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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

2.9.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1245/2009, внесена от Diego de Ramón Hernández, с испанско 
гражданство, от името на Сдружение на засегнатите от обявяването на 
Sierra de Escalona y Dehesa de Campoamor за национален парк и от 
плана за устройството му и от името на Сдружение на собствениците в 
Sierra de Carrascoy, относно градоустройството в Мурсия и Валенсия

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията моли Европейската комисия да открие процедура за 
нарушение срещу администрациите на автономните области Валенсия и Мурсия за 
несъответствие с решенията на Европейския парламент (доклада Auken) по отношение 
на устойчивото развитие, както и за липсата на справедливо обезщетяване на 
собствениците, засегнати от процедурите по отчуждаване.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 8 декември 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 2 септември 2010 г.

Петицията

Вносителят на петицията е адвокат на сдружението на собствениците, засегнати от 
обявяването на „Sierra Escalona y Dehesa de Campoamor” в региона на Валенсия за 
природен парк, и на сдружението на собствениците на земя в природния парк „Sierra de 
Carrascoy” в региона на Мурсия.

Вносителят на петицията се оплаква от липсата на обезщетения за 1 500 собственици на 



PE448.703v01-00 2/5 CM\829514BG.doc

BG

земя, чиято собственост е обявена за защитена територия от регионалните органи във 
Валенсия и Мурсия. Вносителят на петицията възразява срещу следваните процедури и 
ограниченията върху ползването на земята, наложени на собствениците от 
регионалните органи без никакво финансово обезщетение. Вносителят на петицията 
твърди, че въпреки факта, че и двете регионални правителства са получили значителна 
сума пари от фондовете на ЕС, тези средства не са стигнали до собствениците, които 
имат ограничено право на ползване на своята частна собственост. 

Вносителят на петицията настоява Европейският парламент да се намеси, за да спре 
това нарушаване на индивидуалните права.  Вносителят на петицията настоява 
средствата от структурните фондове, получени от регионалните правителства на 
Валенсия и Мурсия, да бъдат прехвърлени в Гърция като знак на солидарност от името 
на 1 500-те засегнати испански собственици на земя. 

Вносителят на петицията също така е подал петиция 293/2007, относно въздействието 
от засиленото застрояване в региона на Мурсия, чието разглеждане е приключено от 
ЕП въз основа на резултатите от доклада Auken. Според вносителя регионалните 
органи не са изпълнили резолюцията, съдържаща се в доклада Auken, по отношение на 
определянето на защитени територии и одобряването на планове за управление и 
използване на земята, които според него ограничават правата на собствениците, без да 
им осигуряват подходящо обезщетение.

Коментари на Комисията във връзка с петицията

Комисията отбелязва, че докладът Auken1, приет от Европейския парламент, се отнася 
за въздействието на засиленото жилищно строителство в Испания върху 
индивидуалните права на европейските граждани, върху околната среда и прилагането 
на правото на ЕС, въз основа на получените петиции. Наред с другите препоръки, които 
се съдържат в доклада, Европейският парламент призовава испанските органи 
(национални, регионални, съдебни и административни) да сложат край на 
злоупотребите с правото на частна собственост вследствие на масовата урбанизация. 
Докладът обаче не разглежда индивидуалните права по отношение на определянето и 
управлението на защитени природни територии.

Комисията отбелязва, че териториите ES5212012 „Sierra de Escalona y Dehesa de 
Campoamor” в провинция Аликанте и ES6200002 „Carrascoy y El Valle” в провинция 
Мурсия са определени съгласно разпоредбите на Директивата за местообитанията 
92/43/ЕИО.2  Територията ES0000464 „Sierra Escalona y Dehesa de Campoamor”, в 
провинция Аликанте, е определена съгласно разпоредбите на Директивата за птиците 
                                               
1 Доклад относно въздействието на засиленото жилищно строителство в Испания върху 
индивидуалните права на европейските граждани, върху околната среда и прилагането 
на правото на ЕС, въз основа на получените петиции (2008/2248(INI) „Доклад Auken“).
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A6-2009-
0082+0+DOC+XML+V0//BG
2 Директива 92/43/ЕИО от 21 май 1992 г. за опазване на естествените местообитания и 
на дивата флора и фауна  ОВ L 206, 22.7.1992 г.
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2009/147/ЕО1.

