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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0905/2009 af Fernando Moreno Gonzáles, spansk statsborger, på 
vegne af Ecologistas en Acción, om en eventuel overtrædelse af habitat- og natura 
2000-direktiverne som følge af pigtrådshegn inden for Saja-Besaya 
nationalparken

1. Sammendrag

Andrageren har skrevet til de spanske myndigheder, men ikke modtaget noget svar, for at 
protestere mod opsættelsen af pigtrådshegn inden for Saja-Besaya nationalpark med den 
begrundelse, at sådanne hegn forhindrer vildtets frie bevægelse. Han hævder, at 
begrænsningen af vildtets yngleområder i sidste ende vil bringe visse arter i fare og have en 
negativ indvirkning på landskabet i modstrid med habitat- og natura 2000-direktiverne.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 22. oktober 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 2. september 2010.

"Andragendet

Andrageren fordømmer et projekt, der skal montere en pigtrådsindhegning inden for Saja-
Besaya nationalpark. Andrageren hævder, at denne indhegning er i strid med bestemmelserne 
i habitatdirektivet, 92/43/EØF1, og vil være til skade for lokaliteten af fællesskabsbetydning 
"Río Viaña". Andrageren har kontaktet flere regionale administrationer uden at modtage 
noget svar.

                                               
1 EFT L 206 af 22.7.1992.
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Kommissionens bemærkninger

Kommissionen bemærker, at lokaliteterne ES1300021 "Valles altos del Nansa y Saja y Alto 
Campoo" og ES1300020 "Río Saja" er blevet foreslået af de spanske myndigheder som 
lokaliteter af fællesskabsbetydning under habitatdirektivet. Men der er ikke nogen lokalitet 
med navnet "Río Viaña" i Natura 2000-netværket.

Kommissionen mener, at det vil være hensigtsmæssigt at gøre opmærksom på de forpligtelser, 
der følger af artikel 6, stk. 3 og 4, i habitatdirektivet, hvori det er fastsat, at alle planer eller 
projekter, der ikke er direkte forbundet med eller nødvendige for lokalitetens forvaltning, men 
som i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter kan påvirke en sådan lokalitet 
væsentligt, vurderes med hensyn til deres virkninger på lokaliteten under hensyn til 
bevaringsmålsætningerne for denne. På baggrund af konklusionerne af en sådan vurdering og 
under iagttagelse af habitatdirektivets bestemmelser godkender de kompetente nationale 
myndigheder først en plan eller et projekt, når de har sikret sig, at den/det ikke skader 
lokalitetens integritet. 

Kommissionen er ikke bekendt med det indhegningsprojekt, som andrageren henviser til. De 
oplysninger, som andrageren har fremlagt, indeholder ikke dokumentation for de sandsynlige
virkninger, som projektet kan have på Natura 2000-netværkets integritet eller på de naturtyper 
og arter af fællesskabsbetydning, som var begrundelsen for udpegelsen af disse lokaliteter 
som lokaliteter af fællesskabsbetydning.

Konklusioner

De fremlagte oplysninger er ikke tilstrækkelige til at afgøre, hvorvidt bestemmelserne i 
habitatdirektivet er overtrådt. Kommissionen kan derfor på nuværende tidspunkt ikke foretage 
sig yderlige i sagen, medmindre andrageren fremlægger mere omfattende oplysninger."


