όσον αφορά τη θαλάσσια 
ηχορύπανση, συµπεριλαµβανοµένων πειραµάτων ελεγχόµενης έκθεσης σε θορύβους. 

80  Τα γιγαντιαία δεξαµενόπλοια δηµιουργούν ηχητικές πιέσεις 190 dB ως προς 1 µPa σε 1 µέτρο. Τα 
ντεσιµπέλ (dB) σχετίζονται πάντα µε ένα σηµείο αναφοράς (οι τιµές στο νερό δεν είναι δυνατόν να 
συγκριθούν άµεσα µε τις τιµές στον ατµοσφαιρικό αέρα και πρέπει πάντοτε να αναγράφεται η τιµή 
αναφοράς για να αποφεύγεται η σύγχυση). 

http://www.iwcoffice.org/_documents/sci_com/SCRepFiles2004/56SCrep.pdf
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στα προστατευόµενα στοιχεία των τόπων Natura 2000. Ακόµη, οι διατάξεις του 
άρθρου 12 της οδηγίας για τα ενδιαιτήµατα, το οποίο θεσπίζει υποχρέωση να 
αποφεύγεται η ηθεληµένη όχληση, αφορούν ιδιαίτερα παρόµοιες καταστάσεις, 
εφόσον όλα τα είδη κητοειδών που απαριθµούνται στο παράρτηµα IV επωφελούνται 
από αυστηρό καθεστώς προστασίας βάσει της οδηγίας για τα ενδιαιτήµατα. 

Όλες οι εργασίες που αφορούν την επίπτωση του θορύβου στα θαλάσσια θηλαστικά 
υιοθετούν τέσσερις ζώνες επιρροής81. Αυτός ο καθορισµός ζωνών σχετίζεται και µε 
τον σχεδιασµό της έκδοσης αδειών για ορισµένες ανθρώπινες δραστηριότητες σε 
σχέση µε τους τόπους Natura 2000. 

Ζώνη ακουστότητας 

Η ζώνη αυτή είναι η µεγαλύτερη και καλύπτει την έκταση στην οποία µία πηγή 
θορύβου µπορεί να ακουστεί από ένα συγκεκριµένο είδος ζώου. Το γεγονός ότι ο 
θόρυβος είναι ακουστός δεν σηµαίνει από µόνο του ότι το ζώο επηρεάζεται από τον 
ήχο. Η ζώνη ακουστότητας χρησιµοποιείται συχνά ως ένα πρώτο στοιχείο για τον 
καθορισµό της πιθανής επίπτωσης, εφόσον µπορεί να υπολογιστεί µε σχετικά 
ικανοποιητικό βαθµό ακρίβειας, σε αντίθεση µε τις τρεις άλλες ζώνες. Όµως, αυτή η 
µέθοδος είναι πιθανό να υπερεκτιµά σηµαντικά την επίπτωση του θορύβου. 

Ζώνη διαταραχής τη συµπεριφοράς 

Η ζώνη αυτή είναι η περιοχή εντός της οποίας η συµπεριφορά ενός συγκεκριµένου 
είδους αλλάζει εξαιτίας του θορύβου. Η αλλαγή στην συµπεριφορά µπορεί να είναι 
αρνητική (αποφυγή), θετική (προσέλκυση) ή ουδέτερη (π.χ. αλλαγή των ίδιων ήχων 
που παράγει το ζώο για να µειωθεί η επίδραση από το θόρυβο). Η ζώνη αυτή είναι 
πολύ δύσκολο να υπολογιστεί, διότι οι συµπεριφορικές αντιδράσεις (ή η έλλειψή 
τους) ενδέχεται να εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό από το πλαίσιο και τις ατοµικές 
διαφορές. Αυτή είναι συχνά η ζώνη στην οποία παρατηρούνται οι σηµαντικότερες 
επιπτώσεις στα ζώα, π.χ. αποτροπή από σηµαντικούς πόρους. Έχει, συνεπώς, 
καθοριστική σηµασία να υπάρξει σωστός υπολογισµός αυτής της ζώνης για τα 
διάφορα είδη και για τους διάφορους τύπους θορύβου. 

Ζώνη επικάλυψης θορύβων 

Η κάλυψη είναι µια διαδικασία  κατά την οποία η παραγωγή ενός πρόσθετου θορύβου 
σε ένα διαρκή θόρυβο δηµιουργεί µεγαλύτερη δυσκολία σε ένα συγκεκριµένο ζώο να 
ανιχνεύσει ένα συγκεκριµένο ήχο (ήχοι επικοινωνίας, ήχοι εντοπισµού ηχώς, ήχοι από 
ζώα θηράµατα ή αρπακτικά κλπ.) Στο εσωτερικό της ζώνης επικάλυψης του ήχου, οι 
αποστάσεις επικοινωνίας µεταξύ των ατόµων ενός συγκεκριµένου είδους ενδέχεται να 
είναι µικρότερες απ’ ό,τι εκτός αυτής της ζώνης.  

Ζώνη σωµατικής κάκωσης 

Η ζώνη αυτή αφορά µόνο πηγές θορύβου πολύ µεγάλης έντασης, όπως αεριοβόλα σε 
µεταλλευτικές έρευνες, εκρήξεις, τοποθέτηση πασάλων και ηχοβολιστικές συσκευές.  

Γενικά, υπάρχει συµφωνία σχετικά µε τις τρεις βασικές πηγές θορύβου στον ωκεανό σε 
παγκόσµια / περιφερειακή κλίµακα: ναυσιπλοΐα, µεταλλευτικές έρευνες και χρησιµοποίηση 
                                                 
81  Richardson et al (1995). Small Takes of Marine Mammals Incidental to Specified Activities; Seismic 

Hazard Investigations in Washington State [Federal Register: February 7, 2002 (Volume 67, Number 
26)] [σελίδες 5792-5796] http://www.epa.gov/fedrgstr/EPA-IMPACT/2002/February/Day-
07/i2998.htm .  

http://www.epa.gov/fedrgstr/EPA-IMPACT/2002/February/Day-07/i2998.htm
http://www.epa.gov/fedrgstr/EPA-IMPACT/2002/February/Day-07/i2998.htm
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ηχοβολιστικών συσκευών για στρατιωτικούς ή πολιτικούς σκοπούς (δεν αναγράφονται κατά 
σειρά προτεραιότητας). Σε τοπική κλίµακα, πολλές άλλες πηγές θορύβου µπορεί να είναι 
σηµαντικότερες από τις τρεις βασικές πηγές. Έχει καθοριστική σηµασία να γίνει κατανοητό 
ότι οι θόρυβοι πολύ χαµηλής συχνότητας παρουσιάζουν πολύ µεγάλη εξάπλωση στο νερό και 
ότι οι δυνατοί θόρυβοι χαµηλής συχνότητας µπορεί να ακούγονται από τα ζώα σε πολύ 
µεγάλες αποστάσεις (ακόµα και σε ολόκληρες λεκάνες ωκεανού).  

Αυτό µπορεί να έχει σηµαντικές επιπτώσεις στη διαχείριση των ζωνών προστασίας, διότι οι 
πηγές θορύβου που έχουν σηµαντικά αρνητική επίπτωση στα ζώα στο εσωτερικό της 
προστατευόµενης ζώνης θα µπορούσαν να βρίσκονται σε απόσταση δεκάδων ή εκατοντάδων 
χιλιοµέτρων µακριά.  

5.9.3. Αναζήτηση και εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου 

Εδώ και πολλά έτη τα κράτη µέλη και οι περιφερειακές συµβάσεις για τη θάλασσα ρυθµίζουν 
τις δραστηριότητες εξόρυξης πετρελαίου και φυσικού αερίου µε στόχο να περιορίσουν στο 
ελάχιστο τις δυσµενείς επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον. Τον Ιούνιο του 1998, η τότε 
Επιτροπή των Παρισίων εξέδωσε κατευθυντήριες γραµµές για τις µεθόδους παρακολούθησης 
που πρέπει να χρησιµοποιούνται κοντά σε εξέδρες γεώτρησης στη Βόρεια Θάλασσα. Αυτές οι 
κατευθυντήριες γραµµές βασίζονταν στον γενικό στόχο της περιβαλλοντικής 
παρακολούθησης, και συγκεκριµένα στην εκτίµηση των επιπτώσεων και στο µέγεθος των 
απορρίψεων λάσπης εξόρυξης µε βάση το πετρέλαιο που πραγµατοποιούνταν εκείνη την 
εποχή.  

Έκτοτε, έχει θεσπιστεί κανονιστικό πλαίσιο για τη χρησιµοποίηση και απόρριψη ρευστών 
γεώτρησης που έχουν ως βάση το πετρέλαιο, για την απόρριψη θραυσµάτων λάσπης 
γεώτρησης που περιέχουν ρευστά γεώτρησης και την απόρριψη του παραγόµενου νερού. 
Υπήρξαν νέες εξελίξεις σε αυτό τον τοµέα και έχουν εισαχθεί νέες τεχνολογίες παραγωγής. 
Ορισµένες εγκαταστάσεις έχουν µετατραπεί σε βιολογικά ποικιλόµορφους και παραγωγικούς 
υφάλους, τόσο σε όρους βιοµάζας όσο και ιχθύων. Ένα συντονισµένο πρόγραµµα 
παρακολούθησης των χηµικών και βιολογικών επιπτώσεων έχει καθοριστική σηµασία για τον 
εντοπισµό της φύσης και της έκτασης των δυνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων.  

Έχουν πραγµατοποιηθεί διάφορες µελέτες παρακολούθησης οι οποίες δηµοσιεύτηκαν σε 
εθνικό επίπεδο. Ορισµένες περιφερειακές οργανώσεις έχουν επίσης συντάξει χρήσιµα 
έγγραφα που περιέχουν οδηγίες για την παρακολούθηση της περιβαλλοντικής επίπτωσης των 
παράκτιων δραστηριοτήτων αναζήτησης και εξόρυξης πετρελαίου και φυσικού αερίου (π.χ.: 
OSPAR82). 

Για τη Μεσόγειο Θάλασσα, πρέπει να επισηµάνουµε ότι βάσει της σύµβασης της 
Βαρκελώνης έχει εκδοθεί το Πρωτόκολλο για την προστασία της Μεσογείου από τη ρύπανση 
που οφείλεται στη διερεύνηση και εκµετάλλευση της υφαλοκρηπίδας και του θαλάσσιου βυθού 
και του υπεδάφους του (εκκρεµεί η επικύρωση, δεν έχει ακόµη τεθεί σε ισχύ).83 

Αναφορικά µε τις δραστηριότητες σε άλλους τοµείς, πρέπει να αξιολογηθούν τα 
αποτελέσµατα νέων προγραµµάτων ή έργων που συνδέονται µε τις εξελίξεις στον τοµέα του 
πετρελαίου και του φυσικού αερίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 6 της οδηγίας για 
τα ενδιαιτήµατα. Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 6 της οδηγίας παρέχουν ένα 
ισορροπηµένο πλαίσιο που εξασφαλίζει ότι η ανάπτυξη δραστηριοτήτων στον τοµέα του 

                                                 
82  http://www.ospar.org/eng/html/welcome.html 
83 

http://www.unepmap.org/Archivio/All_Languages/WebDocs/BC&Protocols/BCP_originals/ProtocolOf
fshore94_Eng.pdf 

http://www.ospar.org/eng/html/welcome.html
http://www.unepmap.org/Archivio/All_Languages/WebDocs/BC&Protocols/BCP_originals/ProtocolOffshore94_Eng.pdf
http://www.unepmap.org/Archivio/All_Languages/WebDocs/BC&Protocols/BCP_originals/ProtocolOffshore94_Eng.pdf
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πετρελαίου και του φυσικού αερίου πραγµατοποιείται µε τρόπο συµβατό για τις ανάγκες 
προστασίας του δικτύου Natura 2000. Συνεπώς, η ένταξη ενός τόπου στο δίκτυο Natura 2000 
δεν αποκλείει, εκ προοιµίου, τη δυνατότητα µελλοντικής οικονοµικής εκµετάλλευσης αυτού 
του τόπου.  

