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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: José Enrique Sanz Salvador spanyol állampolgár által az Arca Ibérica 
szervezet nevében benyújtott 0492/2010. számú petíció Benicassimban 
(Castellón) egy vizes élőhely lecsapolásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója feljelentést tesz a Quadro de Santiago elnevezésű, Castellón 
tartományban található vizes élőhely lecsapolása miatt, ami sérti az 97/62/EK irányelvet. Az 
említett terület nem szerepel a Valenciai Közösség vizes élőhelyeinek jegyzékében, és nem is 
ramsari terület. A petíció benyújtója szerint a terület azért nem kapott védelmet, mert át 
akarták minősíteni belterületté. Jelenleg, a lecsapolást követően golfpályát kívánnak létesíteni, 
a legfelsőbb bíróság azonban 2010. február 9-i határozatában kimondta a „Benicassim golf” 
projekt munkálatainak ideiglenes leállítását.A petíció benyújtója szerint az említett területet 
most fel lehetne venni a Valenciai Közösség vizes élőhelyeinek jegyzékébe, valamint a 
ramsari jegyzékbe, így oltalmat kaphatnának az itt fészkelő költöző madaraknak. A petíció 
benyújtója kéri, hogy a területet nyilvánítsák KJT, illetve Natura 2000 területté, és ehhez több 
egyetemi tanár pártoló véleményét csatolja. Kéri továbbá, hogy állítsák le a terület 
lecsapolását végző, Coviles térségében található szivattyúállomást.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. szeptember 10. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. január 13.

A petíció benyújtója azt a kárt kifogásolja, amelyet „Quadro de Santiago” vizes élőhely 
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szenved el a folyamatban lévő lecsapolási munkálatok következtében.

A petíció benyújtója szerint a lecsapolás célja a vizes élőhely golfpályává való átalakítása. 
Annak ellenére, hogy Spanyolország legfelsőbb bírósága egy végzést adott ki a 
golfpályaprojekt felfüggesztésére, továbbra is folynak a lecsapolási tevékenységek.

A petíció benyújtói azt állítják, hogy a terület elegendő természeti értékkel bír ahhoz, hogy 
védelmet kapjon, és kérik a terület Natura 2000 területté nyilvánítását, valamint a lecsapolási 
munkálatok felfüggesztését. 

A Bizottság megjegyzései a petícióval kapcsolatban

A Natura 2000 hálózatot a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények 
védelméről szóló 92/43/EK tanácsi irányelv1 (élőhelyvédelmi irányelv) alapján hozták létre. A 
területeknek az élőhelyvédelmi irányelv alapján történő kijelölése az irányelvben 
megállapított, vonatkozó tudományos szempontok alapján fokozatosan történik. Ezek 
magukban foglalják először is a megfelelő területek (közösségi jelentőségű területek – KJT) 
tagállamok általi meghatározását, valamint ezeknek a Bizottsághoz való benyújtását, és a 
megfelelő bioföldrajzi szinten történő értékelését annak érdekében, hogy a védett élőhelyek és 
fajok hálózatán belül biztosított legyen azok elégséges reprezentativitása. Az ekként 
kiválasztott területeket ezután felveszik a területeknek a Bizottság által elfogadott közösségi 
jegyzékébe; a tagállamok kötelessége ezután, hogy a területek megőrzési értékeinek 
fenntartása vagy helyreállítása érdekében megtegyenek minden szükséges védelmi és kezelési 
intézkedést. Hasonlóképpen, a madárvédelmi irányelv2 értelmében a megfelelő területeket 
(különleges madárvédelmi területek – KMT) közvetlenül a tagállamok határozzák meg és 
sorolják be a vonatkozó ornitológiai kritériumok alapján annak érdekében, hogy lehetővé 
tegyék a vadon élő madarak létfontosságú élőhelyeinek az irányelvben megkövetelt, 
megfelelő védelmét.

A fent említett természetvédelmi uniós jogszabályokban előírtaknak megfelelően, és amint azt 
az Európai Bíróság számos alkalommal megerősítette, területeknek a Natura 2000 hálózat 
céljából történő kijelölését kizárólag a vonatkozó tudományos szempontok alapján szabad 
elvégezni. A Bizottság több esetben meghozta a szükséges jogi intézkedéseket, hogy érvényt 
szerezzen a tagállamok azon kötelezettségének, hogy kizárólag ornitológiai szempontok 
alapján kijelöljék a legalkalmasabb területeket KMT-ként, és megvédjék az adott terület 
madárfajait. 

A madárvédelmi irányelv rendelkezéseit illetően az Európai Bíróság elítélte a Spanyol 
Királyságot a C-235/04. számú ügyben (többek között Valencia régió kapcsán) amiatt, hogy 
nem jelölt ki elegendő különleges madárvédelmi területet ahhoz, hogy a madárvédelmi 
irányelv I. mellékletében felsorolt összes madárfaj védelmét biztosítsa. Ezt az ítéletet 
követően a Spanyol Királyság 2009 novemberében befejezte a KMT-hálózat kibővítését. Az 
                                               
1  A Tanács 1992. május 21-i 92/43/EGK irányelve a természetes élőhelyek, valamint a vadon 
élő állatok és növények védelméről, HL L 206., 1992.7.22.
2  Az Európai Parlament és a Tanács 2009. november 30-i 2009/147/EK irányelve a vadon élő 
madarak védelméről (HL L 20., 2010.1.26., 7. o.), amely kodifikálja a vadon élő madarak 
védelméről szóló, 1979. április 2-i 79/409/EGK tanácsi irányelvet (HL L 103., 1979.4.25.).
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ügyet lezárták, mivel a Bizottság egyelőre úgy ítéli meg, hogy a KMT-hálózat spanyolországi 
bővítése elégséges védelmet nyújt a madárvédelmi irányelv I. mellékletében felsorolt 
valamennyi madárfaj számára.  

Az élőhelyvédelmi irányelvet és a közösségi jelentőségű fajok és élőhelytípusok védelmét 
illetően a Bizottság nem állapított meg elégtelenséget a mediterrán bioföldrajzi régióban a 
Valencia régióban lévő területek vonatkozásában.

Következtetések

Mivel a Spanyol Királyság teljesítette kötelezettségeit a fent említett uniós irányelvekkel 
kapcsolatban, a Bizottság ezen a ponton nem vehet tervbe további intézkedést. 


