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EUROPOS PARLAMENTAS 2009–2014

Peticijų komitetas

13.1.2011

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0492/2010 dėl šlapynės džiovinimo Benikasime, Kasteljonas, 
kurią pateikė Ispanijos pilietis José Enrique Sanz Salvador asociacijos „Arca 
Ibérica“ vardu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas skundžiasi dėl šlapynės Quadro de Santiago Kasteljono provincijoje 
džiovinimo, pažeidžiant Direktyvą 97/62/EB. Šis plotas neįtrauktas į Valensijos regiono 
šlapynių sąrašą, taip pat tai nėra teritorija, kuriai taikoma Ramsaro konvencija, ir, pasak 
peticijos pateikėjo, nebuvo apsaugota, nes ją norėta perklasifikuoti į tinkamą miesto plėtrai. 
Šiuo metu, po vietovės išdžiovinimo, norima įrengti golfo lauką, bet 2010 m. vasario 9 d. 
Aukščiausiojo teismo sprendimu projektas „Benikasimo golfas“ laikinai sustabdytas. Pasak 
peticijos pateikėjo, minėtą vietovę dabar būtų galima įtraukti į Valensijos regiono ir Ramsaro 
konvencijos šlapynių sąrašą, siekiant apsaugoti migruojančius paukščius, kurie ten suka 
lizdus. Peticijos pateikėjas prašo, kad ši vietovė būtų paskelbta BST ir tinklo „Natura 2000“ 
dalimi; jis nurodo įvairių universiteto profesorių pateiktus įrodymus. Peticijos pateikėjas taip 
pat prašo, kad būtų atjungta Coviles vietovei džiovinti įrengta siurblinė.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2010 m. rugsėjo 10 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. sausio 13 d.

„Peticijos pateikėjas skundžiasi dėl šlapynei Quadro de Santiago daromos žalos, susijusios su 
atliekamais džiovinimo darbais.

Peticijos pateikėjas skundžiasi, kad džiovinimo darbų tikslas – šlapynę paversti golfo lauku. 
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Nors Ispanijos Aukščiausiasis teismas įsakė sustabdyti golfo lauko projektą, džiovinimo 
darbai tebevyksta.

Peticijos pateikėjas teigia, jog gamtos požiūriu ši teritorija pakankamai vertinga, kad būtų 
išsaugota, ir prašo, kad ji būtų paskelbta tinklo „Natura 2000“ teritorija ir kad džiovinimo 
darbai būtų sustabdyti. 

Komisijos pastabos dėl peticijos

Tinklas „Natura 2000“ sukurtas pagal Tarybos direktyvą 92/43/EB1 dėl natūralių buveinių ir 
laukinės faunos bei floros apsaugos (Buveinių direktyvą). Teritorijos pagal Buveinių 
direktyvą steigiamos laipsniškai, remiantis atitinkamais šioje direktyvoje išdėstytais 
moksliniais kriterijais. Visų pirma valstybės narės nustato tinkamas teritorijas (Bendrijos 
svarbos teritorijas – BST), tada teikia jų sąrašą Komisijai, jos vertinamos atitinkamo 
biogeografinio regiono lygmeniu, siekiant užtikrinti pakankamą saugomų buveinių ir rūšių 
atstovavimą tinkle. Taip atrinktos teritorijos įtraukiamos į Bendrijos teritorijų sąrašą, 
tvirtinamą Komisijos; taigi valstybės narės įsipareigoja imtis visų reikalingų apsaugos ir 
tvarkymo priemonių, kad būtų išlaikyta arba atkurta teritorijų apsaugos vertė. Panašiai ir 
pagal Paukščių direktyvą2 tinkamas teritorijas (specialias apsaugos teritorijas – SAT) 
tiesiogiai nustato ir klasifikuoja valstybės narės, remdamosi atitinkamais ornitologiniais 
kriterijais, kad kritinės būklės laukinių paukščių buveinės būtų tinkamai saugomos, kaip 
reikalaujama pagal šią direktyvą.

Kaip nustatyta minėtuose ES gamtos teisės aktuose ir kaip ne kartą patvirtino Europos 
Teisingumo Teismas, tinklo „Natura 2000“ teritorijos turi būti steigiamos tik remiantis 
atitinkamais moksliniais kriterijais. Keliais atvejais Komisija ėmėsi reikalingų teisinių 
veiksmų, kad sustiprintų valstybių narių įsipareigojimą specialios apsaugos teritorijomis 
nustatyti tik pačias tinkamiausias ornitologiniais kriterijais pagrįstas teritorijas ir atitinkamose 
teritorijose saugoti paukščių rūšis. 

Dėl Paukščių direktyvos nuostatų Ispanijos Karalystę Europos Teisingumo Teismas pripažino 
kalta byloje C-235/04 (dėl, inter alia, Valensijos regiono) dėl to, kad ji nenustatė pakankamai 
specialių apsaugos teritorijų, kad būtų užtikrinta visų Paukščių direktyvos priede I išvardytų 
paukščių rūšių apsauga. Priėmus šią nutartį, 2009 m. lapkričio mėn. Ispanijos Karalystė 
užbaigė specialių apsaugos teritorijų tinklo plėtrą. Byla užbaigta, nes dabar Komisija mano, 
kad išplėtus SAT tinklą Ispanijoje užtikrinama pakankama visų Paukščių direktyvos I priede 
išvardytų rūšių paukščių apsauga.  

Atsižvelgdama į Buveinių direktyvą ir Bendrijos svarbos rūšių ir buveinių tipų apsaugą, 
Komisija Viduržemio jūros biogeografiniame regione nenustatė jokių trūkumų, susijusių su 
Valensijos regiono teritorijomis.

                                               
1  1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyva 92/43/EB dėl natūralių buveinių ir laukinės 
faunos bei floros apsaugos, OL L 206, 1992 7 22.
2  2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/147/EB dėl laukinių 
paukščių apsaugos (OL L 20, 2010 1 26, p. 7), kuria kodifikuota 1979 m. balandžio 2 d. 
Tarybos direktyva 79/409/EEB dėl laukinių paukščių apsaugos (OL L 103, 1979 4 25).
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Išvados

Kadangi Ispanijos Karalystė įvykdė savo įsipareigojimus, susijusius su minėtomis ES 
direktyvomis, Komisija šiuo etapu negali numatyti tolesnių veiksmų.“ 