Πρέπει να εξεταστούν οι πιθανές αρνητικές επιπτώσεις της οπτικής επαφής, του θορύβου, της 
διάθεσης αποβλήτων κλπ.. Πρέπει επίσης να αντιµετωπιστούν µε τον κατάλληλο τρόπο οι 
επιπτώσεις του θορύβου που προκαλείται από τις δραστηριότητες αναζήτησης. Η 
παράγραφος 5.1 ανωτέρω παρέχει λεπτοµερέστερη πληροφόρηση σχετικά µε αυτές τις 
διατάξεις της οδηγίας για τα ενδιαιτήµατα.  

5.9.4. Αλιεία 

Το Μάρτιο του 2001, η Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση [COM(2001) 143 τελικό] στο 
Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που παρουσιάζει τα στοιχεία µιας στρατηγικής 
για την ενσωµάτωση της προστασίας του περιβάλλοντος στην κοινή αλιευτική πολιτική.84 Το 
έγγραφο αυτό καταδεικνύει τους τρόπους αλληλεπίδρασης των διαφόρων αλιευτικών 
δραστηριοτήτων, συµπεριλαµβανοµένης της υδατοκαλλιέργειας, µε το θαλάσσιο περιβάλλον: 

– άµεσα, µε αλίευση τόσο ειδών που είναι στόχος της αλιευτικής δραστηριότητας όσο 
και παρεµπιπτόντων αλιευµάτων, πράγµα που µπορεί να έχει δυσµενή αποτελέσµατα 
σε ό,τι αφορά το καθεστώς διατήρησης ορισµένων από αυτά και που µε τη σειρά του 
µπορεί να οδηγήσει σε πλήρη εξαφάνιση ή εξολόθρευση σε τοπική κλίµακα· 

– έµµεσα, µε µεταβολή της ροής ενέργειας µέσω του τροφικού πλέγµατος, γεγονός που 
µπορεί να επηρεάσει το καθεστώς διατήρησης άλλων ειδών του οικοσυστήµατος (π.χ. 
η αλίευση θηραµάτων ενδέχεται να δηµιουργήσει προβλήµατα διατήρησης ειδών 
θηρευτών)· 

– άµεσα (π.χ. αλιεία µε µηχανότρατες βυθού) ή έµµεσα (π.χ. εναποθέσεις ή απόβλητα 
από εγκαταστάσεις υδατοκαλλιέργειας) µε αλλοίωση του φυσικού περιβάλλοντος και 
µε κίνδυνο για την ποικιλότητα των ενδιαιτηµάτων, πράγµα το οποίο µε τη σειρά του 
µπορεί να έχει επίδραση στη δυνατότητα των τελευταίων να φιλοξενούν είδη 
εµπορικού ή µη ενδιαφέροντος· 

– περιβαλλοντικές αλλαγές, οφειλόµενες σε φυσικά αίτια ή στην ανθρώπινη 
παρέµβαση, επηρεάζουν την παραγωγικότητα των θαλάσσιων οικοσυστηµάτων και 
συνεπώς τα αλιευτικά πεδία. 

Υπάρχουν πολλά παραδείγµατα παρόµοιων αποτελεσµάτων που καταδεικνύουν την ανάγκη 
να ενσωµατώνονται πλήρως τα περιβαλλοντικά κριτήρια στη διαχείριση της αλιευτικής 
δραστηριότητας. Πέρα από τη νοµική υποχρέωση που απορρέει από τη συνθήκη, υπάρχει και 
η ηθική υποχρέωση να λαµβάνεται µέριµνα ώστε οι ανωτέρω επιπτώσεις να µην αποκτούν 
τέτοιες διαστάσεις που να τα καθιστούν µη διαχειρίσιµα ή αντιστρεπτά85. Στις επιπτώσεις της 
υδατοκαλλιέργειας µπορούν επίσης να περιλαµβάνονται: 

– Η επίπτωση που συνδέεται µε τη µεταφορά αντιβιοτικών και αντιρρυπαντικών 
ουσιών,  υπερβολικής οργανικής ύλης,  θρεπτικών στοιχείων και παθογόνων 
παραγόντων µεταξύ των εγκαταστάσεων υδατοκαλλιέργειας και του φυσικού 
περιβάλλοντος. 

                                                 
84  http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/en/com/2001/com2001_0143en01.pdf  
85  http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/en/com/2001/com2001_0143en01.pdf, Point 2. 

http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/en/com/2001/com2001_0143en01.pdf
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/en/com/2001/com2001_0143en01.pdf
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– Η είσοδος στο φυσικό περιβάλλον µεµονωµένων ειδών που διαφεύγουν από 
εγκαταστάσεις υδατοκαλλιέργειας και τα οποία είναι από γενετική άποψη 
διαφορετικά από τους τοπικούς πληθυσµούς του ίδιου είδους. 

5.9.5. Ναυσιπλοΐα 

Το µεγαλύτερο µέρος του παγκόσµιου εµπορίου σε όγκο πραγµατοποιείται µε πλοία. Η 
ναυσιπλοΐα είναι µία από τις ενεργειακά αποδοτικότερες και λιγότερο βλαβερές για το 
περιβάλλον µορφές µεταφοράς εµπορευµάτων.86 Παρόλα αυτά, τα σοβαρά θαλάσσια 
ατυχήµατα µπορεί να έχουν εξαιρετικά καταστροφικές συνέπειες στο θαλάσσιο περιβάλλον. 
Σε παγκόσµια κλίµακα, συνέβησαν πρόσφατα σοβαρά ατυχήµατα µε τα δεξαµενόπλοια 
Nakhodka (1997), Erika (1999) και Prestige (2002). Για να αντιµετωπίσουν παρόµοιες 
καταστάσεις, τα κράτη µπορούν να προετοιµαστούν για να προστατεύσουν τα ύδατα για τα 
οποία είναι υπεύθυνα λαµβάνοντας εκ των προτέρων ορισµένα µέτρα:  

• Να καταρτίζουν εθνικά σχέδια αντιµετώπισης εκτάκτων καταστάσεων, σύµφωνα µε 
τη ∆ιεθνή Σύµβαση για την ετοιµότητα, την αντίδραση και τη συνεργασία σε 
περίπτωση ρύπανσης µε πετρέλαιο (η σύµβαση OPRC)87. Τα εν λόγω σχέδια 
αντιµετώπισης εκτάκτων καταστάσεων πρέπει να περιλαµβάνουν µέτρα προστασίας 
για την πρόληψη/ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων της ρύπανσης από πετρέλαιο 
θαλάσσιων προστατευόµενων περιοχών, σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων 1 
και 2 του άρθρου 6 της οδηγίας για τα ενδιαιτήµατα· 

• Να συµµετέχουν σε διεθνείς συµφωνίες συνδροµής και συνεργασίας διµερούς (π.χ. το 
σχέδιο Μάγχης, το οποίο είναι µια κοινή συµφωνία Γαλλίας και Ηνωµένου Βασιλείου 
για την αντιµετώπιση εκτάκτων καταστάσεων στη θάλασσα), πολυµερούς ή 
περιφερειακού χαρακτήρα (π.χ. συµφωνία της Βόννης, η οποία είναι µια περιφερειακή 
συµφωνία συνεργασίας των παράκτιων κρατών της Βόρειας Θάλασσας και είναι 
επίσης συµβατή µε τα µέτρα της σύµβασης OPRC· 

• Να συνάπτουν συµφωνίες στο πλαίσιο του ∆ιεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισµού (ΙΜΟ) 
για συστήµατα οργάνωσης της ναυσιπλοΐας, έτσι ώστε να περιορίζεται ο κίνδυνος 
προσαράξεων ή σύγκρουσης πλοίων)88·  

• Να δηµιουργούν παράκτιους σταθµούς για την παρακολούθηση της κυκλοφορίας των 
πλοίων·  

• Να διασφαλίζουν τη διαθεσιµότητα ισχυρών ρυµουλκών («ρυµουλκά άµεσης 
επέµβασης»), έτσι ώστε να µπορούν να αποπλεύσουν για να βοηθήσουν πλοία που 
µένουν ακυβέρνητα· να συνάπτουν συµφωνίες βάσει των οποίων ένα πλοίο που ζητεί 
βοήθεια και η κατάσταση του οποίου πρέπει να σταθεροποιηθεί µπορεί να οδηγηθεί 
σε ασφαλές καταφύγιο. 

Όλα αυτά τα µέτρα είναι πολύτιµα ως µέσο για να µειωθεί ο κίνδυνος ρύπανσης από σοβαρό 
θαλάσσιο ατύχηµα. Ευτυχώς, τέτοια σοβαρά ατυχήµατα που προκαλούν ρύπανση είναι 
σπάνια. Παρόλα αυτά, υπάρχουν πολλά ατυχήµατα που προκαλούν µικρή ρύπανση χρόνιου 

                                                 
86  Λαµβάνοντας υπόψη την κατά µονάδα περιβαλλοντική επίπτωση (π.χ.: περιβαλλοντικές επιπτώσεις της 

µεταφοράς εµπορεύµατος 1κ.µ. για 1χλµ µε πλοίο,σε σύγκριση µε τη σιδηροδροµική, οδική ή εναέρια 
µεταφορά) 

87  http://www.imo.org/Conventions/mainframe.asp?topic_id=258&doc_id=682  
88  Αποστολή του ΙΜΟ είναι η δηµιουργία όρων ασφαλούς λειτουργίας της διεθνούς ναυσιπλοΐας µε την 

ελάχιστη δυνατή επίπτωση στο παγκόσµιο περιβάλλον. 

http://www.imo.org/Conventions/mainframe.asp?topic_id=258&doc_id=682
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χαρακτήρα τα οποία από στατιστική άποψη είναι σηµαντικότερα. Τα βασικά µέτρα που 
µπορούν να λάβουν τα κράτη µέλη για την πρόληψη της χρόνιας ρύπανσης είναι:  

• να εξασφαλίσουν ότι οι λιµένες τους διαθέτουν εγκαταστάσεις υποδοχής αποβλήτων 
τα οποία παράγονται πάνω στα πλοία, χωρίς να αφήνουν µε τον τρόπο αυτό περιθώριο 
δικαιολογίας για τα πλοία που καταφεύγουν στην παράνοµη απόρριψη των λυµάτων 
τους στη θάλασσα· 

• να παρακολουθούν (είτε µε εναέρια είτε µε δορυφορικά µέσα) για τον εντοπισµό 
πλοίων που προκαλούν ρύπανση·  

• να διαθέτουν ένα αποτελεσµατικό καθεστώς επιβολής της νοµοθεσίας, έτσι ώστε να 
ασκούνται διώξεις σε βάρος πλοίων που εντοπίζεται ότι προκαλούν ρύπανση. 

Η επίπτωση της πετρελαϊκής ρύπανσης στη θαλάσσια ζωή υπερβαίνει τις ορατές συνέπειες, 
όπως τα πουλιά και οι παραλίες που είναι µαύρα από την πίσσα. Ορισµένες περιοχές 
λειτουργούν ως περιοχές ωοτοκίας ή γόνων ιχθύων ή για την αναζήτηση τροφής για 
πληθυσµούς άγριων πτηνών και για οικονοµικές δραστηριότητες του ανθρώπου. Η ρύπανση 
θαλάσσιων και παράκτιων ενδιαιτηµάτων, έστω και προσωρινή, µπορεί να έχει σηµαντική 
επίπτωση στα αποθέµατα ιχθύων, στα αποδηµητικά πτηνά και στις τοπικές κοινότητες των 
ανθρώπων που εξαρτώνται από την αλιεία και τον τουρισµό. 

∆ιάφορες θαλάσσιες περιοχές στην Ευρώπη [π.χ. τα στενά της ∆ανίας, η Βαλτική Θάλασσα, 
η Θάλασσα της Μάγχης (περιλαµβανοµένης της ακτής της Βρετάνης), οι ακτές της Γαλικίας, 
τα στενά του Γιβραλτάρ και το Αιγαίο Πέλαγος] συγκαταλέγονται στις περιοχές του κόσµου 
µε την πυκνότερη ναυσιπλοΐα. Κατά τις τελευταίες δεκαετίες δεν έχουν µόνο αυξηθεί τα 
επίπεδα της ναυσιπλοΐας, αλλά έχει αλλάξει και η φύση της κυκλοφορίας. Έχει αυξηθεί ο 
αριθµός των δεξαµενόπλοιων και έχει µεγαλώσει το µέγεθός τους.  

