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εξ ονόματος της Arca Ibérica, σχετικά με την αποξήρανση ενός υγροτόπου 
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1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων καταγγέλλει την αποξήρανση ενός υγροτόπου στην επαρχία Castellón, γνωστού 
και ως «Quadro de Santiago», η οποία παραβιάζει την οδηγία 97/62/ΕΚ. Ο συγκεκριμένος 
υγρότοπος δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο των υγροτόπων της κοινότητας της Βαλένθια, 
ούτε είναι περιοχή RAMSAR, αφού οι συγκεκριμένες τοποθεσίες, σύμφωνα με τον 
αναφέροντα, δεν προστατεύτηκαν επειδή υπήρχε σχέδιο για τον επαναχαρακτηρισμό τους ως
«οικοδομήσιμες περιοχές». Επί του παρόντος και ύστερα και από την αποξήρανσή τους 
σχεδιάζεται η δημιουργία ενός γηπέδου γκολφ, αν και το Ανώτατο Δικαστήριο αποφάσισε 
στις 9/02/2010 την προσωρινή αναστολή του έργου «Benicassim golf». Σύμφωνα με τον 
αναφέροντα, υπάρχει πλέον η δυνατότητα καταχώρησης του συγκεκριμένου τόπου στον 
κατάλογο των υγροτόπων της κοινότητας της Βαλένθια και στον κατάλογο Ramsar για την 
προστασία των μεταναστευτικών πτηνών που φωλιάζουν σε αυτόν. Ο αναφέρων ζητεί την 
ανακήρυξη του υγροτόπου ως ΤΚΣ και Natura 2000· προς επίρρωση της άποψής του, 
παραθέτει απόψεις πολλών καθηγητών πανεπιστημίων. Ζητεί επίσης τη διακοπή λειτουργίας 
του αντλιοστασίου ακαθάρτων για την αποξήρανση της περιοχής στην Coviles.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 10 Σεπτεμβρίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 13 Ιανουαρίου 2011.

Ο αναφέρων καταγγέλλει τη ζημία που υφίσταται ο υγρότοπος «Quadro de Santiago» λόγω 
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της εκτέλεσης έργων αποξήρανσης.

Ο αναφέρων καταγγέλλει ότι στόχος των έργων αποξήρανσης είναι η μετατροπή του 
υγροτόπου σε γήπεδο γκολφ. Παρά το γεγονός ότι το Ανώτατο Δικαστήριο της Ισπανίας 
ζήτησε να ανασταλεί το σχέδιο κατασκευής γηπέδου γκολφ, οι εργασίες αποξήρανσης 
συνεχίζονται.

Οι αναφέροντες υποστηρίζουν ότι η περιοχή έχει επαρκή φυσική αξία για να προστατευθεί 
και ζητούν να χαρακτηριστεί τοποθεσία του δικτύου Natura 2000, καθώς και να ανασταλούν 
οι εργασίες αποξήρανσης.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με την αναφορά

Το δίκτυο Natura 2000 έχει συσταθεί δυνάμει της οδηγίας 92/43/ΕΚ1 του Συμβουλίου για τη 
διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας (οδηγία για 
τους οικοτόπους). Ο χαρακτηρισμός ζωνών στο πλαίσιο της οδηγίας για τους οικοτόπους 
γίνεται σταδιακά με βάση τα σχετικά επιστημονικά κριτήρια που προβλέπει η οδηγία. Αυτά 
περιλαμβάνουν, καταρχάς, τον εντοπισμό των κατάλληλων ζωνών (τόπων κοινοτικής 
σημασίας - ΤΚΣ) από τα κράτη μέλη και την υποβολή τους στην Επιτροπή και αξιολόγησή 
τους στο επίπεδο της σχετικής βιογεωγραφικής περιφέρειας, προκειμένου να διασφαλιστεί η 
επαρκής εκπροσώπηση στο πλαίσιο του δικτύου των προστατευόμενων οικοτόπων και ειδών. 
Οι τόποι που επιλέγονται κατ’ αυτόν τον τρόπο περιλαμβάνονται στον κοινοτικό κατάλογο 
των τόπων που εγκρίνει η Επιτροπή· τα κράτη μέλη έχουν στη συνέχεια την υποχρέωση να 
λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας και διαχείρισης προκειμένου να διατηρήσουν ή 
να αποκαταστήσουν τους διατηρησιακούς πόρους των τόπων. Ομοίως, σύμφωνα με την 
οδηγία για τα πτηνά2, οι κατάλληλοι τόποι (ζώνες ειδικής προστασίας - ΖΕΠ) εντοπίζονται 
και κατατάσσονται απευθείας από τα κράτη μέλη βάσει των σχετικών ορνιθολογικών 
κριτηρίων, ώστε να παρασχεθεί επαρκής προστασία στους ζωτικούς βιότοπους των άγριων 
πτηνών, όπως απαιτείται από την οδηγία.

