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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0905/2009 złożonej przez Fernando Moreno Gonzálesa (Hiszpania), 
w imieniu Ecologistas en Acción, w sprawie możliwego naruszenia dyrektyw 
w sprawie siedlisk i programu Natura 2000 poprzez zamontowanie ogrodzeń 
z drutu kolczastego w parku przyrodniczym Saja-Besaya

1. Streszczenie petycji

Składający petycję wystosował pismo do hiszpańskich władz, aby zaprotestować przeciwko 
montażowi ogrodzeń z drutu kolczastego w parku narodowym Saja-Besaya, podając jako 
argument fakt, że takie ogrodzenia uniemożliwiają swobodne przemieszczanie się zwierzyny. 
Nie uzyskał jednak żadnej odpowiedzi. Utrzymuje on, że ograniczenie obszarów rozwoju 
zwierząt ostatecznie zagrozi niektórym gatunkom i przyniesie negatywne skutki dla 
krajobrazu, niezgodnie z dyrektywami w sprawie siedlisk i programu Natura 2000.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 22 października 2009 r. Zwrócono się do 
Komisji, aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 2 września 2010 r.

Petycja

Składający petycję opowiada się przeciw montażowi ogrodzenia z drutu kolczastego 
w obrębie parku narodowego Saja-Besaya. Składający petycję twierdzi, że montaż ogrodzenia 
będzie niezgodny z przepisami dyrektywy siedliskowej 92/43/EWG1i zagrozi terenowi 
mającemu znaczenie dla Wspólnoty „Río Viaña”. Składający petycję zwrócił się do kilku 
                                               
1Dz.U. L 206 z 22.7.1992.
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organów administracji lokalnej, ale nie uzyskał żadnej odpowiedzi.

Uwagi Komisji dotyczące petycji

Komisja informuje, że tereny ES1300021 „Valles altos del Nansa y Saja y Alto Campoo” oraz 
ES1300020 „Río Saja” zostały zgłoszone przez władze Hiszpanii jako tereny mające 
znaczenie dla Wspólnoty zgodnie z dyrektywą siedliskową. Teren o nazwie „Rio Viaña” nie 
jest jednak włączony do sieci Natura 2000.

Komisja uznaje, że należy odwołać się do zobowiązań wynikających z artykułu 6 ust. 3 i 4 
dyrektywy siedliskowej, zgodnie z którymi każdy plan lub przedsięwzięcie, które nie jest 
bezpośrednio związane lub konieczne do zagospodarowania terenu, ale które może na nie 
w istotny sposób oddziaływać, zarówno oddzielnie, jak i w połączeniu z innymi planami lub 
przedsięwzięciami, podlega odpowiedniej ocenie jego skutków dla danego terenu z punktu 
widzenia założeń jego ochrony. W świetle wniosków wynikających z tej oceny oraz bez 
uszczerbku dla przepisów dyrektywy siedliskowej właściwe władze krajowe wyrażają zgodę 
na plan lub przedsięwzięcie dopiero po upewnieniu się, że nie wpłyną one niekorzystnie na 
dany teren. 

Komisja nie została poinformowana o planie zamontowania ogrodzenia z drutu kolczastego, 
o którym pisze składający petycję. Informacje przedstawione przez składającego petycję nie 
zawierają jakiegokolwiek dowodu świadczącego o ewentualnym wpływie przedsięwzięcia na 
spójność sieci Natura 2000 lub na typy siedliska przyrodniczego i gatunki ważne dla 
Wspólnoty, na podstawie którego można by wyznaczyć ten obszar jako teren mający 
znaczenie dla Wspólnoty.

Wnioski

Na podstawie przedstawionych informacji nie można stwierdzić ewentualnego naruszenia 
przepisów dyrektywy siedliskowej. Komisja nie może zatem podjąć dalszych działań na tym 
etapie, o ile składający petycję nie dostarczy dokładniejszych informacji.