Θα υπάρξουν περιοχές που θα είναι ταυτόχρονα θαλάσσιοι τόποι του δικτύου Natura 2000 
και ζώνες πυκνής ναυσιπλοΐας (υπάρχουν ήδη χαρακτηρισµένοι τόποι). Σε αυτές τις 
περιπτώσεις, τα κράτη µέλη θα πρέπει να καταβάλουν ιδιαίτερη προσπάθεια να διασφαλίσουν 
τη λήψη των αναγκαίων µέτρων για την προστασία αυτών των τόπων από δυνητικά 
επικίνδυνες δραστηριότητες που συνδέονται µε τη ναυσιπλοΐα, εφαρµόζοντας προγράµµατα 
πρόληψης και σχέδια άµεσης παρέµβασης για να ελαχιστοποιηθούν οι αρνητικές επιπτώσεις 
από την τυχαία ή ηθεληµένη πρόκληση πετρελαιοκηλίδων από πλοία. 
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Η HELCOM θέτει σε εφαρµογή το Σύστηµα Ενηµέρωσης για την 
Αντιµετώπιση Θαλάσσιων Ατυχηµάτων (MARIS) 

 

Το σύστηµα MARIS χρησιµοποιείται για τη διάδοση των 
διαθέσιµων δεδοµένων σχετικά µε τις δυνατότητες 
αντίδρασης, επείγουσας δράσης και εναέριας επιτήρησης, 
για το βαθµό ευαισθησίας της ακτογραµµής στη ρύπανση 
από πετρελαιοκηλίδα, για την κυκλοφορία των πλοίων και 
για άλλα συναφή θέµατα.  

Το MARIS θεωρείται χρήσιµο εργαλείο για τη συλλογή και 
διάδοση πληροφοριών καθώς και για την εκτίµηση κινδύνου 
στον τοµέα της αντιµετώπισης. Το σύστηµα µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί για την απεικόνιση διαφόρων κινδύνων από 
πετρελαιοκηλίδες και τη δυνατότητα αντίδρασης που 
συνδέεται µε βάσεις δεδοµένων πάνω σε ένα κοινό χάρτη 
και σε διάφορους συνδυασµούς. Το MARIS παρέχει επίσης 
τη δυνατότητα σε υπευθύνους και άλλους εµπειρογνώµονες 
σε κάθε χώρα να πραγµατοποιούν ακριβείς εκτιµήσεις των 
κινδύνων και των µέσων άµεσης δράσης που υπάρχουν στην 
περιοχή τους, µε βάση τη γνώση και την εµπειρία τους από 
τις τοπικές συνθήκες. Το MARIS είναι διαθέσιµο στο 
δικτυακό τόπο της HELCOM  

 (http://www.helcom.fi/gis/maris/en_GB/main/).  

Ευγενής προσφορά: Γραφείο Τύπου HELCOM  

 

Σε αυτές τις περιοχές θα ήταν επίσης ενδεδειγµένο να υπάρξει ρύθµιση της κυκλοφορίας των 
πλοίων. Σε παρόµοιες περιπτώσεις, τα κράτη µέλη πρέπει να ζητούν από το ∆ιεθνή 
Ναυτιλιακό Οργανισµό (ΙΜΟ89) να εξετάζει το ενδεχόµενο χαρακτηρισµού µιας «Εξαιρετικά 
Ευαίσθητης Θαλάσσιας Περιοχής» (PSSA) για να περιληφθεί σε αυτό τον τόπο Natura 2000 
(ή σύνολο τόπων), µειώνοντας µε τον τρόπο αυτό τις επιβλαβείς επιπτώσεις της διεθνούς 
ναυσιπλοΐας.  

Μια Εξαιρετικά Ευαίσθητη Θαλάσσια Περιοχή (PSSA) είναι περιοχή που χρειάζεται ειδική 
προστασία µε χαρακτηρισµό από τον ΙΜΟ λόγω της σηµασίας της για αναγνωρισµένους 
οικολογικούς, κοινωνικοοικονοµικούς και επιστηµονικούς λόγους, και η οποία 
αποδεδειγµένα κινδυνεύει να υποστεί ζηµία από διεθνείς θαλάσσιες δραστηριότητες. Το 
καθεστώς PSSA µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την προστασία πολύτιµων θαλάσσιων και 
παράκτιων ενδιαιτηµάτων καθώς και της θαλάσσιας πανίδας και για τη βελτίωση της 
ασφάλειας στη θάλασσα. Κατευθυντήριες γραµµές για το χαρακτηρισµό µιας «εξαιρετικά 
ευαίσθητης θαλάσσιας περιοχής» (PSSA) περιέχονται στο ψήφισµα Α.927(22) του ΙΜΟ. 
Κατευθυντήριες γραµµές για τον χαρακτηρισµό ειδικών ζωνών προστασίας βάσει της σύµβασης 

                                                 
89  Ο ∆ιεθνής Ναυτιλιακός Οργανισµός (ΙΜΟ) είναι ο διεθνής οργανισµός των Ηνωµένων Εθνών που 

ρυθµίζει την εµπορική ναυτιλία και τις θαλάσσιες µεταφορές. Η Σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών για το 
∆ίκαιο της Θάλασσας επιβεβαιώνει τα δικαιώµατα ενός παράκτιου κράτους να λαµβάνει µέτρα στην 
ανοικτή θάλασσα για την πρόληψη, τον περιορισµό ή την εξάλειψη του κινδύνου που εγκυµονεί για την 
ακτογραµµή του ένα θαλάσσιο ατύχηµα. 

http://www.helcom.fi/gis/maris/en_GB/main/
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MARPOL 73/78 και κατευθυντήριες γραµµές για τον εντοπισµό και χαρακτηρισµό Εξαιρετικά 
Ευαίσθητων Θαλάσσιων Περιοχών.90 

Ένα σηµαντικό µέτρο που έλαβε η Ευρωπαϊκή Κοινότητα για τη βελτίωση της ασφάλειας της 
ναυσιπλοΐας ήταν η δηµιουργία, το Μάρτιο του 2004, του Ευρωπαϊκού Οργανισµού 
Ασφάλειας της Ναυσιπλοΐας .91  

Ο οργανισµός αυτός θα παρέχει στα κράτη µέλη και την Επιτροπή τεχνική και επιστηµονική 
βοήθεια σε περιπτώσεις ατυχήµατος ή ηθεληµένης ρύπανσης από πλοία και θα παρέχει 
πρόσθετη βοήθεια, κατόπιν αιτήσεως, στους µηχανισµούς αντιµετώπισης ρύπανσης των 
κρατών µελών, µε την επιφύλαξη της ευθύνης των παράκτιων κρατών να διαθέτουν τους 
απαραίτητους µηχανισµούς αντιµετώπισης ρύπανσης και στο πλαίσιο του σεβασµού της 
υφιστάµενης συνεργασίας µεταξύ των κρατών µελών σε αυτό τον τοµέα.  

5.9.6. Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στη θάλασσα: αιολικά πάρκα και άλλοι τύποι 
υποδοµής 

Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στη θάλασσα έχει αποτελέσει αντικείµενο µελέτης επί 
δεκαετίες για τις ευρωπαϊκές θάλασσες. Μετά από µια αρχική εµπειρία σε µεθόδους 
παραγωγής ενέργειας σε παράκτιες περιοχές, µε βάση την παλιρροϊκή ενέργεια92, αυξάνεται 
το ενδιαφέρον για την ανάπτυξη υπεράκτιων εγκαταστάσεων παραγωγής αιολικής ενέργειας. 
Πραγµατοποιούνται επίσης πειράµατα µε εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας από τα 
κύµατα και υποθαλάσσια ρεύµατα.  

Η αιολική ενέργεια είναι µια σηµαντική δυνητική πηγή ενέργειας για τους ενεργειακούς 
στόχους της ΕΕ βάσει της οδηγίας 2001/77/ΕΚ93, για να εξασφαλιστεί ότι το συνολικό 
ποσοστό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές θα αυξηθεί από 14% το 
2000 στο 21% το 2010. 

Όσον αφορά τα έργα κατασκευής αιολικών πάρκων, οι προσπάθειες εστιάζονται στην 
εξεύρεση κατάλληλων τόπων µε επαρκή αιολική ενέργεια και χαµηλή πυκνότητα πληθυσµού. 
Η παραγωγή αιολικής ενέργειας είναι γενικά οικονοµικά αποδοτική όταν η µέση ταχύτητα 
του ανέµου υπερβαίνει τα 5-6 m/s. Ορισµένα από τα προβλήµατα αυτής της τεχνολογίας είναι 
το ότι απαιτεί µεγάλη έκταση, ότι έχει αισθητική επίπτωση και δηµιουργεί θόρυβο.94 Ακόµη, 
ενδέχεται να υπάρχει κίνδυνος για τη βιοποικιλότητα, ιδίως για τα πτηνά που συγκρούονται 
µε παρόµοιες εγκαταστάσεις. Ορισµένες χώρες (π.χ. ∆ανία, Ισπανία, Πορτογαλία ....) έχουν 
αναπτύξει µεγάλο αριθµό χερσαίων αιολικών πάρκων, ορισµένα από τα οποία έχουν 
κατασκευαστεί σε παράκτιες περιοχές.  

∆ιάφορες χώρες διαθέτουν σχέδια κατασκευής υπεράκτιων αιολικών πάρκων. Η ∆ανία, η 
Γερµανία, οι Κάτω Χώρες, το Ηνωµένο Βασίλειο, η Ισπανία και άλλα κράτη µέλη έχουν 

                                                 
90  http://www.imo.org/includes/blastDataOnly.asp/data_id%3D10469/927.pdf  
91  Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 724/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 31ης 

Μαρτίου 2004, σχετικά µε τη σύσταση Ευρωπαϊκού Οργανισµού Ασφάλειας της Ναυσιπλοΐας (κείµενο 
µε ενδιαφέρον για το ΕΟΧ), Επίσηµη Εφηµερίδα L 129 , 29/04/2004 P. 0001 – 0005. 

 http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=EN&numdoc=3
2004R0724&model=guichett 

92  Ένας σταθµός παραγωγής παλιρροϊκής ενέργειας (240 MW) είναι εγκατεστηµένος στις εκβολές του 
Rance κοντά το St Malo της Βρετάνης· τέθηκε σε λειτουργία το 1967. 

93  Οδηγία 2001/77/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 27ης Σεπτεµβρίου 2001, 
για την προαγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιµες πηγές στην εσωτερική 
αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Επίσηµη Εφηµερίδα L 283 της 27/10/2001 Σ. 0033 - 0040 

94  Kruckenberg and Jaene, 1999. (Zucco and Merck, Ökologischer Effekt von Offshore-Windkraftanlgen, 
2004) 

http://www.imo.org/includes/blastDataOnly.asp/data_id%3D10469/927.pdf
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=EN&numdoc=32004R0724&model=guichett
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=EN&numdoc=32004R0724&model=guichett
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εκπονήσει σηµαντικά προγράµµατα σε αυτό τον τοµέα για την κατασκευή αιολικών πάρκων 
(που θα έχουν µέχρι 400 στροβίλους ανά πάρκο) εντός της επόµενης πενταετίας. 

Οι επιπτώσεις αυτών των υποδοµών θα πρέπει να εκτιµηθούν σωστά, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 6 της οδηγίας για τα ενδιαιτήµατα, για οποιαδήποτε δυνητική 
σηµαντική επίπτωση τόσο στα είδη όσο και στα ενδιαιτήµατα των τόπων Natura 2000. Θα 
πρέπει να ληφθούν υπόψη οι δυνητικές επιπτώσεις, όπως η αισθητική επίπτωση, ο κίνδυνος 
σύγκρουσης πτηνών, ο θόρυβος και οι ηλεκτροµαγνητικές συνέπειες.  

