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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0492/2010, którą złożył José Enrique Sanz Salvador (Hiszpania) 
w imieniu Arca Ibérica, w sprawie osuszania terenów podmokłych w gminie 
Benicassim w prowincji Castellón

1. Streszczenie petycji

Składający petycję wyraża zaniepokojenie osuszaniem terenów podmokłych w prowincji 
Castellón, zwanych Quadro de Santiago, które stanowi naruszenie dyrektywy 97/62/WE. 
Wspomniane tereny nie zostały ujęte w wykazie terenów podmokłych regionu 
autonomicznego Walencja ani nie są obszarem Ramsar, gdyż – według składającego petycję –
nie były chronione ze względu na to, że zamierzano je przekwalifikować na przestrzeń pod 
zabudowę. Obecnie, po wysuszeniu, planuje się stworzenie na tym miejscu pola golfowego, 
ale w dniu 9 lutego 2010 r. Sąd Najwyższy wydał decyzję o tymczasowym zawieszeniu 
realizacji planu „Benicassim golf”. Według składającego petycję być może teraz można 
będzie wpisać te tereny na listę obszarów podmokłych regionu autonomicznego Walencja 
oraz na listę obszarów Ramsar w celu ochrony ptaków migrujących, które tam gniazdują. 
Składający petycję zwraca się o uznanie tych obszarów za tereny mające znaczenie 
dla Wspólnoty i obszary Natura 2000; wniosek popiera przychylnymi opiniami profesorów 
uniwersyteckich. Składający petycję wzywa także do odłączenia stacji osuszania w Coviles.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 10 września 2010 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 13 stycznia 2011 r.

Składający petycję informuje, że teren podmokły „Quadro de Santiago” ulega zniszczeniu 
na skutek prowadzonych prac osuszeniowych.
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Składający petycję twierdzi, że prace osuszeniowe mają na celu przekształcenie obszaru 
podmokłego w pole golfowe. Choć hiszpański Sąd Najwyższy wydał nakaz wstrzymania 
realizacji planu budowy pola golfowego, osuszanie nadal trwa.

Składający petycję utrzymuje, że przedmiotowy obszar posiada wystarczającą wartość 
przyrodniczą, aby podlegać ochronie i zwraca się o wyznaczenie go jako obszaru Natura 
2000, jak również o wstrzymanie prac osuszeniowych. 

Uwagi Komisji dotyczące petycji

Sieć Natura 2000 została ustanowiona na mocy dyrektywy Rady 92/43/WE1w sprawie 
ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (dyrektywa siedliskowa). 
Wyznaczanie obszarów zgodnie z dyrektywą siedliskową odbywa się stopniowo w oparciu 
o istotne kryteria naukowe określone w przedmiotowej dyrektywie. Kryteria te obejmują 
po pierwsze określenie przez państwa członkowskie odpowiednich obszarów (terenów 
mających znaczenie dla Wspólnoty – SCI), przedstawienie tych propozycji Komisji oraz 
ich ocenę na szczeblu regionu o istotnym znaczeniu biogeograficznym w celu zapewnienia 
wystarczającej reprezentacji w ramach sieci chronionych siedlisk i gatunków. Obszary 
wybrane w ten sposób są włączane do zatwierdzanego przez Komisję unijnego wykazu 
obszarów; państwa członkowskie są następnie zobowiązane do powzięcia wszelkich 
koniecznych środków w zakresie ochrony i zarządzania mających na celu zachowanie 
lub przywrócenie wartości ochronnych tych obszarów. Podobnie na mocy dyrektywy ptasiej2   
odpowiednie obszary (obszary specjalnej ochrony – OSO) są określane i klasyfikowane 
bezpośrednio przez państwa członkowskie na podstawie istotnych kryteriów ornitologicznych 
w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony szczególnie istotnych siedlisk dzikiego ptactwa 
zgodnie z przedmiotową dyrektywą.

Zgodnie z przepisami wspomnianego wyżej prawodawstwa UE dotyczącego środowiska 
naturalnego, potwierdzonymi kilkakrotnie przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, 
obszary, które mają zostać włączone do sieci Natura 2000, wyznacza się wyłącznie 
na podstawie istotnych kryteriów naukowych. W kilku przypadkach Komisja podejmowała 
niezbędne działania prawne zmierzające do wyegzekwowania zobowiązań państw 
członkowskich w zakresie wytyczania wyłącznie w oparciu o kryteria ornitologiczne 
najbardziej odpowiednich terenów jako OSO oraz do ochrony gatunków ptaków na odnośnym 
obszarze. 

Jeżeli chodzi o przepisy dyrektywy ptasiej, to Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 
skazał Królestwo Hiszpanii w sprawie C-235/04 (odnosząc się między innymi do regionu 
Walencji) w związku z niezaklasyfikowaniem wystarczającej liczby OSO, aby zapewnić 
ochronę wszystkim gatunkom ptaków wymienionym w załączniku I do dyrektywy ptasiej. 
Po wydaniu tego wyroku Królestwo Hiszpanii zakończyło poszerzanie sieci OSO 
w listopadzie 2009 r. Sprawa została zamknięta, ponieważ obecnie Komisja uważa, że dzięki 
                                               
1 Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej 
fauny i flory. Dz.U. L 206 z 22.7.1992.
2Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony 
dzikiego ptactwa (Dz.U. L 20/7 z 26.1.2010) ujednolicająca dyrektywę Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 
1979 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dz.U. L 103 z 25.4.1979).
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poszerzeniu sieci OSO w Hiszpanii zapewniono wystarczającą ochronę wszystkim gatunkom 
ptaków wymienionym w załączniku I do dyrektywy ptasiej.

W odniesieniu do dyrektywy siedliskowej oraz ochrony gatunków i typów siedlisk ważnych 
dla Wspólnoty Komisja nie stwierdziła w śródziemnomorskim regionie biogeograficznym 
żadnych braków, jeżeli chodzi o terytorium regionu Walencji.

Wnioski

Ponieważ Królestwo Hiszpanii wypełniło swoje zobowiązania wynikające ze wspomnianych 
wyżej dyrektyw UE, na tym etapie Komisja nie dostrzega konieczności podejmowania 
dalszych działań. 


