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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0492/2010 af José Enrique Sanz Salvador, spansk statsborger, for 
"Arca Ibérica" (den iberiske ark), om udtørringen af et vådområde i Benicassim, 
Castellón

1. Sammendrag

Andrageren klager over udtørringen af et vådområde i provinsen Castellón ved navn Quadro 
de Santiago, hvilket er en overtrædelse af direktiv 97/62/EF. Nævnte område er ikke 
medstaget i fortegnelsen over vådområder i regionen Valencia, og det er heller ikke et 
RAMSAR-område, idet man ifølge andrageren ikke har beskyttet det, fordi man ønskede at 
omklassificere det med henblik på byggemodning. På nuværende tidspunkt ønsker man efter 
at have udtørret det at etablere en golfbane, men højesteret har i en kendelse af 9. februar 
2010 forebyggende udsat planen "Benicassim golf". Ifølge andrageren ville man nu kunne 
optage nævnte lokalitet i fortegnelsen over vådområder i regionen Valencia og som 
RAMSAR-område med henblik på at beskytte de trækfugle, som yngler der. Andrageren 
anmoder om, at området erklæres en lokalitet af fællesskabsbetydning (LAF) og et Natura 
2000-område, hvilket støttes af flere universitetsprofessorer. Han anmoder endvidere om, at 
den pumpestation, som er opført i Coviles med henblik på udtørring af området, nedtages.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 10. september 2010). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 13. januar 2011.

"Andrageren fordømmer den skade, der tilføres vådområdet "Quadro de Santiago" som følge 
af det udtørringsarbejde, der foretages i området.
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Andrageren klager over, at målet med udtørringen er at omdanne vådområdet til en golfbane. 
Selv om Spaniens højesteret har udstedt et påbud om at indstille planerne om at anlægge en 
golfbane, er udtørringsarbejdet fortsat i gang.

Andrageren hævder, at området har tilstrækkelig naturværdi til at opnå beskyttelse, og 
anmoder om, at det udpeges som Natura 2000-lokalitet, samt om at udtørringen indstilles. 

Kommissionens bemærkninger

Natura 2000-nettet er etableret i henhold til Rådets direktiv 92/43/EØF1 om bevaring af 
naturtyper samt vilde dyr og planter (habitatdirektivet). Udpegelsen af området i henhold til 
habitatdirektivet sker trinvis på grundlag af videnskabelige kriterier, som er fastlagt i 
direktivet. Disse omfatter først og fremmest medlemsstaternes identifikation af passende 
områder (områder af fællesskabsbetydning), som forelægges Kommissionen og vurderes på 
grundlag af det relevante biogeografiske område for at sikre en tilstrækkelig repræsentation i 
netværket, hvad angår de beskyttede levesteder og arter. De således udvalgte lokaliteter 
opføres på en fællesskabsliste vedtaget af Kommissionen, og medlemsstaterne er derefter 
forpligtet til at træffe alle nødvendige beskyttelses- og forvaltningsforanstaltninger for at 
bevare eller genoprette lokaliteternes bevaringsværdier. I henhold til fugledirektivet2, 
identificeres og klassificeres passende lokaliteter (særligt beskyttede områder) direkte af 
medlemsstaterne på grundlag af ornitologiske kriterier for at sikre tilstrækkelig beskyttelse af 
vigtige habitater for vilde fugle som krævet i direktivet.

Som fastlagt i EU's ovennævnte naturlovgivning og bekræftet af Domstolen ved flere 
lejligheder kan udpegelsen af lokaliteter til Natura 2000-netværket udelukkende ske på 
grundlag af relevante videnskabelige kriterier. Kommissionen har i adskillige tilfælde taget de 
nødvendige retlige skridt for at håndhæve medlemsstaternes forpligtelse til alene på grundlag 
af ornitologiske kriterier at udpege de mest passende lokaliteter og særligt beskyttede områder 
og beskytte fuglearterne i det pågældende område. 

Hvad angår bestemmelserne i fugledirektivet, er Kongeriget Spanien i sag C-235/04 (bl.a. 
vedrørende regionen Valencia) af Domstolen blevet dømt for ikke at have klassificeret et 
tilstrækkeligt antal særligt beskyttede områder til at beskytte alle de i bilag I til fugledirektivet 
anførte fuglearter. Som følge af denne dom gennemførte Kongeriget Spanien i november 
2009 en udvidelse af nettet af særligt beskyttede områder. Sagen er blevet afsluttet, idet 
Kommissionen nu vurderer, at udvidelsen af det spanske netværk af særligt beskyttede 
områder yder tilstrækkelig beskyttelse af alle de i bilag I til fugledirektivet anførte fuglearter. 

Hvad angår habitatdirektivet og fællesskabsinteresser i form af beskyttelse af arter og 
levesteder, har Kommissionen ikke identificeret nogen mangler i den biogeografiske region i 
Middelhavsområdet med hensyn til områderne i Valenciaregionen.

                                               
1 Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter, EFT L 206 af 
22.7.1992.
2 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EF af 30. november 2009 om beskyttelse af vilde fugle 
(EUT L 20 af 26.1.2010, s. 7), der kodificerer Rådets direktiv 79/409/EØF af 2. april 1979 om beskyttelse af 
vilde fugle (EFT L 103 af 25.4.1979).
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Konklusioner

Eftersom Kongeriget Spanien har opfyldt sine forpligtelser vedrørende ovennævnte EU-
direktiver, er Kommissionen ikke i stand til at træffe yderligere foranstaltninger på nuværende 
tidspunkt."