Σήµερα, δεν υπάρχουν στοιχεία που να δείχνουν ότι τα επίπεδα θορύβου που προέρχονται 
από υφιστάµενα αιολικά πάρκα έχουν σηµαντική επίπτωση στις φώκιες και τις φώκαινες 
(Madsen et al, 2005), αλλά η προβλεπόµενη αύξηση του αριθµού και του ύψους των 
ανεµοστρόβιλων στο µέλλον θα µπορούσε να δηµιουργήσει προβλήµατα. Όµως, µεγάλος 
θόρυβος είναι πιθανό να δηµιουργείται και κατά το στάδιο κατασκευής των αιολικών 
πάρκων. Τα έργα αυτά είναι της ίδιας φύσης µε τα έργα κατασκευής υπεράκτιων 
εγκαταστάσεων και δεν συνδέονται ειδικά µε τις ανεµογεννήτριες. 

Οι υπηρεσίες της Γ∆ Περιβάλλοντος και Γ∆ Ενέργειας και Μεταφορών της Επιτροπής έχουν 
συστήσει µια ad hoc οµάδα εργασίας για την αιολική ενέργεια και τη βιοποικιλότητα, για να 
συντάξουν οδηγό που θα έχει ως στόχο οι εξελίξεις στον τοµέα της αιολικής ενέργειας να 
είναι συµβατές µε τις απαιτήσεις διατήρησης της φύσης της ΕΕ και µε την άλλη συναφή 
διεθνή νοµοθεσία που εφαρµόζεται στην Ευρώπη. 

5.9.7. Στρατιωτικές δραστηριότητες 

Ορισµένες στρατιωτικές δραστηριότητες επηρεάζουν σηµαντικά το θαλάσσιο περιβάλλον. Οι 
ευρύτερα διαδεδοµένες ανησυχίες αφορούν σήµερα την επίπτωση των δραστηριοτήτων µε 
ηχοβολιστικές συσκευές στα θαλάσσια θηλαστικά. Ο στρατιωτικός τεχνολογικός τοµέας 
αναπτύσσεται συνεχώς, όπως και τα υψηλής τεχνολογίας και ισχυρά ηχοβολιστικά 
συστήµατα για τον εντοπισµό των υποβρυχίων που παράγουν όλο και µικρότερο θόρυβο. 
Ένας ήχος που παράγεται σε χαµηλότερες συχνότητες µπορεί να µεταδοθεί σε απόσταση 
εκατοντάδων χιλιοµέτρων κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Επειδή τα κητοειδή 
(δελφίνια και φάλαινες) έχουν πολύ ευαίσθητα συστήµατα ακοής, εντοπισµού της ηχώς και 
αγγειακά συστήµατα, η χρησιµοποίηση ισχυρών ηχοβολιστικών συστηµάτων µπορεί να είναι 
επιβλαβής γι’ αυτά τα είδη. Οι ήχοι των ηχοβολιστικών µπορεί επίσης να έχουν επίπτωση και 
στους ιχθύς και στη συµπεριφορά των ιχθύων.  

Όλα τα είδη κητοειδών που απαριθµούνται στο παράρτηµα IV της οδηγίας για τα 
ενδιαιτήµατα υπόκεινται βάσει της κοινοτικής νοµοθεσίας σε αυστηρό καθεστώς προστασίας 
στα ευρωπαϊκά ύδατα. Συνεπώς, εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 12 για την προστασία 
των κητοειδών, οι οποίες περιλαµβάνουν την υποχρέωση να αποφεύγεται η ηθεληµένη 
όχληση σε όλα τα ύδατα της ΕΕ (εντός και εκτός των τόπων Natura 2000). Το πολεµικό 
ναυτικό διαφόρων κρατών µελών έχει αναπτύξει πρωτοβουλίες για τη χρησιµοποίηση 
στρατιωτικών ηχοβολιστικών συστηµάτων που να λαµβάνουν υπόψη την ανάγκη να 
περιοριστούν στο ελάχιστο οι δυνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Έχουν ληφθεί για το 
θέµα αυτό διάφορα µέτρα προφύλαξης, έχουν πραγµατοποιηθεί κατάλληλες µελέτες και 
έχουν δηµιουργηθεί ζώνες προφύλαξης στις οποίες η χρήση αυτών των ηχοβολιστικών 
δραστηριοτήτων υπόκειται σε περιορισµούς95.  

                                                 
95  (Γερµανικό Συνέδριο για την ηχητική ρύπανση –Ιούνιος 2003· συµφωνία ισπανικού Υπουργείου 

Άµυνας και αρχών των Κανάριων Νήσων για να αποφευχθεί η µεταβολή της συµπεριφοράς της 
ρυγχοφάλαινας -ziphius cavirostris- εξαιτίας όχλησης από το θόρυβο - ΕΕ 102, 27/04/2004, σελίδα 
16.643 http://www.boe.es/boe/dias/2004-04-27/pdfs/A16643-16645.pdf ). 

http://www.boe.es/boe/dias/2004-04-27/pdfs/A16643-16645.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2004-04-27/pdfs/A16643-16645.pdf
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Σε σχέση µε την προστασία των τόπων Natura 2000, πρέπει να λαµβάνεται υπόψη ότι για νέα 
στρατιωτικά σχέδια ή έργα που θα µπορούσαν να έχουν σηµαντικά αρνητικές επιπτώσεις σε 
αυτούς τους τόπους, οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 6 της οδηγίας για τα ενδιαιτήµατα 
προβλέπουν ένα ισορροπηµένο πλαίσιο για την επίλυση πιθανής σύγκρουσης συµφερόντων 
µεταξύ των στρατιωτικών δραστηριοτήτων και της προστασίας της φύσης. 

Τα σχετικά καθήκοντα των κρατών µελών κατά την εφαρµογή των οδηγιών για τα άγρια 
πτηνά και τα ενδιαιτήµατα στο θαλάσσιο περιβάλλον εξετάζονται στα σηµεία 2.6.2 και 5.1 
προηγουµένως.  

Μέτρα για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος πρέπει να λαµβάνονται και βάσει 
της ισχύουσας διεθνούς νοµοθεσίας, η οποία διαµορφώνεται κυρίως στο πλαίσιο της 
UNCLOS. Η νοµοθεσία αυτή περιλαµβάνει ειδικές διατάξεις για τα συγκεκριµένα 
δικαιώµατα και υποχρεώσεις των πολεµικών πλοίων. Ορισµένες νοµικές πτυχές αυτού του 
ζητήµατος είναι περίπλοκες και είναι εκτός του σκοπού του παρόντος εγγράφου. 

Το LIFE-Nature έχει χρηµατοδοτήσει δύο µεγάλα έργα όπου ο σχεδιασµός διαχείρισης σε 
περιοχές στις οποίες ασκούνται στρατιωτικές δραστηριότητες αναπτύσσεται µε στρατηγικό 
τρόπο και λαµβάνοντας υπόψη τις ανάγκες του Natura 2000. Περισσότερες πληροφορίες γι’ 
αυτό το θέµα διατίθενται στο  
http://europa.eu.int/comm/environment/life/infoproducts/lifeandmilitary_en.pdf  

5.9.8. Εξελίξεις στις παράκτιες περιοχές. Ολοκληρωµένη διαχείριση παράκτιων περιοχών 

Σε σύγκριση µε άλλες ηπείρους, η Ευρώπη έχει µεγάλη υφαλοκρηπίδα και σχετικά µεγάλη 
ακτογραµµή (89.000 χλµ.) σε σύγκριση µε την έκτασή της. Ποσοστό άνω του 50% του 
ευρωπαϊκού πληθυσµού ζει σε απόσταση 100 χλµ. από τις ακτές. Μεγάλα τµήµατα της 
παράκτιας ζώνης της Ευρώπης έχουν ήδη µετατραπεί ή µετατρέπονται µε ταχύ ρυθµό από 
φυσικές περιοχές σε δοµηµένες περιοχές, µε επέκταση των κατοικιών, την κατασκευή 
εγκαταστάσεων οικονοµικών δραστηριοτήτων ή αναψυχής και τη δηµιουργία τεχνικών 
υποδοµών, όπως λιµένες, αερολιµένες και οδικά δίκτυα. 

Το γεγονός αυτό έχει σαν αποτέλεσµα την απόλυτη καταστροφή και τον κατακερµατισµό 
πολύτιµων ενδιαιτηµάτων. Το µεγαλύτερο µέρος των υποδοµών που έχουν κατασκευαστεί ή 
σχεδιάζονται αφορούν εγκαταστάσεις του τουριστικού κλάδου. Όµως, αυτό προκαλεί την 
υποβάθµιση του ίδιου του πόρου στον οποίο βασίζονται: το φυσικό κάλλος και την 
ελκυστικότητα ενός παρθένου φυσικού περιβάλλοντος. Ακόµη, οι αλλαγές στις χρήσεις γης 
που δεν υπόκεινται σε ρύθµιση δηµιουργούν πρόσθετα προβλήµατα σύγκρουσης µε τις 
τουριστικές δραστηριότητες. 

Οι υποδοµές αυτές επιφέρουν µεταβολή της δυναµικής των παράκτιων ιζηµατογενών 
σχηµατισµών επηρεάζοντας το θαλάσσιο περιβάλλον. Αυτό µπορεί να προκαλέσει την 
καταστροφή µεγάλων περιοχών πολύτιµων θαλάσσιων παράκτιων ενδιαιτηµάτων, όπως τα 
υποθαλάσσια λιβάδια βλάστησης µε Posidonia oceanica και οι βενθικοί σχηµατισµοί 
κόκκινου κοραλλιού. Πρέπει να γίνει ειδική µνεία σε ορισµένες ανεξέλεγκτες δραστηριότητες 
εξόρυξης άµµου για την κατασκευή έργων και τη δηµιουργία τεχνητών αµµουδιών· οι 
δυνητικά βλαβερές επιπτώσεις αυτών των δραστηριοτήτων στα ευαίσθητα θαλάσσια 
οικοσυστήµατα έχουν φανεί επανειληµµένα στις ακτές της Μεσογείου. Μια άλλη περίπτωση 
της φυσικής κατάστασης του βυθού της θάλασσας οφείλεται στην εγκατάσταση αγωγών και 
στις εκβολές υπονόµων. 

Η σύσταση της ΕΕ για την ολοκληρωµένη διαχείριση των παράκτιων περιοχών (Ο∆ΠΠ) 
αναγνωρίζει την απειλή που συνιστά για τις παράκτιες ζώνες της Ευρώπης η αυξανόµενη 
αστικοποίηση και ζητεί από τα κράτη µέλη να ελέγξουν την περαιτέρω πολεοδόµηση και να 

http://europa.eu.int/comm/environment/life/infoproducts/lifeandmilitary_en.pdf


 

Last printed 02/10/2007 1:54 PM   123

εγγυηθούν ότι η εκµετάλλευση των µη αστικών περιοχών σέβεται τα φυσικά χαρακτηριστικά 
του παράκτιου περιβάλλοντος. Γενικότερα, η σύσταση για την Ο∆ΠΠ της ΕΕ εισάγει αρχές 
και στρατηγικά ζητήµατα στα οποία θα πρέπει να βασιστεί η διαχείριση των παράκτιων 
περιοχών. Σε αυτά περιλαµβάνονται:  

• η προστασία του παράκτιου περιβάλλοντος βάσει προσέγγισης οικοσυστήµατος και η 
διατήρηση της ακεραιότητας και λειτουργίας του καθώς και η αειφόρος διαχείριση 
των φυσικών πόρων τόσο στη θαλάσσια όσο και στη χερσαία πλευρά της παράκτιας 
ζώνης· 

• η χρησιµοποίηση φυσικών διεργασιών και ο σεβασµός της φέρουσας ικανότητας των 
οικοσυστηµάτων, γεγονός που θα καταστήσει τις ανθρώπινες δραστηριότητες 
φιλικότερες προς το περιβάλλον, κοινωνικά υπεύθυνες και οικονοµικά ασφαλείς σε 
µια µακροπρόθεσµη προοπτική96.  

