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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0905/2009, του Fernando Moreno Gonzáles, ισπανικής ιθαγένειας, 
εξ ονόματος της ένωσης Ecologistas en Acción, σχετικά με πιθανές 
παραβιάσεις των οδηγιών για τους οικοτόπους και το δίκτυο Natura 2000 με 
φράκτες από συρματόπλεγμα εντός του εθνικού πάρκου Saja-Besaya

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων έχει διαμαρτυρηθεί εγγράφως –χωρίς ωστόσο να έχει λάβει απάντηση– στις 
ισπανικές αρχές για την κατασκευή φρακτών από συρματόπλεγμα εντός του εθνικού πάρκου 
Saja-Beaya, ισχυριζόμενος ότι τέτοιοι φράκτες εμποδίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία των 
άγριων ζώων. Οι αναφέροντες ισχυρίζονται ότι ο περιορισμός των ζωνών αναπαραγωγής των 
άγριων ζώων θα απειλήσει τελικά με εξαφάνιση ορισμένα είδη και θα έχει αρνητικό 
αντίκτυπο στο τοπίο, κατά παράβαση των οδηγιών για τους οικοτόπους και το δίκτυο Natura 
2000.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 22 Οκτωβρίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 2 Σεπτεμβρίου 2010.

Η αναφορά

Ο αναφέρων καταγγέλλει το σχέδιο κατασκευής περίφραξης από συρματόπλεγμα εντός των 
ορίων του Parque Natural Saja-Besaya. Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι η περίφραξη αυτή 
παραβιάζει τις διατάξεις της οδηγίας 92/43/EΟΚ1 για τους οικοτόπους και θέτει σε κίνδυνο 
                                               
1 ΕΕ L 206 της 22.7.1992.
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τον τόπο κοινοτικής σημασίας «Río Viaña». Ο αναφέρων έχει απευθυνθεί σε αρκετές 
περιφερειακές διοικήσεις χωρίς να λάβει καμία απάντηση.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με την αναφορά

Η Επιτροπή σημειώνει ότι οι τοποθεσίες ES1300021 «Valles altos del Nansa y Saja y Alto 
Campoo» και ES1300020 «Río Saja» έχουν προταθεί από τις ισπανικές αρχές ως τόποι 
κοινοτικού ενδιαφέροντος βάσει της οδηγίας για τους οικοτόπους. Ωστόσο, δεν υπάρχει 
τόπος με την ονομασία «Río Viaña» στο δίκτυο Natura 2000.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι θα ήταν ίσως χρήσιμο να υπενθυμίσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν 
από το άρθρο 6, παράγραφος 3 και παράγραφος 4, της οδηγίας για τους οικοτόπους, όπου 
ορίζεται ότι κάθε σχέδιο, μη άμεσα συνδεόμενο ή αναγκαίο για τη διαχείριση του τόπου, το 
οποίο όμως είναι δυνατόν να επηρεάζει σημαντικά τον εν λόγω τόπο, καθεαυτό ή από κοινού 
με άλλα σχέδια, εκτιμάται δεόντως ως προς τις επιπτώσεις του στον τόπο, λαμβανομένων 
υπόψη των στόχων διατήρησής του. Βάσει των συμπερασμάτων της εκτίμησης των 
επιπτώσεων στον τόπο και με την επιφύλαξη των διατάξεων της οδηγίας για τους οικοτόπους, 
οι αρμόδιες εθνικές αρχές συμφωνούν για το οικείο σχέδιο μόνο αφού βεβαιωθούν ότι δεν θα 
παραβλάψει την ακεραιότητα του τόπου περί του οποίου πρόκειται. 

Η Επιτροπή δεν είναι ενήμερη σχετικά με το σχέδιο περίφραξης για το οποίο κάνει λόγο ο 
αναφέρων. Οι πληροφορίες που παρέχονται από τον αναφέροντα δεν περιλαμβάνουν κανένα 
στοιχείο σχετικά με τις πιθανές επιπτώσεις που θα μπορούσε να έχει το σχέδιο ως προς την 
ακεραιότητα του δικτύου Natura 2000 ή τους τύπους φυσικών οικοτόπων και τα είδη 
κοινοτικού ενδιαφέροντος τα οποία οδήγησαν στον χαρακτηρισμό των εν λόγω τόπων ως 
τόπων κοινοτικής σημασίας.
Συμπεράσματα

Τα στοιχεία που παρασχέθηκαν είναι ανεπαρκή προκειμένου να αξιολογηθεί αν υφίσταται 
ενδεχομένως παραβίαση της οδηγίας για τους οικοτόπους. Η Επιτροπή, ως εκ τούτου, δεν 
μπορεί να αναλάβει περαιτέρω δράση επί του παρόντος αν ο αναφέρων δεν παράσχει 
εκτενέστερες πληροφορίες.


