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Ref.: Petiția nr. 0905/2009, adresată de Fernando Moreno Gonzáles, de cetățenie 
spaniolă, în numele Ecologistas en Acción, privind posibila încălcare a 
Directivelor Habitate și Natura 2000 prin amplasarea unor garduri de sârmă 
ghimpată în interiorul parcului național Saja-Besaya

1. Rezumatul petiției

Petiționarul s-a adresat autorităților spaniole – însă nu a primit niciun răspuns – pentru a 
protesta împotriva amplasării de garduri de sârmă ghimpată în interiorul parcului național 
Saja-Beaya, pe motiv că astfel de garduri împiedică libera circulație a faunei sălbatice. 
Aceștia susțin că, în cele din urmă, limitarea terenurilor de înmulțire a faunei sălbatice va 
pune în pericol anumite specii și va avea un impact negativ asupra peisajului, cu încălcarea 
Directivelor Habitate și Natura 2000.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 22 octombrie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 2 septembrie 2010

Petiția

Petiționarul denunță proiectul de amplasare a unor garduri de sârmă ghimpată în incinta 
parcului național Saja-Beaya. Petiționarul susține că aceste garduri ar contraveni prevederilor 
Directivei Habitate (92/43/CCE)1 și ar compromite situl de importanță comunitară „Río 
Viaña”. Petiționarul a contactat mai multe administrații regionale, fără a primi un răspuns din 
                                               
1 JO L 206, 22.07.92.
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partea acestora.

Observațiile Comisiei cu privire la petiție

Comisia constată faptul că siturile ES1300021 „Valles altos del Nansa y Saja y Alto Campoo” 
și ES1300020 „Río Saja” au fost propuse de autoritățile spaniole ca fiind situri de interes 
comunitar în temeiul Directivei Habitate. Cu toate acestea, nu există niciun sit denumit „Río 
Viaña” cuprins în rețeaua Natura 2000.

Comisia consideră că poate fi util să se amintească obligațiile care decurg din articolul 6 
alineatele (3) și (4) din Directiva Habitate, care prevăd că orice plan sau proiect care nu are o 
legătură directă cu sau nu este necesar pentru gestionarea sitului, dar care ar putea afecta în 
mod semnificativ aria, per se sau în combinație cu alte planuri sau proiecte, trebuie supus unei 
evaluări corespunzătoare a efectelor potențiale asupra sitului, în funcție de obiectivele de 
conservare ale acestuia din urmă. În funcție de concluziile evaluării respective și în 
conformitate cu dispozițiile Directivei Habitate, autoritățile competente aprobă planul sau 
proiectul doar după ce au constatat că nu are efecte negative asupra integrității sitului 
respectiv.

Comisia nu are cunoștință de proiectul de amplasare a gardurilor la care face referire 
petiționarul. Informațiile furnizate de către petiționar nu cuprind dovezi ale efectelor 
potențiale pe care proiectul le-ar putea avea asupra integrității rețelei Natura 2000 sau asupra 
tipurilor de habitate naturale și speciilor de interes comunitar care au motivat desemnarea 
acestor arii drept situri de importanță comunitară.

Concluzii

Informațiile furnizate sunt insuficiente pentru a stabili dacă se poate vorbi despre o încălcare a 
Directivei Habitate. Prin urmare, Comisia nu poate întreprinde acțiuni ulterioare în momentul 
de față, decât dacă petiționarul oferă informații mai detaliate.