Ειδικότερα σε ό,τι αφορά τον τουρισµό, η εκτίµηση της φέρουσας ικανότητας έχει 
αναπτυχθεί ως εργαλείο για να συγκρατηθεί η ανάπτυξη µέσα σε βιώσιµα όρια97. Η εκτίµηση 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων είναι ένα µείζον εργαλείο για να επιτευχθεί η ενσωµάτωση των 
περιβαλλοντικών ανησυχιών σε συγκεκριµένα αναπτυξιακά έργα, προγράµµατα ή σχέδια. Οι 
παράκτιες ζώνες συγκαταλέγονται στις ευαίσθητες περιοχές οι οποίες προσδιορίζονται από 
την οδηγία για την εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων (παράρτηµα ΙΙΙ), η οποία 
πρέπει να λαµβάνεται υπόψη όταν αποφασίζεται εάν πρέπει να πραγµατοποιηθεί ΕΠΕ για ένα 
έργο. Στο πεδίο εφαρµογής της οδηγίας για τη στρατηγική περιβαλλοντική εκτίµηση 
περιλαµβάνονται σχέδια και προγράµµατα που αφορούν τον χωροταξικό και πολεοδοµικό 
σχεδιασµό, τον τουρισµό, τις µεταφορές, την ενέργεια, τη βιοµηχανία και την αλιεία.98  

Οι οδηγίες για την εκτίµηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΕΠΕ) και τη στρατηγική 
περιβαλλοντική εκτίµηση (ΣΠΕ) αποτελούν εργαλεία για την αντιµετώπιση της παρέµβασης 
στη διαδικασία ιζηµατογένεσης. Στο πλαίσιο του έργου πανευρωπαϊκής κλίµακας EUrosion 
έχουν δοθεί οδηγίες για την ΕΠΕ και τη διάβρωση παράκτιων περιοχών99. Ο Οδηγός 
∆ιαχείρισης της Ακτογραµµής είναι µια πρωτοβουλία που έχει στόχο να θέτει στη διάθεση 
των φορέων διαχείρισης παράκτιων περιοχών σε ευρωπαϊκό, εθνικό και, πρωτίστως, 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο τις πλέον προηγµένες µεθόδους διαχείρισης της διάβρωσης 
των παράκτιων περιοχών στην Ευρώπη. Βασίζεται σε επανεξέταση 60 περιπτωσιολογικών 
µελετών που θεωρούνται αντιπροσωπευτικές της ποικιλότητας των παράκτιων περιοχών της 
Ευρώπης. Παρουσιάζει ορισµένα από τα βασικά ζητήµατα τα οποία θα µπορούσαν να 
ανακύψουν κατά την επιλογή του βέλτιστου συστήµατος διαχείρισης της διάβρωσης της 
ακτής µιας συγκεκριµένης περιοχής.  

5.9.9. Εκβάθυνση διαύλων πλεύσης. Εξαγωγή αµµοχάλικου και άµµου 

Η εκβάθυνση διαύλων πλεύσης των πλοίων ή η εξαγωγή αµµοχάλικου και άµµου για τη 
δηµιουργία ή τον εµπλουτισµό αµµουδιών είναι ανθρώπινες δραστηριότητες που πρέπει να 
αξιολογούνται σε σχέση µε τις πιθανές επιπτώσεις τους στον ή κοντά στον τόπο όπου 
πραγµατοποιούνται και σε ορισµένες περιπτώσεις και σε σχέση µε την πιθανότητα διάβρωσης 
της ακτής. 

                                                 
96  2002/413/Ε, ΕΕ L 148 της 6.6.2002, σ.6 · Κεφάλαιο I (α), Κεφάλαιο II (ε), Κεφάλαιο IV.3 β(i). 
97  http://europa.eu.int/comm/environment/iczm/home.htm· 
 http://www.pap-thecoastcentre.org/publications.html 
98  http://europa.eu.int/comm/environment/eia/home.htm  
99  http://europa.eu.int/comm/environment/iczm/home.htm ; www.eurosion.org  

http://europa.eu.int/comm/environment/iczm/home.htm�
http://europa.eu.int/comm/environment/eia/home.htm
http://europa.eu.int/comm/environment/iczm/home.htm
http://europa.eu.int/comm/environment/iczm/home.htm
http://www.eurosion.org/
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Τα έργα βυθοκόρησης εκτιµάται ότι µπορεί να έχουν σηµαντική περιβαλλοντική επίπτωση. 
Πρέπει να λαµβάνεται µέριµνα και κατά τις εργασίες βυθοκόρησης και κατά το στάδιο της 
διάθεσης των υλικών βυθοκόρησης να ελαχιστοποιείται η παρενόχληση της θαλάσσιας ζωής. 
Επίσης, τα υλικά βυθοκόρησης δεν πρέπει να θεωρούνται απλά απορρίµµατα. Θα πρέπει να 
εξετάζεται η δυνατότητα επωφελούς χρήσης αυτών των υλικών σε ορισµένες περιπτώσεις. 
Με την αύξηση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και τον αυστηρότερο νοµοθετικό 
έλεγχο, η εξεύρεση του κατάλληλου τόπου για τη διάθεση των υλικών µπορεί να αποτελέσει 
σηµαντικό εµπόδιο στην υλοποίηση ενός έργου βυθοκόρησης. 

Επειδή πολλοί από τους ευρωπαϊκούς λιµένες βρίσκονται σε εκβολές ποταµών που 
προστατεύονται βάσει του δικτύου Natura 2000, έχει ιδιαίτερη σηµασία να εκδοθούν οδηγίες 
για τη διαχείριση των δραστηριοτήτων βυθοκόρησης και τη διαχείριση ενδιαιτηµάτων αυτού 
του τύπου. Οι υπηρεσίες της Επιτροπής συνεργάζονται µε τα κράτη µέλη και µε οµάδες των 
βασικών ενδιαφεροµένων για το συµβιβασµό αυτών των στόχων. 

Όσον αφορά το δίκτυο Natura 2000, οι δυνητικές επιπτώσεις αυτών των ανθρώπινων 
δραστηριοτήτων πρέπει να αξιολογούνται σωστά, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 6 της 
οδηγίας για τα ενδιαιτήµατα ως προς τις πιθανές σηµαντικές επιπτώσεις τους στα είδη και τα 
ενδιαιτήµατα των τόπων Natura 2000.  

Την τελευταία δεκαετία, οι επιτροπές HELCOM, OSPAR και ICES έχουν εκδώσει 
συµβουλές για αειφόρες µεθόδους εξόρυξης, για την εκτίµηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, 
την παρακολούθηση και επιβολή περιορισµών στη χορήγηση αδειών κατασκευής σε 
ευαίσθητες περιοχές. Το 1998, η επιτροπή HELCOM εξέδωσε τη σύσταση 19/1 για την 
εξόρυξη θαλάσσιων ιζηµατογενών κοιτασµάτων στη Βαλτική Θάλασσα (BSEP No. 76, 
1999). Η οµάδα εργασίας ICES για τις επιπτώσεις της εξόρυξης θαλάσσιων ιζηµάτων (WG 
EXT) πρότεινε ένα κώδικα ορθής πρακτικής που επικαιροποιήθηκε το 2001 (ICES Coop. 
Res. Rep No. 247, 2001). Τα συµβαλλόµενα µέρη της σύµβασης OSPAR συµφώνησαν το 
2003 να εκδώσουν τις κατευθυντήριες γραµµές ICES (OSPAR 03/17/1, αριθµός αναφοράς: 
2003-15). 

Στο πλαίσιο της σύµβασης της Βαρκελώνης εγκρίθηκε το 1994 Πρωτόκολλο για την 
προστασία της Μεσογείου από τη ρύπανση που οφείλεται στη διερεύνηση και εκµετάλλευση της 
υφαλοκρηπίδας και του θαλάσσιου βυθού και του υπεδάφους της.100 

5.9.10. Τουρισµός, ναυσιπλοΐα αναψυχής, θαλάσσια αθλήµατα, καταδύσεις … 

Περισσότερα από 200 εκατοµµύρια τουρίστες επισκέπτονται κάθε χρόνο τις ευρωπαϊκές 
ακτές (οι περισσότεροι από αυτούς τη Μεσόγειο Θάλασσα), µε αποτέλεσµα την τεράστια και 
συχνά ανεξέλεγκτη ανάπτυξη δραστηριοτήτων αναψυχής κυρίως στις παράκτιες περιοχές και 
τα ρηχά ύδατα, ιδίως κατά τη θερινή περίοδο. 

Η υπερεκµετάλλευση των φυσικών τόπων που βρίσκονται σε καλή κατάσταση διατήρησης 
από τους τουρίστες συνιστά πραγµατικό πρόβληµα σε ορισµένες παραθαλάσσιες πεδιάδες 
εξαιτίας της πίεσης που ασκείται στο έδαφος, του θρύβου, των φωτισµών κλπ. ή και πιο 
ειδικά ζητήµατα, όπως η διατάραξη των φωλιών χελωνών εξαιτίας της κυκλοφορίας των 
οχηµάτων 4x4 …. Στο θαλάσσιο περιβάλλον, τα βασικά προβλήµατα είναι η καταστροφή των 
διαπαλιρροϊκών και ρηχών πυθµένων και η παρουσία δυτών σε δυσβάστακτους αριθµούς, 
που προκαλούν διάβρωση ευαίσθητων οικοσυστηµάτων, όπως οι κοραλλιογενείς ύφαλοι, ή 
την αλλαγή της συµπεριφοράς των ιχθύων όσον αφορά τις διατροφικές συνήθειές τους.  

                                                 
100  http://www.unepmap.org/homeeng.asp  

http://www.unepmap.org/homeeng.asp
http://www.unepmap.org/homeeng.asp
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Πρόσφατα, η µεγάλη επιτυχία των δραστηριοτήτων θαλάσσιας παρατήρησης εξελίσσεται σε 
δυνητική πηγή προβληµάτων για τους πληθυσµούς των φαλαινών και άλλων κητοειδών και 
για το λόγο αυτό πρέπει να υπάρξει προσεκτική διαχείριση αυτών των δραστηριοτήτων. 
Περισσότερες πληροφορίες και παραποµπές µπορείτε να βρείτε σε οδηγό που εκδόθηκε από 
την ACCOBAMS «Κατευθυντήριες γραµµές για εµπορικές δραστηριότητες παρακολούθησης 
κητοειδών στην περιοχή ACCOBAMS» 

101. 

 

Τουρισµός και διατήρηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Παράδειγµα ορθής πρακτικής 

Παρατήρηση φαλαινών στην Ιρλανδία 

 
Τα ύδατα της Ιρλανδίας είναι από τα πλουσιότερα της 
Ευρώπης όσον αφορά την ύπαρξη κητοειδών, εφόσον 
έχουν καταγραφεί µέχρι σήµερα 24 είδη.  

Η παρατήρηση φαλαινών είναι µία από τις τουριστικές 
δραστηριότητες µε τον ταχύτερο ρυθµό ανάπτυξης 
παγκοσµίως και το δυναµικό της Ιρλανδίας θεωρείται ότι 
είναι σε τεράστιο βαθµό αναξιοποίητο.  

Ο Ιρλανδικός Όµιλος Φαλαινών και ∆ελφινιών (IWDG) 
στηρίζει την ανάπτυξη µιας υπεύθυνης δραστηριότητας 
παρατήρησης φαλαινών στα ιρλανδικά ύδατα. 

 

 

Η παρατήρηση φαλαινών µπορεί να επιφέρει σηµαντικά οικονοµικά οφέλη στις παράκτιες κοινότητες 
και να συµβάλει στη βελτίωση της κατάστασης διατήρησης και την ευαισθητοποίηση του κοινού για 
τις φάλαινες και τα δελφίνια. Όµως, επειδή όλα τα είδη φαλαινών και δελφινιών είναι 
προστατευόµενα είδη στην Ιρλανδία (βάσει της εθνικής και της κοινοτικής νοµοθεσίας), για να 
επιτευχθεί η ανάπτυξη µιας υπεύθυνης δραστηριότητας παρατήρησης φαλαινών, που θα έχει ευνοϊκές 
επιπτώσεις στους ανθρώπους και τις φάλαινες και τα δελφίνια, απαιτείται η εκπόνηση ενός 
αναπτυξιακού σχεδίου.  

Η παρατήρηση φαλαινών είναι ένα από τα ταχύτερα αναπτυσσόµενα τουριστικά προϊόντα 
παγκοσµίως και η Ιρλανδία λόγω της µεγάλης ποικιλίας και αφθονίας φαλαινών και δελφινιών 
βρίσκεται σε προνοµιακή θέση για να αξιοποιήσει αυτό το νέο τουριστικό προϊόν. 

