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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

13.1.2011

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0492/2010, внесена от José Enrique Sanz Salvador, с испанско 
гражданство, от името на „Arca Ibérica“, относно пресушаване на 
влажна зона в Benicassim, Castellón

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията изразява безпокойство от пресушаването на влажната зона 
Quadro de Santiago в провинция Castellón в нарушение на Директива 97/62/ЕО. Според 
вносителя фактът, че зоната не е включена в списъка на влажни зони в района на 
Валенсия и не е обхваната от Рамсарската конвенция означава, че тя се третира като 
подходяща за урбанизация територия и съответно не се предприемат никакви действия 
за нейното опазване. Въпреки това, на 9 февруари 2010 г.  след пресушаването на 
влажните зони Върховният съд е наредил временно спиране на работата по 
проектираното голф игрище Benicassim. Вносителят иска включването на зоната в 
списъка на защитените влажни зони в района на Valencia и по Рамсарската конвенция, 
за да се гарантира защита на гнездящите мигриращи птици. Той призовава зоната да 
бъде обявена за обект от научно значение (SSI) и част от мрежата Натура 2000, като 
представя доказателства в подкрепа на това от редица университетски професори. Той 
също така иска изключване на помпената станция в Coviles, която се използва за 
отводняване на зоната.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 10 септември 2010 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника). 

3. Отговор от Комисията, получен на 13 януари 2011 г.

Вносителят на петицията осъжда щетите за влажната зона „Quadro de Santiago“ в 
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резултат на предприетите дейности по пресушаване.

Вносителят възразява срещу това, че целта на дейностите по пресушаване е влажната 
зона да се превърне в игрище за голф. Въпреки че Върховният съд на Испания е издал 
разпореждане за спиране на проекта за изграждане на игрище за голф, дейностите по 
пресушаване все още продължават.

Вносителят на петицията твърди, че зоната има достатъчно висока природна стойност, 
за да бъде защитена, и иска тя да бъде обявена за обект от Натура 2000, както и 
дейностите по пресушаване да бъдат спрени.

Забележки на Комисията по петицията

Натура 2000 е създадена съгласно Директива 92/43/ЕО на Съвета за опазване на 
естествените местообитания и на дивата фауна и флора (Директивата за 
местообитанията)1. Обявяването на защитените зони съгласно Директивата за 
местообитанията се извършва поетапно въз основа на съответните научни критерии, 
определени в директивата. Те включват, първо, определяне на подходящи зони (обекти 
от значение за Общността, ОЗО) от страна на държавите-членки и тяхното представяне 
на Комисията и съответната им оценка на равнището на съответния биогеографски 
регион, за се гарантира достатъчно представителство в рамките на мрежата за 
защитените местообитания и видове. Избраните по този начин обекти се включват в 
списък със защитени обекти на Общността, който се приема от Комисията, след това 
държавите-членки имат задължението да вземат всички необходими мерки за тяхната 
защита и управление, за да запазят или възстановят опазването на консервационната 
стойност на тези обекти. По същия начин, съгласно Директивата за птиците2

държавите-членки определят и класифицират подходящи обекти (специални защитени 
зони, СЗЗ) въз основа на съответни орнитологични критерии, за да гарантират 
подходяща защита на особено важни местообитания на диви птици, както се изисква от 
директивата.

Както е предвидено в горепосоченото законодателство на ЕС относно околната среда и 
потвърдено от Съда на Европейския съюз в редица случаи, обявяването на обекти за 
част от мрежата Натура 2000 трябва да се извършва единствено въз основа на 
съответните научни критерии. В редица случаи Комисията предприе необходимите 
правни действия, за да приведе в действие задължението на държавите-членки да 
определят най-подходящите територии като СЗЗ само според орнитологични критерии 
и да защитават видовете птици в съответната зона. 

Що се отнася до разпоредбите на Директивата за птиците, Кралство Испания беше 
осъдено от Съда на Европейските общности C-235/04 (във връзка с, наред с другото, 
района на Валенсия) поради недостатъчните обекти, класифицирани като СЗЗ, за да се 
                                               
1 Директива 92/43/ЕО на Съвета от 21 май 1992 г. за опазване на естествените местообитания и на дивата 
фауна и флора. ОВ L 206 от 22.7.1992 г.
2 Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно 
опазването на дивите птици (ОВ L 20/7, 26.1.2010 г.), която кодифицира Директива 79/409/ЕИО на 
Съвета от 2 април 1979 г. относно опазването на дивите птици (ОВ L 103, 25.4.1979 г.).
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гарантира защита на всички видове птици, включени в приложение I към Директивата 
за птиците. След това решение Кралство Испания разшири мрежата от СЗЗ през 
ноември 2009 г. Преписката е приключена, тъй като сега Комисията счита, че 
разширяването на мрежата от СЗЗ в Испания гарантира достатъчна защита на всички 
видове птици, посочени в приложение I към Директивата за птиците.  

По отношение на Директивата за местообитанията и защитата на видовете и типовете 
местообитания от значение за Общността, Комисията не е установила каквито и да 
било недостатъци в Средиземноморския биогеографски регион по отношение на 
териториите от района на Валенсия.

Заключения

Тъй като Кралство Испания е изпълнило задълженията си във връзка с горепосочената 
директива на ЕС, на този етап Комисията не е в състояние да предвиди допълнителни 
действия. 


