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Tárgy: Fernando Moreno Gonzáles, spanyol állampolgár által az Ecologistas en 
Acción nevében benyújtott, 0905/2009. számú petíció a Saja-Besaya nemzeti 
parkban felállított szögesdrót-kerítések miatt az élőhelyekről, valamint a 
Natura 2000 hálózatról szóló irányelvek lehetséges megsértéséről 

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója már írt a spanyol hatóságoknak hogy tiltakozzon a Saja-Besaya nemzeti 
parkban felállított szögesdrót kerítések ellen, mondván, hogy, azok akadályozzák a vadak 
szabad mozgását, ám választ egyelőre nem kapott.  A petíció benyújtói azt állítják, hogy a 
vadvilág szaporodási helyeinek korlátozása végső soron veszélyeztetni fog bizonyos fajokat, 
és kedvezőtlen hatással lesz a tájra, ami sérti az élőhelyekről szóló, valamint a Natura 2000 
irányelveket.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. október 22. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. szeptember 2.

A petíció

A petíció benyújtója azon projektet kifogásolja, amely a Saja-Besaya nemzeti parkban 
szögesdrót kerítés kialakítására irányul. A petíció benyújtója azt állítja, hogy a kerítés 
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ellentétben állna a 92/43/EGK élőhelyvédelmi irányelv1 rendelkezéseivel és veszélyeztetné a 
„Río Viaña” közösségi jelentőségű természeti területet. A petíció benyújtója több regionális 
közigazgatási hatósággal felvette a kapcsolatot, de nem kapott tőlük választ.

A Bizottság megjegyzései a petícióval kapcsolatban

A Bizottság megjegyzi, hogy a spanyol hatóságok az élőhelyvédelmi irányelv értelmében 
közösségi jelentőségű természeti területnek javasolták az ES1300021 „Valles altos del Nansa 
y Saja y Alto Campoo” és az ES1300020 „Río Saja” területet. „Río Viaña” elnevezésű terület 
azonban nem szerepel a Natura 2000 hálózatban.

A Bizottság úgy véli, hogy hasznos lehet felidézni az élőhelyvédelmi irányelv 6. cikkének (3) 
és 6. cikkének (4) bekezdéséből származó kötelezettségeket, amely bekezdések kimondják, 
hogy figyelembe véve az adott természeti terület védelmével kapcsolatos célkitűzéseket, 
megfelelő vizsgálatot kell folytatni minden olyan terv vagy program hatásait illetően, amely 
nem kapcsolódik közvetlenül, illetve nem nélkülözhetetlen a természeti terület kezeléséhez, 
de akár önmagában, akár más terv vagy program részeként valószínűleg jelentős hatással lesz 
arra. A természeti területre gyakorolt hatások vizsgálatának eredményét figyelembe véve, 
továbbá az élőhelyvédelmi irányelv rendelkezéseire is figyelemmel az illetékes hatóságok 
csak azután hagyják jóvá az érintett tervet vagy programot, ha megbizonyosodtak arról, hogy 
az nem fogja hátrányosan befolyásolni az érintett természeti terület épségét. 

A Bizottság nem tud a petíció benyújtója által említett, kerítés létesítésére irányuló projektről. 
A petíció benyújtója által szolgáltatott információk nem tartalmaznak bizonyítékot arra 
vonatkozóan, hogy a projekt milyen lehetséges hatásokat gyakorolhat a Natura 2000 hálózat 
épségére vagy a természetes élőhelytípusokra és közösségi jelentőségű fajokra, amelyek miatt 
az említett területeket közösségi jelentőségűvé nyilvánították.

Következtetések

A benyújtott információk nem elegendőek annak megállapításához, hogy előfordulhat-e az 
élőhelyvédelmi irányelv megsértése. Ezért a Bizottság ebben a szakaszban csak akkor tehet 
további lépéseket, ha a petíció benyújtója részletesebb tájékoztatással szolgál.

                                               
1 HL L 206., 1992.7.22.


