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Комисия по петиции

2.9.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0905/2009, внесена от Fernando Moreno Gonzáles, с испанско 
гражданство, от името на Ecologistas en Acción, относно възможно 
нарушение на Директивата за местообитанията и Директивата за 
програма „Натура 2000” с поставянето на заграждения от бодлива тел в 
Национален парк Saja-Besaya

1. Резюме на петицията

Вносителят е писал до испанските органи, без да получи отговор, за да протестира 
срещу поставянето на заграждения от бодлива тел в Национален парк Saja-Besaya, тъй 
като тези заграждения пречат на свободното движение на дивите животни. Той твърди, 
че ограничаването на териториите за размножаване на дивите животни може в крайна 
сметка да застраши определени видове и има отрицателен ефект върху природната 
среда, което противоречи на Директивата за местообитанията и Директивата за 
програма „Натура 2000”.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 22 октомври 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 2 септември 2010 г.

Петицията

Вносителят на петицията осъжда проекта за поставяне на заграждения от бодлива тел в 
природния парк Saja-Besaya. Вносителят твърди, че поставянето на тези заграждения 
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противоречи на разпоредбите на Директивата за местообитанията 92/43/ЕИО1 и излага 
на риск територия от значение за Общността „Río Viaña“. Вносителят на петицията се е 
свързал с редица регионални администрации, но не е получил отговор от тях.

Коментари на Комисията във връзка с петицията

Комисията отбелязва, че териториите ES1300021 „Valles altos del Nansa y Saja y Alto 
Campoo“ и ES1300020 „Río Saja“ са предложени от испанските органи за територии от 
значение за Общността съгласно Директивата за местообитанията. Въпреки това в 
мрежата Натура 2000 не съществува територия с името „Río Viaña“.

Комисията счита, че е полезно да се припомнят задълженията съгласно член 6, 
параграф 3 и член 6, параграф 4 от Директивата за местообитанията, съгласно които 
планове или проекти, които не са непосредствено свързани с управлението на 
територията или не са необходими за него, но които поотделно или във взаимодействие 
с други планове и проекти могат да окажат значително влияние, се подлагат на 
проверка, за да се оцени въздействието им върху територията от гледна точка на целите 
на съхраняването на тази територия. В контекста на резултатите от тази проверка и при 
спазване на разпоредбите на Директивата за местообитанията, компетентните 
национални органи одобряват плана или проекта само след като установят, че той няма 
да има отрицателно влияние върху съответната територия. 

Комисията не е информирана относно проекта за поставяне на заграждения, посочен от 
вносителя на петицията. Предоставената от вносителя на петицията информация не 
включва доказателства за вероятно въздействие на проекта върху целостта на мрежата 
Натура 2000, нито върху типовете естествени местообитания и видовете от значение за 
Общността, които са обосновали определянето на тези територии за територии от 
значение за Общността.

Заключения

Предоставената информация е недостатъчна, за да се определи дали съществува 
нарушение на Директивата за местообитанията. Поради това на този етап Комисията не 
може да предприеме допълнителни действия, освен ако вносителят на петицията не 
предостави по-подробна информация.

                                               
1 ОВ L 206, 22.7.1992 г.