Ο IWDG ενθαρρύνει τους εθνικούς, περιφερειακούς και τοπικούς τουριστικούς φορείς και τους 
αναπτυξιακούς οργανισµούς να πλαισιώσουν τις δραστηριότητες παρατήρησης φαλαινών και να 
διασφαλίσουν την αειφόρο ανάπτυξη αυτή της δραστηριότητας, έτσι ώστε να έχει θετική επίπτωση 
στις φάλαινες και στα δελφίνια αλλά και στις παράκτιες κοινότητες. Σχετικό έγγραφο πολιτικής για 
την παρατήρηση φαλαινών διατίθεται στη διεύθυνση:  
http://www.iwdg.ie/downloads/WWPolicyDocument_final.pdf  

 

                                                 
101  Βλ. “Guidelines for commercial cetacean-watching activities in the ACCOBAMS area” (διατίθεται στο 

http://www.accobams.mc/). 
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6. ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ Ο∆ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ 
ΕΝ∆ΙΑΙΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΓΡΙΑ ΠΤΗΝΑ 

Ανταποκρινόµενη στο αίτηµα του Συµβουλίου Αλιείας, η Επιτροπή εξέδωσε, το Μάιο του 
2002, ανακοίνωση [COM (2002) 186 τελικό102] για τον καθορισµό κοινοτικού σχεδίου 
δράσης για την ενσωµάτωση απαιτήσεων περιβαλλοντικής προστασίας στην κοινή αλιευτική 
πολιτική (ΚΑΠ). Το εν λόγω σχέδιο δράσης περιέχει κατευθυντήριες γραµµές και µέτρα 
διαχείρισης και προβλέπει πρόγραµµα εργασίας που αποσκοπεί στην προώθηση της αειφόρου 
ανάπτυξης. Ορίζει διάφορες διαχειριστικές δράσεις προτεραιότητας, ορισµένες από τις οποίες 
ενισχύουν τους στόχους και τις απαιτήσεις των οδηγιών για τα ενδιαιτήµατα και τα άγρια 
πτηνά (µείωση των παρεµπιπτόντων αλιευµάτων, της επίπτωσης στα ενδιαιτήµατα ...). 

Η ίδια ανακοίνωση ενθαρρύνει επίσης τα κράτη µέλη να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους 
βάσει των οδηγιών για την προστασία της φύσης το συντοµότερο δυνατό, και ιδίως τις 
υποχρεώσεις που σχετίζονται µε τον χαρακτηρισµό και τη διαχείριση θαλάσσιων τόπων που 
αποτελούν µέρος του δικτύου Natura 2000.  

Ο κανονισµός (ΕΚ) για τη διατήρηση και βιώσιµη εκµετάλλευση των αλιευτικών πόρων στο 
πλαίσιο της κοινής αλιευτικής πολιτικής (ΚΑΠ103) παρέχει ένα σηµαντικό µέσο για τη 
βελτίωση της προστασίας της φύσης στο θαλάσσιο περιβάλλον και την επίτευξη των στόχων 
των οδηγιών για τα άγρια πτηνά και τα ενδιαιτήµατα. Το τµήµα 2 του παρόντος κειµένου 
καλύπτει άλλα συναφή µέσα περιβαλλοντικής πολιτικής για τη βελτίωση του θαλάσσιου 
περιβάλλοντος. Σε αυτά περιλαµβάνονται η οδηγία πλαίσιο για τους υδάτινους πόρους104, η 
οδηγία για την εκτίµηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΕΠΕ)105…  

6.1. Η κοινή αλιευτική πολιτική 

Από την 1η Ιανουαρίου 2003, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει µια νέα κοινή αλιευτική πολιτική. Το 
βασικό κείµενο είναι ο προαναφερόµενος κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 του Συµβουλίου 
της 20/12/2002. Η ενσωµάτωση των απαιτήσεων περιβαλλοντικής προστασίας στην 
αλιευτική πολιτική, σύµφωνα µε το άρθρο 6 της συνθήκης ΕΚ, ήταν ένας από τους βασικούς 
στόχους του κοινοτικού νοµοθέτη κατά την έκδοση αυτού του κανονισµού.  

Στόχος της νέας κοινής αλιευτικής πολιτικής (ΚΑΠ) είναι να διασφαλιστεί η εκµετάλλευση 
των ζώντων υδρόβιων πόρων µε τρόπο που να εξασφαλίζει βιώσιµους οικονοµικούς, 
περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς όρους. Για το σκοπό αυτό, θεσπίζεται η αρχή της 
προφύλαξης και προβλέπεται η σταδιακή εφαρµογή µιας προσέγγισης οικοσυστήµατος 
106καθώς και η ανάγκη για τη λήψη συνεκτικών µέτρων για τον περιορισµό των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων της αλιείας.107 

                                                 
102  http://europa.eu.int/comm/fisheries/doc_et_publ/factsheets/legal_texts/docscom/en/com_02_186_en.pdf 
103 ΚΑΠ: Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 του Συµβουλίου της 20/12/2002 για τη διατήρηση και 

βιώσιµη εκµετάλλευση των αλιευτικών πόρων στο πλαίσιο της κοινής αλιευτικής πολιτικής, ΕΕ L358, 
σ. 59  
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=en&numdoc=32
002R2371&model=guichett 

104  http://europa.eu.int/comm/environment/water/index.html 
105  http://europa.eu.int/comm/environment/eia/home.htm 
106  Άρθρο 2 παράγραφος 1 του κανονισµού 2371/2002. 
107  Άρθρο 1 παράγραφος 2, στοιχείο β) του κανονισµού 2371/2002. 

http://europa.eu.int/comm/fisheries/doc_et_publ/factsheets/legal_texts/docscom/en/com_02_186_en.pdf
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=en&numdoc=32002R2371&model=guichett
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=en&numdoc=32002R2371&model=guichett
http://europa.eu.int/comm/environment/water/index.html
http://europa.eu.int/comm/environment/eia/home.htm
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Βάσει αυτού του νοµοθετικού πλαισίου, τα τελευταία έτη έχουν ληφθεί ορισµένα µέτρα για 
να βελτιωθεί η κατάσταση διατήρησης των ενδιαιτηµάτων και ειδών στο θαλάσσιο 
περιβάλλον. Στα µέτρα αυτά περιλαµβάνονται: 

Το 2003, το Συµβούλιο εξέδωσε κανονισµό [(ΕΚ) αριθ. 1185/2003] για την αφαίρεση 
πτερυγίων καρχαρία επί του σκάφους. Στόχος του κανονισµού είναι να εµποδιστεί η αλίευση 
καρχαριών µε αποκλειστικό σκοπό την εµπορική εκµετάλλευση των πτερυγίων τους. 

- Η τριετής απαγόρευση της αλιείας αµµόχελου στα ανοικτά της περιοχής Firth of Forth 
(Σκωτία) που ίσχυε από το 2000 και µετά ανανεώθηκε το 2003, µετά από συνεδρίαση 
οµάδας εµπειρογνωµόνων που συγκάλεσε η Γ∆ Αλιείας. Είχε ολοκληρωθεί µελέτη η 
οποία πρότεινε να παραταθεί η απαγόρευση της αλιείας για άλλα τρία έτη µέχρι να 
συλλεγούν νέα στοιχεία σχετικά µε τις επιπτώσεις της αλιείας στην επιβίωση των 
πληθυσµών αρπακτικών ειδών (πτηνών, θαλάσσιων θηλαστικών, µεγάλων ιχθύων). 

- Το 2003 και το 2004 η Επιτροπή εξέδωσε µε επείγουσα διαδικασία δύο κανονισµούς της 
Επιτροπής [(ΕΚ) αριθ. 1475/2003 και 263/2004] σχετικά µε την προστασία 
κοραλλιογενών υφάλων βαθιών υδάτων από τις επιπτώσεις της αλιείας µε τράτες στην 
περιοχή Darwin Mounds (βορειοδυτικά της Σκωτίας). Τα µέτρα αυτά οριστικοποιήθηκαν 
το 2004 (µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 602/2004 του Συµβουλίου). 

- Το 2004 τέθηκε σε εφαρµογή νοµοθεσία για τη θέσπιση µέτρων σχετικά µε 
παρεµπίπτοντα αλιεύµατα κητοειδών κατά την αλιεία (κανονισµός αριθ. 812/2004) που 
προβλέπει την υποχρεωτική χρήση συσκευών αποτροπής θορύβου σε ορισµένα αλιευτικά 
εργαλεία και τη θέσπιση ενός κοινοτικού προγράµµατος παρατήρησης για τη συλλογή 
δεδοµένων σχετικά µε τα παρεµπίπτοντα αλιεύµατα και την αλιεία ενός µεγάλου αριθµού 
ειδών. 

- Το 2005 εκδόθηκε νοµοθετική πράξη για την προστασία των ευαίσθητων ενδιαιτηµάτων, 
όπως οι κοραλλιογενείς ύφαλοι βαθιών υδάτων, οι θερµικές δίοδοι και οι συσσωρεύσεις 
ανθρακικού υλικού, από τις επιπτώσεις της αλιείας γύρω από την Μακαρονησία 
(κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1568/2005 του Συµβουλίου). Έχει εκδοθεί επίσης τροποποίηση 
του κανονισµού του 2004 για τα σύνολα επιτρεπόµενων αλιευµάτων (TAC) και τις 
ποσοστώσεις, προκειµένου να διασφαλιστεί η προσωρινή προστασία αυτών των 
ενδιαιτηµάτων. 

- Το 2006, το Συµβούλιο εξέδωσε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1967/2006 σχετικά µε τη 
Μεσόγειο Θάλασσα, ο οποίος προβλέπει µέτρα για την προστασία των ευαίσθητων 
ενδιαιτηµάτων, όπως τα υποθαλάσσια λιβάδια βλάστησης µε Posidonia και οι βυθοί µε 
κοραλλιογενείς σχηµατισµούς, και για την απαγόρευση των αλιευτικών µεθόδων που 
µπορούν να βλάψουν το φυσικό περιβάλλον, όπως η χρήση εκρηκτικών και αερόσφυρων. 
Περιλαµβάνει νέα τεχνικά µέτρα για αλιευτικά εργαλεία, τις ζώνες προστασίας και το 
ελάχιστο µέγεθος ιχθύων. 

- Η νοµοθεσία ρυθµίζει τη χρήση παρασυρόµενων διχτυών από τα αλιευτικά σκάφη της 
Κοινότητας (κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 894/97 του Συµβουλίου, όπως τροποποιήθηκε από 
τους κανονισµούς (ΕΚ) αριθ. 1235/98, (ΕΚ) αριθ. 812/2004, (ΕΚ) αριθ. 2187/2005). 

- Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 41/2006 του Συµβουλίου περιέχει διατάξεις για τον περιορισµό 
της αλιευτικής δραστηριότητες σε ορισµένες περιοχές για την προστασία των ευαίσθητων 
ενδιαιτηµάτων βαθιών υδάτων στη Μεσόγειο και το Βορειοανατολικό Ατλαντικό.  

(Όλες οι ανωτέρω νοµοθετικές πράξεις διατίθενται αναλυτικά στη διεύθυνση http://eur-
lex.europa.eu/en/index.htm ) 

http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
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Η ισχύουσα ΚΑΠ επιτρέπει την καλύτερη ενσωµάτωση των απαιτήσεων προστασίας του 
περιβάλλοντος στη διαχείριση της αλιείας. Με τον τρόπο αυτό συµβάλλει άµεσα στην 
επίτευξη των στόχων των οδηγιών για τα άγρια πτηνά και τα ενδιαιτήµατα. Ακόµη, 
προβλέπει ένα σύστηµα προστασίας των θαλάσσιων ενδιαιτηµάτων και ειδών από τις 
επιβλαβείς επιπτώσεις των αλιευτικών δραστηριοτήτων, ακόµα και στις περιπτώσεις κατά τις 
οποίες δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις σχετικά µε το δίκτυο Natura 2000. Αυτό έχει ιδιαίτερη 
σηµασία σε καταστάσεις όπως οι ακόλουθες: 

α.) Για την προστασία στοιχείων της φύσης τα οποία δεν απαριθµούνται στα παραρτήµατα 
της οδηγίας για τα ενδιαιτήµατα. 