Όπως ορίζεται στην προαναφερθείσα νομοθεσία της ΕΕ για τη φύση και επιβεβαιώθηκε από 
το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο σε αρκετές περιπτώσεις, ο χαρακτηρισμός τόπων για το δίκτυο 
Natura 2000 πρέπει να γίνεται αποκλειστικά και μόνο επί τη βάσει σχετικών επιστημονικών 
κριτηρίων. Σε αρκετές περιπτώσεις, η Επιτροπή έχει λάβει τα απαραίτητα νομικά μέτρα για 
την εκπλήρωση της υποχρέωσης των κρατών μελών να χαρακτηρίζουν μόνο επί τη βάσει 
ορνιθολογικών κριτηρίων τους πλέον κατάλληλους τόπους ως ΖΕΠ και να προστατεύουν τα 
είδη πτηνών στην αντίστοιχη περιοχή.

Όσον αφορά τις διατάξεις της οδηγίας για τα πτηνά, το Βασίλειο της Ισπανίας καταδικάστηκε 
από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στην υπόθεση C-235/04 (σε σχέση, μεταξύ άλλων, με την 
κοινότητα της Βαλένθια) για παράλειψη χαρακτηρισμού επαρκών τόπων ως ΖΕΠ ώστε να 
                                               
1 Οδηγία 92/43/ΕΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των φυσικών 
οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας, ΕΕ L 206 της 22.07.1992.
2 Οδηγία 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής 
Νοεμβρίου 2009, περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών (ΕΕ L 20/7, 26.1.2010) που 
κωδικοποιεί την οδηγία 79/409/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979 περί της 
διατηρήσεως των αγρίων πτηνών (ΕΕ L 103 της 25.4.1979).
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παρασχεθεί προστασία για όλα τα είδη πτηνών που παρατίθενται στο παράρτημα Ι της 
οδηγίας για τα πτηνά. Μετά από αυτήν την απόφαση, το Βασίλειο της Ισπανίας ολοκλήρωσε 
την επέκταση του δικτύου ΖΕΠ τον Νοέμβριο του 2009. Η εξέταση της υπόθεσης 
περατώθηκε καθώς η Επιτροπή θεωρεί πλέον ότι η διεύρυνση του δικτύου ΖΕΠ στην Ισπανία 
παρέχει επαρκή προστασία σε όλα τα είδη πτηνών όπως παρατίθενται στο παράρτημα Ι της 
οδηγίας για τα πτηνά.

Σχετικά με την οδηγία για τους οικοτόπους και την προστασία των ειδών και των τύπων 
οικοτόπων κοινοτικού ενδιαφέροντος, η Επιτροπή δεν διαπίστωσε καμία ανεπάρκεια στη 
βιογεωγραφική περιφέρεια της Μεσογείου σχετικά με τα εδάφη της κοινότητας της Βαλένθια.

Συμπεράσματα

Καθώς το Βασίλειο της Ισπανίας εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις του σε σχέση με τις 
προαναφερθείσες οδηγίες της ΕΕ, η Επιτροπή δεν δύναται να αναλάβει περαιτέρω δράση στο 
παρόν στάδιο.


