
CM\853730LV.doc PE456.746v01-00

LV Ārējais tulkojums LV

EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Lūgumrakstu komiteja

13.1.2011

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0492/2010, ko „Arca Ibérica” vārdā iesniedza Spānijas 
valstspiederīgais José Enrique Sanz Salvador, par mitrāju teritorijas 
nosusināšanu Benikasimā, Kasteljonā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs pauž bažas par Quadro de Santiago mitrāju teritorijas nosusināšanu 
Kasteljonas provincē, pārkāpjot Direktīvu 97/62/EK. Saskaņā ar lūgumraksta iesniedzēja 
teikto tas, ka teritorija nav iekļauta Valensijas reģiona mitrāju sarakstā un uz to neattiecas 
Ramsāres konvencija, nozīmē, ka tā var būt pakļauta urbanizācijai un tāpēc netiek veikti 
pasākumi tās aizsardzībai. Tomēr 2010. gada 9. februārī pēc mitrāju nosusināšanas Augstākā 
tiesa ir izdevusi rīkojumu pagaidām apturēt darbu pie plānotā Benikasimas golfa laukuma 
izveides. Lūgumraksta iesniedzējs vēlas panākt, lai teritoriju iekļauj Valensijas un Ramsāres 
aizsargājamo mitrāju teritoriju sarakstā, tādējādi nodrošinot tur ligzdojošo gājputnu 
aizsardzību. Viņš pieprasa, lai teritoriju pasludina par Kopienas nozīmes teritoriju un iekļauj 
Natura 2000 tīklā, pievienojot vairāku universitāšu profesoru apstiprinājumus. Viņš vēlas 
panākt arī Coviles sūknēšanas rūpnīcas darbības pārtraukšanu, jo tā veica teritorijas 
nosusināšanu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2010. gada 10. septembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 13. janvārī.

Lūgumraksta iesniedzējs atklāj kaitējumu, kāds nodarīts „Quadro de Santiago” mitrāju 
teritorijai veiktās nosusināšanas rezultātā.
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Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas, ka nosusināšanas darbu mērķis ir pārveidot mitrāju teritoriju 
par golfa laukumu. Lai arī Spānijas Augstākā tiesa izdeva rīkojumu apturēt golfa laukuma 
plānu, joprojām tiek veiktas nosusināšanas darbības.

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka šai teritorijai ir pietiekami augsta dabiskā vērtība, lai tā 
tiktu aizsargāta, un lūdz to noteikt par Natura 2000 teritoriju, kā arī apturēt nosusināšanas 
darbus. 

Komisijas komentāri par lūgumrakstu

Natura 2000 tīkls ir izveidots saskaņā ar Padomes Direktīvu 92/43/EEK1 par dabisko 
dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību (Dzīvotņu direktīva). Teritoriju noteikšana 
saskaņā ar Dzīvotņu direktīvu tiek veikta pa soļiem, pamatojoties uz attiecīgiem zinātniskiem 
kritērijiem, kas noteikti direktīvā. Tie vispirms ietver piemērotu teritoriju noteikšanu 
(Kopienā nozīmīgas teritorijas — KNT), ko veic dalībvalstis, un to iesniegšanu Komisijai un 
novērtēšanu attiecīgā bioģeogrāfiskā rajona līmenī, lai nodrošinātu pietiekamu koncentrāciju 
aizsargājamo dzīvotņu un sugu tīklā. Šādi atlasītas teritorijas tiek iekļautas Kopienas teritoriju 
sarakstā, ko pieņem Komisija; dalībvalstīm pēc tam ir pienākums veikt visus nepieciešamos 
aizsardzības un pārvaldības pasākumus, lai uzturētu vai atjaunotu teritoriju aizsargājamās 
vērtības. Tāpat saskaņā ar Putnu direktīvu2 piemērotās teritorijas (Īpaši aizsargājamās 
teritorijas — ĪAT) nosaka un klasificē tieši dalībvalstis, pamatojoties uz attiecīgiem 
ornitoloģiskiem kritērijiem, lai atbilstīgi direktīvai nodrošinātu pienācīgu aizsardzību savvaļas 
putnu problemātiskajām dzīvotnēm.

Kā norādīts iepriekš minētajos ES tiesību aktos dabas aizsardzības jomā un kā apstiprinājusi 
Eiropas Kopienu Tiesa vairākās lietās, teritoriju noteikšana, lai tās iekļautu Natura 2000 tīklā, 
jāveic, tikai pamatojoties uz attiecīgajiem zinātniskajiem kritērijiem. Dažos gadījumos 
Komisija ir veikusi nepieciešamās tiesiskās darbības, lai sekmētu dalībvalstu pienākumu 
vispiemērotākās teritorijas noteikt par ĪAT, pamatojoties tikai uz ornitoloģiskiem kritērijiem, 
un aizsargāt putnu sugas attiecīgajā teritorijā.

Attiecībā uz Putnu direktīvas noteikumiem Eiropas Kopienu Tiesa Spānijas Karalisti 
notiesājusi lietā C-235/04 (inter alia saistībā ar Valensijas reģionu) par tās nespēju pietiekamā 
skaitā un platībā klasificēt ĪAT, lai nodrošinātu aizsardzību visām tām putnu sugām, kas 
uzskaitītas Putnu direktīvas I pielikumā. Pēc šī sprieduma saņemšanas Spānijas Karaliste 
2009. gada novembrī pabeidza ĪAT tīkla paplašināšanu. Lieta ir slēgta, jo Komisija tagad 
uzskata, ka ĪAT tīkla paplašināšana Spānijā nodrošina pietiekamu aizsardzību visām tām 
putnu sugām, kas uzskaitītas Putnu direktīvas I pielikumā.

Attiecībā uz Dzīvotņu direktīvu un Kopienā nozīmīgu sugu un dzīvotņu veidu aizsardzību 
Komisija Vidusjūra bioģeogrāfiskajā rajonā nav noteikusi nekādas nepilnības attiecībā uz 
Valensijas reģiona teritorijām.
                                               
1  Padomes 1992. gada 21. maija Direktīva 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas 
un floras aizsardzību, OV L 206, 22.7.1992.
2  Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 30. novembra Direktīva 2009/147/EK par 
savvaļas putnu aizsardzību (OV L 20/7, 26.1.2010.), ar ko kodificē Padomes 1979. gada 
2. aprīļa Direktīvu 79/409/EEK par savvaļas putnu aizsardzību (OV L 103, 25.4.1979.).
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Secinājumi

Tā kā Spānijas Karaliste ir izpildījusi tās pienākumus saistībā ar iepriekš minētajām ES 
direktīvām, šobrīd Komisija neplāno veikt tālākas darbības.