β.) Για την προστασία στοιχείων τα οποία απαριθµούνται στα παραρτήµατα, αλλά 
βρίσκονται σε περιοχές εκτός της δικαιοδοσίας των κρατών µελών. 

γ.) Για την προστασία των αναγραφόµενων στοιχείων, τα οποία βρίσκονται σε θαλάσσιες 
περιοχές που υπάγονται στη δικαιοδοσία κρατών µελών, αλλά δεν περιλαµβάνονται σε 
ΤΚΣ/ΕΖ∆ (επειδή βρίσκονται εκτός ενός ΤΚΣ ή σε αναµονή µιας πρότασης / 
χαρακτηρισµού). 

Όπως έχει προαναφερθεί, η ΚΑΠ επιτρέπει την εφαρµογή µέτρων διαχείρισης των 
αλιευτικών δραστηριοτήτων για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος τα οποία 
ενδέχεται να έχουν ήδη ληφθεί βάσει διατάξεων της ΚΑΠ. Οι διατάξεις αυτές αποσκοπούν 
στην προστασία τόπων που είναι επιλέξιµοι να χαρακτηριστούν ως ΤΚΣ ή ΖΕΠ. Τα µέτρα για 
την αλιεία είναι δυνατόν να αποφασίζονται ανεξάρτητα από το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η 
διαδικασία χαρακτηρισµού του τόπου, εφόσον δεν συνδέονται απαραίτητα µε την εφαρµογή 
των οδηγιών για τα ενδιαιτήµατα ή τα άγρια πτηνά.  

Όµως, οι πιέσεις που ασκούνται στο θαλάσσιο περιβάλλον δεν προέρχονται µόνο από την 
αλιεία. Κατά συνέπεια, η διαδικασία χαρακτηρισµού των τόπων Natura 2000 είναι 
απαραίτητο να περικλείει ένα συνολικό και συνεκτικό σύστηµα προστασίας για την 
αντιµετώπιση των επιπτώσεων από άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες (ορισµένες από αυτές 
παρουσιάζονται στο τµήµα 5.9).  

 

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1967/2006 του Συµβουλίου, της 
21ης ∆εκεµβρίου 2006 σχετικά µε µέτρα διαχείρισης για τη 
βιώσιµη εκµετάλλευση των αλιευτικών πόρων στη 
Μεσόγειο Θάλασσα, την τροποποίηση του κανονισµού 
(ΕΟΚ) αριθ. 2847/93 και την κατάργηση του κανονισµού 
αριθ. 1626/94, θεσπίζει ορισµένα τεχνικά µέτρα για τη 
διατήρηση των πόρων της αλιείας στη Μεσόγειο. Είναι 
ένα ακόµα παράδειγµα της κοινοτικής δράσης στο πλαίσιο 
της κοινής αλιευτικής πολιτικής για την επίτευξη των 
περιβαλλοντικών στόχων. 

Το άρθρο 4 παράγραφος 2 του κανονισµού απαγορεύει την 
αλιεία µε δίχτυα τράτας, µε γρίπους ή παρόµοια δίχτυα 
πάνω από βυθούς µε θαλάσσια βλάστηση των ειδών 
ποσειδώνια (Posidonia oceanica) ή άλλων θαλάσσιων 
φανερογάµων (περιλαµβάνει ορισµένες παρεκκλίσεις). Οι 
βυθοί  θαλάσσιας βλάστησης µε ποσειδώνια αναφέρονται 
ως τύπος ενδιαιτήµατος «προτεραιότητας» βάσει του 
παραρτήµατος Ι της οδηγίας για τα ενδιαιτήµατα. 

 

 

 

Πλήρες κείµενο του κανονισµού του Συµβουλίου στο Eur-Lex: http://europa.eu.int/eur-
lex/en/search/search_lif.html 
Ευγενής παραχώρηση της φωτογραφίας από WWF/ES. Περισσότερες λεπτοµέρειες στο: 

http://europa.eu.int/eur-lex/en/search/search_lif.html
http://europa.eu.int/eur-lex/en/search/search_lif.html
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http://www.wwf.es/descarga/informe_posidonia.pdf 

 

Τα ανωτέρω παραδείγµατα καταδεικνύουν ότι οι διατάξεις της κοινής αλιευτικής πολιτικής 
έχουν µεγάλη σηµασία για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, εφόσον 
αντιµετωπίζουν τις σχετικές περιβαλλοντικές ανησυχίες. 

Τα κράτη µέλη έχουν συµφωνήσει να µεταβιβάσουν τις εθνικές αρµοδιότητές τους για τη 
διαχείριση της αλιείας στην Κοινότητα η οποία θεσπίζει την κοινή αλιευτική πολιτική στο 
πλαίσιο αποκλειστικής αρµοδιότητας της Κοινότητας. Συνεπώς, υπάρχει νοµική υποχρέωση 
εφαρµογής των µέτρων στο πλαίσιο της ΚΑΠ, ανεξάρτητα από τα απαιτούµενα µέτρα 
περιορισµού της αλιείας σε επίπεδο ΕΕ για την αντιµετώπιση σηµαντικών προβληµάτων 
διατήρησης στο θαλάσσιο περιβάλλον. Αυτό αποτελεί σηµαντικό πλεονέκτηµα, εφόσον αυτά 
τα µέτρα για τους σκοπούς της διατήρησης µπορεί να λαµβάνονται µε µία µόνο απόφαση σε 
επίπεδο ΕΕ: 

Μια απόφαση που λαµβάνεται σε κοινοτικό επίπεδο είναι αποτελεσµατικότερη από ένα  
σύνολο χωριστών αποφάσεων σε εθνικό επίπεδο οι οποίες θα έπρεπε να ληφθούν εάν δεν 
υπήρχε η κοινοτική απόφαση. Εντούτοις, για την έκδοση κοινοτικής νοµοθεσίας απαιτείται 
µεγαλύτερος συντονισµός µεταξύ των κρατών µελών, της Επιτροπής και του Συµβουλίου.  

 

 

  I 

Φωτογραφία του WWF 

  

Αφού ελήφθη υπόψη το σκεπτικό των σχετικών διατάξεων 1) του 
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 του Συµβουλίου, της 20ής 
∆εκεµβρίου 20002, για τη διατήρηση και βιώσιµη εκµετάλλευση 
των αλιευτικών πόρων στο πλαίσιο της κοινής αλιευτικής 
πολιτικής και 2) της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ της 21ης Μαΐου 1992, για 
τη διατήρηση των φυσικών ενδιαιτηµάτων καθώς και της άγριας 
πανίδας και χλωρίδας, ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 812/2004 του 
Συµβουλίου θέσπισε µέτρα σχετικά µε παρεµπίπτοντα αλιεύµατα 
κητοειδών κατά την αλιεία.  

Ο κανονισµός αυτός ορίζει ότι η αλιεία µε παρασυρόµενα δίχτυα 
πρέπει σταδιακά να καταργηθεί στη Βαλτική Θάλασσα από την 1η 
Ιουλίου 2004 µέχρι να τεθεί σε ισχύ η πλήρης απαγόρευση την 1η 
Ιανουαρίου 2008. 

Παράλληλα, ο κανονισµός θεσπίζει µέτρα που αποσκοπούν στον 
περιορισµό των παρεµπιπτόντων αλιευµάτων. Υποστηρίζει τη 
χρήση ακουστικών συσκευών και συστηµάτων παρακολούθησης 
στη θάλασσα καθώς και τον καθορισµό τεχνικών προδιαγραφών 
και οδηγιών χρήσης.  

Το πλήρες κείµενο του κανονισµού του Συµβουλίου : http://europa.eu.int/eur-
lex/pri/en/oj/dat/2004/l_150/l_15020040430en00120031.pdf  

Περισσότερες πληροφορίες στο: http://www.panda.org/about_wwf/where_we_work/europe/where/baltics/threats/fishing.cfm 

 

6.2. Μέτρα διαχείρισης της αλιείας 

Η διαδικασία αξιολόγησης του τρόπου συγκρότησης, της παρακολούθησης και της 
διατήρησης του δικτύου Natura 2000 αναπτύχθηκε στα προηγούµενα κεφάλαια. Η 

http://www.wwf.es/descarga/informe_posidonia.pdf
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/en/oj/dat/2004/l_150/l_15020040430en00120031.pdf
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/en/oj/dat/2004/l_150/l_15020040430en00120031.pdf
http://www.panda.org/about_wwf/where_we_work/europe/where/baltics/threats/fishing.cfm
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αξιολόγηση των δεδοµένων της παρακολούθησης µπορεί να δείξει ότι σε ορισµένες 
περιπτώσεις είναι απαραίτητο να υπάρξει ρύθµιση ορισµένων αλιευτικών δραστηριοτήτων 
για να αποτραπεί η υποβάθµιση του τόπου108. Σε αυτές τις περιπτώσεις, επειδή η αλιεία 
αποτελεί αποκλειστική αρµοδιότητα της Κοινότητας, τα µέτρα διαχείρισης της αλιείας πρέπει 
να αποφασίζονται στο πλαίσιο της κοινής αλιευτικής πολιτικής και σύµφωνα µε τους κανόνες 
της. Οι βασικοί κανόνες περιέχονται στον κανονισµό 2371/2002. 

Τα µέτρα διαχείρισης της αλιείας πρέπει να λαµβάνονται σε συνεννόηση µε τους 
ενδιαφερόµενους φορείς και ιδίως µε τα περιφερειακά συµβουλευτικά συµβούλια τα οποία 
εξελίσσονται σε ουσιαστικό εργαλείο της ΚΑΠ. 

Τα µέτρα διαχείρισης της αλιείας στο πλαίσιο της ΚΑΠ θα µπορούσαν επίσης να 
εφαρµόζονται σε θαλάσσιες περιοχές όταν το σχετικό κράτος µέλος προτείνει µια περιοχή ως 
τόπο κοινοτικής σηµασίας και αναµένει να χαρακτηριστεί η περιοχή ως τόπος Natura 2000 µε 
την έκδοση της σχετικής απόφασης της Επιτροπής. Στις περιπτώσεις αυτές τα κράτη µέλη 
πρέπει να παρέχουν τις απαραίτητες πληροφορίες που να δικαιολογούν την ανάγκη 
προσωρινής προστασίας της εν λόγω περιοχής. 

Για να εξασφαλιστεί η συνοχή, η αποφυγή διακρίσεων και η άριστη εφαρµογή των 
κανονιστικών µέτρων, εφόσον αυτό είναι δυνατό, τα κράτη µέλη στα οποία ανήκει ένα 
ευαίσθητο θαλάσσιο στοιχείο πρέπει να συντονίζουν τη δράση τους και να υποβάλλουν 
προτάσεις τόπων κοινοτικής σηµασίας που να καλύπτουν το σύνολο του πολύτιµου στοιχείου 
ταυτόχρονα. Σύµφωνα για την οδηγία για τα ενδιαιτήµατα, το ζήτηµα πρέπει να 
αντιµετωπίζεται σε περιφερειακό και όχι σε εθνικό επίπεδο: ο τελικός στόχος είναι η 
δηµιουργία ενός συνεκτικού οικολογικού δικτύου προστατευόµενων περιοχών που 
αποτελείται από θαλάσσιες περιοχές οι οποίες συχνά εκτείνονται σε περισσότερα κράτη µέλη. 
Για να αποφεύγεται η µετατόπιση της αλιευτικής προσπάθειας σε γειτονικές περιοχές, τα 
µέτρα διαχείρισης πρέπει να είναι τα ίδια για ολόκληρη τη θαλάσσια περιοχή.  

Τα κράτη µέλη οφείλουν να διασφαλίσουν τον αποτελεσµατικό έλεγχο και την επιβολή της 
εφαρµογής των κανόνων της ΚΑΠ. Συνεπώς, πρέπει να είναι εφικτός ο έλεγχος των  
προτεινόµενων για τις περιοχές Natura 2000 µέτρων διαχείρισης της αλιείας βάσει εκτίµησης 
κόστους-ωφέλειας και αυτά τα µέτρα πρέπει να συνοδεύονται µε συναφή µέτρα 
παρακολούθησης και ελέγχου καθώς και µε εκτίµηση του κόστους ελέγχου αυτών των 
περιοχών. Το σύστηµα δορυφορικής παρακολούθησης των πλοίων (VMS) είναι το 
αποτελεσµατικότερο µέσο παρακολούθησης στην ΑΟΖ. Είναι πολύ δύσκολη και θα πρέπει 
να αποφεύγεται η παρακολούθηση µικρών και διάσπαρτων περιοχών. 

