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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0492/2010, adresată de José Enrique Sanz Salvador, de cetățenie 
spaniolă, în numele mișcării „Arca Ibérica”, privind desecările efectuate într-
o zonă umedă din Benicassim, Castellón

1. Rezumatul petiției

Petiționarul își exprimă îngrijorarea cu privire la desecările efectuate în zona umedă Quadro 
de Santiago din provincia Castellón, care încalcă Directiva 97/62/CE. Potrivit petiționarului, 
faptul că zona respectivă nu este inclusă în lista zonelor umede din regiunea Valencia și nu 
este acoperită prin Convenția RAMSAR înseamnă că aceasta este considerată zonă cu 
potențial de urbanizare și, prin urmare, nu s-a luat nicio măsură de conservare a acesteia. Cu 
toate acestea, la 9 februarie 2010, după desecarea zonelor umede, Curtea Supremă a decis să 
suspende provizoriu lucrările la golful Benicassim proiectat. Potrivit petiționarului, aria 
respectivă ar putea fi înscrisă acum pe lista zonelor umede din regiunea Valencia și pe lista 
RAMSAR, în vederea protejării păsările migratoare care își fac cuiburile acolo. Petiționarul 
solicită ca zona să fie declarată sit de interes comunitar și să fie inclusă în rețeaua Natura 
2000, aducând în sprijinul cererii sale mărturii ale unor profesori universitari. Acesta solicită, 
de asemenea, ca stația de pompare a apei pentru desecare, aflată în zona Coviles, să fie scoasă 
din funcțiune.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 10 septembrie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 13 ianuarie 2011

Petiționarul denunță daunele suferite de zona umedă „Quadro de Santiago” ca urmare a 
lucrărilor de desecare efectuate.
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Petiționarul reclamă faptul că obiectivul lucrărilor de desecare este de a transforma zona 
umedă într-un teren de golf. Deși Curtea Supremă din Spania a emis un ordin de suspendare a 
planului de construire a unui teren de golf, activitățile de desecare continuă.

Petiționarii susțin că zona are o valoare naturală suficientă pentru a fi protejată și solicită ca 
zona să fie desemnată sit Natura 2000, precum și ca lucrările de desecare să fie suspendate.

Observațiile Comisiei cu privire la petiție

Rețeaua Natura 2000 a fost creată în baza Directivei 92/43/CE1 a Consiliului privind 
conservarea habitatelor naturale și a speciilor de floră și faună sălbatică (Directiva 
„Habitate”). Desemnarea zonelor în temeiul Directivei „Habitate” se realizează în etape, pe 
baza unor criterii științifice prevăzute în directivă. Acestea presupun, mai întâi, identificarea 
zonelor adecvate (situri de importanță comunitară – SIC) de către statele membre, prezentarea 
acestor zone Comisiei și evaluarea lor la nivelul regiunii biogeografice corespunzătoare 
pentru a asigura o reprezentare satisfăcătoare în cadrul rețelei de habitate și specii protejate.
Siturile astfel selectate sunt incluse pe o listă comunitară de situri adoptate de Comisie; statele 
membre au atunci obligația să ia toate măsurile de protejare și gestionare necesare pentru a 
menține sau restaura valorile de conservare a siturilor. În mod similar, în temeiul Directivei 
privind păsările2, siturile adecvate (arii de protecție specială – APS) sunt identificate și 
clasificate direct de către statele membre în baza unor criterii ornitologice corespunzătoare, 
pentru a permite o protecție adecvată a habitatelor critice ale păsărilor sălbatice, în 
conformitate cu dispozițiile directivei.

Astfel cum prevede legislația menționată mai sus privind natura și astfel cum a confirmat 
Curtea Europeană de Justiție în mai multe situații, desemnarea siturilor Natura 2000 trebuie 
realizată doar în baza unor criterii științifice corespunzătoare. În câteva cazuri, Comisia a luat 
măsurile legale necesare pentru a impune obligația statelor membre de a desemna doar pe 
baza unor criterii ornitologice cele mai adecvate situri ca APS și de a proteja speciile de păsări 
din zona respectivă.

În ceea ce privește dispozițiile Directivei privind păsările, Regatul Spaniei a fost condamnat 
de către Curtea Europeană de Justiție în cauza C-235/04 (în legătură cu, inter alia, regiunea 
Valencia) pentru faptul că nu a clasificat suficiente situri APS pentru a oferi protecție tuturor 
speciilor de păsări enumerate în anexa I la Directiva privind păsările. În urma acestei hotărâri, 
Regatul Spaniei a completat extinderea rețelei ASP în luna noiembrie 2009. Cauza a fost 
închisă în prezent, întrucât Comisia consideră acum că extinderea rețelei APS în Spania oferă 
suficientă protecție tuturor speciilor de păsări, astfel cum se menționează în anexa I la 
Directiva privind păsările.

                                               
1 Directiva Consiliului 92/43/CE din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale și a 
speciilor de faună și floră sălbatică. JO L 206, 22.7.1992.
2 Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 30 noiembrie 2009 
privind conservarea păsărilor sălbatice (JO L 20, 26.1.2010, p. 7), de codificare a Directivei 
Consiliului 79/409/CEE din 2 aprilie 1979 privind conservarea păsărilor sălbatice (JO L 103, 
25.4.1979).
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În ceea ce privește Directiva privind păsările și protecția speciilor și a tipurilor de habitate de 
interes comunitar, Comisia nu a identificat nicio insuficiență în regiunea biogeografică 
mediteraneană în ceea ce privește teritoriile din regiunea Valencia.

Concluzii

Întrucât Regatul Spaniei și-a îndeplinit obligațiile în legătură cu directivele UE menționate 
mai sus, Comisia nu este în măsură să întreprindă acțiuni suplimentare în acest stadiu.