Ο καθορισµός των πιθανών µέτρων ρύθµισης των αλιευτικών δραστηριοτήτων σε ένα 
συγκεκριµένο τόπο εξαρτάται από το συνδυασµό πολλών διαφορετικών παραµέτρων, όπως ο 
αριθµός και η φύση των στοιχείων που πρέπει να προστατευθούν, η κατάσταση διατήρησής 
τους, τα χρονικά περιθώρια, η γεωγραφική θέση του θαλάσσιου τόπου κλπ. Μέσω του 
συνδυασµού αυτών των παραµέτρων, είναι δυνατόν να εντοπιστούν περισσότερες 
διαφορετικές περιπτώσεις διατήρησης της φύσης για τις οποίες απαιτείται ρύθµιση των 
αλιευτικών δραστηριοτήτων. 

                                                 
108  Οδηγία 92/43 άρθρο 6 παράγραφος 2: Τα κράτη µέλη θεσπίζουν τα κατάλληλα µέτρα ώστε στις ειδικές 

ζώνες διατήρησης να αποφεύγεται η υποβάθµιση των φυσικών ενδιαιτηµάτων και των ενδιαιτηµάτων 
ειδών καθώς και οι ενοχλήσεις που έχουν επιπτώσεις στα είδη για τα οποία οι ζώνες έχουν 
χαρακτηριστεί, εφόσον οι ενοχλήσεις αυτές θα µπορούσαν να έχουν επιπτώσεις σηµαντικές όσον αφορά 
τους στόχους της παρούσας οδηγίας. http://www.europa.eu.int/eur-
lex/en/consleg/pdf/1992/en_1992L0043_do_001.pdf  

http://www.europa.eu.int/eur-lex/en/consleg/pdf/1992/en_1992L0043_do_001.pdf
http://www.europa.eu.int/eur-lex/en/consleg/pdf/1992/en_1992L0043_do_001.pdf
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Για το λόγο αυτό, δεν είναι δυνατό να παρουσιαστεί στο παρόν έγγραφο πλήρης κατάλογος 
όλων των πιθανών µέτρων που θα µπορούσαν να ληφθούν στο πλαίσιο της ΚΑΠ, τα οποία 
πρέπει να λαµβάνονται σε κάθε περίπτωση χωριστά και για τα οποία απαιτείται ειδική 
τεχνική και νοµοθετική γνωµοδότηση. Ως εκ τούτου, τα στοιχεία που περιέχονται στο παρόν 
κείµενο είναι γενικού χαρακτήρα.  
Βάσει του άρθρου 37 της συνθήκης ΕΚ, το Συµβούλιο, βάσει προτάσεων της Επιτροπής, 
θεσπίζει µέτρα για τη ρύθµιση των αλιευτικών δραστηριοτήτων. Το ίδιο ισχύει και για τα 
µέτρα που διέπουν τις αλιευτικές δραστηριότητες για την προστασία ενός τόπου Natura 2000. 
Τα µέτρα στο πλαίσιο της ΚΑΠ δεν έχουν διακριτικό και µόνιµο χαρακτήρα και αποτελούν, 
συνεπώς, την άριστη επιλογή. Εντούτοις, τα άρθρα 8, 9 και 10 του κανονισµού 2371/2002 
αναθέτουν ορισµένες περιορισµένες εξουσίες στα κράτη µέλη για τη ρύθµιση των αλιευτικών 
δραστηριοτήτων. 

Ειδικότερα, το άρθρο 8 επιτρέπει στα κράτη µέλη να λάβουν επείγοντα µέτρα, η διάρκεια των 
οποίων δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη των 3 µηνών, εάν υπάρχει ένδειξη σοβαρής και 
απρόβλεπτης απειλής για το θαλάσσιο οικοσύστηµα, η οποία προκαλείται από αλιευτικές 
δραστηριότητες. Όµως, λόγω της περιορισµένης χρονικής διάρκειάς τους, τα µέτρα αυτά 
µόνο κατ’ εξαίρεση µπορούν να εξεταστούν στο πλαίσιο της θέσπισης µέτρων διατήρησης 
για την αντιµετώπιση ενός περιβαλλοντικού προβλήµατος µονιµότερου χαρακτήρα.  

Βάσει του άρθρου 9, τα κράτη µέλη µπορούν να λαµβάνουν µέτρα τα οποία δεν εισάγουν 
διακρίσεις για να περιορίσουν στο ελάχιστο τις επιπτώσεις της αλιείας στη διατήρηση των 
θαλάσσιων οικοσυστηµάτων εντός 12 ναυτικών µιλίων από τις γραµµές βάσης τους, υπό τον 
όρο ότι η Κοινότητα δεν έχει λάβει µέτρα διατήρησης και διαχείρισης ειδικά για την περιοχή 
αυτή. Στην περίπτωση που τα µέτρα που λαµβάνουν τα κράτη µέλη ενδέχεται να επηρεάζουν 
σκάφη άλλου κράτους µέλους, τα µέτρα αυτά θεσπίζονται µόνον κατόπιν διαβούλευσης µε 
την Επιτροπή, τα κράτη µέλη και τα οικεία περιφερειακά γνωµοδοτικά συµβούλια. 

Τέλος, τα κράτη µέλη µπορούν να λαµβάνουν µέτρα που υπάγονται στην κυριαρχία ή τη 
δικαιοδοσία τους και εφαρµόζονται αποκλειστικά σε αλιευτικά σκάφη που φέρουν τη σηµαία 
τους (άρθρο 10).  

Όταν ένα κράτος µέλος κρίνει ότι µια αλιευτική δραστηριότητα πρέπει να υπαχθεί σε 
ρύθµιση για την προστασία ενός τόπου Natura 2000, αλλά δεν έχει αρµοδιότητα να το πράξει 
βάσει του κανονισµού 2371/2002, αρµόδια να λάβει τα µέτρα για την αλιεία είναι η 
Κοινότητα. Στην πράξη, το ενδιαφερόµενο κράτος µέλος παρέχει στην Επιτροπή τα στοιχεία 
που έχει στη διάθεσή του, αναφέροντας ποια µέτρα θεωρεί το ίδιο κατάλληλα. Εντούτοις, το 
αίτηµα του κράτους µέλους δεν είναι δυνατό να έχει νοµικά περιοριστικό χαρακτήρα ούτε 
στο δικαίωµα πρωτοβουλίας της Επιτροπής να προτείνει τα εν λόγω µέτρα, ούτε στην ευρεία 
νοµοθετική αρµοδιότητα του Συµβουλίου. Όµως, η Επιτροπή και το Συµβούλιο κατά την 
άσκηση των νοµοθετικών αρµοδιοτήτων τους στον τοµέα της αλιείας οφείλουν να 
συµµορφώνονται µε το άρθρο 6 της συνθήκης ΕΚ που επιβάλλει την ενσωµάτωση των 
απαιτήσεων προστασίας του περιβάλλοντος σε όλες τις κοινοτικές πολιτικές.  

Όπως έχει προαναφερθεί, τα µέτρα που λαµβάνονται στο πλαίσιο της κοινής αλιευτικής 
πολιτικής (ΚΑΠ) αποφασίζονται µε συντονισµένο τρόπο σε κοινοτικό επίπεδο, γεγονός που 
αυξάνει τη συνεκτικότητα και την αποτελεσµατικότητά τους. 
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Τα Darwin Mounds είναι ένας βαθύς κρύος κοραλλιογενής σχηµατισµός υφάλων που ανακαλύφθηκε το 
1998 στα ανοικτά των υδάτων της Βόρειας Σκωτίας. Το Ηνωµένο Βασίλειο έχει γνωστοποιήσει την 
πρόθεσή του να προτείνει την εν λόγω περιοχή ως µελλοντική ειδική ζώνη διατήρησης, εκπληρώνοντας την 
υποχρέωσή του βάσει της οδηγίας για τα ενδιαιτήµατα.  

Με βάση τα ανωτέρω και απαντώντας στο αίτηµα του Ηνωµένου Βασιλείου, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα 
εξέδωσε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 602/2004 της 22ας Μαρτίου 2004], ο οποίος απαγορεύει τη χρήση 
τρατών βυθού και παρόµοιων αλιευτικών εργαλείων για να αποτραπεί ή πρόκληση ζηµίας στα κοράλλια 
στην περιοχή που περιβάλλει τα Darwin Mounds.  

Αυτό είναι ένα παράδειγµα κοινοτικής δράσης στο πλαίσιο της κοινής αλιευτικής πολιτικής (ΚΑΠ) που 
αποσκοπεί στην επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων. Η ενσωµάτωση των απαιτήσεων προστασίας του 
περιβάλλοντος στην ΚΑΠ ήταν το έναυσµα για τη λήψη αυτού του κοινοτικού µέτρου ενόψει του 
µελλοντικού χαρακτηρισµού των ΤΚΣ/ΕΖ∆.  

(Λεπτοµερείς πληροφορίες στο παράρτηµα 5, δελτίου τύπου ΕΕ για 
http://ec.europa.eu/fisheries/press_corner/press_releases/archives/com03/com03_36_en.htm ) 

 

 

 

 

  

 

 

Αποικίες Lophelia Pertusa και βενθική πανίδα που φωτογραφήθηκε 
στα Darwin Mounds  

 

 (Ευγενής παραχώρηση του WWF/ DEEPSEAS Group, © Southampton Oceanography Centre). 

 

Το Φεβρουάριο του 2006, το ∆ιεθνές Συµβούλιο για την εξερεύνηση των θαλασσών (ICES) 
έθεσε σε εφαρµογή ένα νέο έργο µε τίτλο «Ασφαλής για το περιβάλλον διαχείριση της 
αλιείας σε προστατευόµενες περιοχές» για την ανάπτυξη σχεδίων διαχείρισης της αλιείας για 
καθεµία από τις δέκα γερµανικές περιοχές NATURA 2000109. Για την καθεµία από τις δέκα 
περιοχές ΤΚΣ/ΖΕΠ, πρέπει να απαντηθούν οι ακόλουθες βασικές ερωτήσεις:  

− Σε ποιο βαθµό οι αλιευτικές δραστηριότητες στην προστατευόµενη περιοχή 
συνιστούν σηµαντική παρέµβαση στην έννοια και τους στόχους του δικτύου 
NATURA 2000; 

− Σε ποιο βαθµό πρέπει να υπαχθούν οι αλιευτικές δραστηριότητες σε ρύθµιση; 

− Πώς είναι δυνατό αυτές οι ρυθµίσεις να εξασφαλίσουν ισορροπία ανάµεσα στις 
ανάγκες προστασίας του δικτύου NATURA 2000 και την αλιεία; 

                                                 
109  Βλ. http://www.ices.dk/marineworld/protectedAreas.asp  

http://ec.europa.eu/fisheries/press_corner/press_releases/archives/com03/com03_36_en.htm
http://www.ices.dk/marineworld/protectedAreas.asp
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Οι απαντήσεις σε αυτές τις ερωτήσεις θα βασίζονται στα υφιστάµενα και, κατά περίπτωση, 
νέα δεδοµένα - ιδίως αυτά που προέρχονται από τη συνεργασία µε τους αλιείς και τους 
εκπροσώπους της αλιευτικής βιοµηχανίας. Το έργο έχει στόχο να βελτιωθούν σηµαντικά τα 
δεδοµένα που χρησιµοποιούνται για την αξιολόγηση δυνητικών συγκρούσεων συµφερόντων 
ανάµεσα στην αλιεία και τη διατήρηση της φύσης στα γερµανικά ύδατα και θα ζητήσει 
ανάλυση των αλιευτικών δραστηριοτήτων όλων των αλιευτικών σκαφών που ασκούν τις 
δραστηριότητές τους στις (και γύρω από τις) προστατευόµενες περιοχές.  
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