Мрежата Натура 2000 е установена по силата на Директива 92/43/ЕИО на Съвета за 
опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна (Директива за 
местообитанията). В рамките на общата цел за запазване на биологичното разнообразие 
и дивата природа в ЕС мрежата има за цел да допринесе за постигането на 
благоприятно състояние на запазване на редица особено застрашени, уязвими или 
редки местообитания и видове. Това се постига чрез избиране и определяне на 
територии, обхващащи такива важни местообитания, и последващото им подходящо 
управление в съответствие с правните разпоредби на директивата.  Освен териториите, 
определени съгласно Директивата за местообитанията, мрежата се състои и от 
територии, определени съгласно Директива 2009/147/ЕО относно опазването на дивите 
птици (Директива за птиците). Поради това, мрежата сама по себе си представлява 
основен компонент от законодателството на ЕС в областта на опазването на природата 
и основополагащ елемент от цялостната политика на ЕС за биологично разнообразие, 
имаща за цел да спре упадъка на биологичното разнообразие.

Определянето на територии съгласно Директивата за местообитанията се извършва на 
етапи въз основа на съответните научни критерии, предвидени в директивата. Те 
включват на първо място определяне на подходящи територии (територии от значение 
за общността – ТЗО) от държавите-членки и представянето им на Комисията, както и 
тяхното оценяване на равнището на съответния биогеографски регион, за да се 
гарантира достатъчна степен на представяне на защитени местообитания и видове в 
мрежата. Така избраните територии се включват в списъка на териториите на 
Общността, приет от Комисията. След това държавите-членки са задължени да вземат 
всички необходими мерки за опазване и управление, за да поддържат или възстановят 
стойността на териториите за съхраняване на съответните видове и местообитания. 
Съгласно Директивата за птиците, подходящите територии (специални защитени зони –
СЗЗ) се определят и класифицират директно от държавите-членки въз основа на 
съответните орнитоложки критерии с цел подходяща защита на застрашени 
местообитания на диви птици, съгласно изискванията на директивата.

Както е предвидено в гореспоменатото законодателство на ЕС в областта на околната 
среда и неведнъж потвърдено от Съда на ЕС, определянето на територии за включване 
в мрежата Натура 2000 трябва да се извършва единствено на базата на съответните 
научни критерии. Специфичният ред, който се следва, включително консултации със 
собственици или други заинтересовани страни преди определянето на териториите, се 
определя от съответните органи на държавата-членка съгласно приложимите 
разпоредби на националното законодателство. 

Що се отнася до правото на собственост върху земята, разпоредбите на Директивата за 
местообитанията относно мрежата Натура 2000 не засягат тези права сами по себе си и 
всички свързани с това решения, включително евентуалната необходимост от 
                                               
1 Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 г. 
относно опазването на дивите птици (ОВ L 20/7, 26.1.2010 г.), кодифицирана версия на 
Директива 79/409/ЕИО на Съвета от 2 април 1979 г. относно опазването на дивите 
птици (ОВ L 103, 25.4.1979 г.).
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отчуждаване и обезщетяване, се вземат и уреждат съгласно националните разпоредби и 
процедури. В действителност, определянето на територия за част от мрежата Натура 
2000 не означава автоматично загуба на приходи или ограничаване на правото на 
собственост на собствениците на земята. Съществуват редица примери на защитени 
зони от мрежата Натура 2000, които включват частна собственост, без да е засегната 
стойността на тази земя или равнището на запазване на тези зони. Съществуват обаче 
някои обстоятелства, при които може да се търси обезщетение (например, ако се налага 
собственик на земеделска земя да промени обичайните си земеделски практики поради 
статута на земята като част от мрежата Натура 2000). Тези обезщетения могат да бъдат 
одобрени за съфинансиране от фондовете на ЕС. 

За управлението на териториите държавите-членки следва да въведат подходящи 
консервационни мерки, като вземат предвид социалните, икономическите и културните 
съображения, както и местните и регионалните характеристики. Това означава, че 
териториите от мрежата Натура 2000 не са просто система от „природни резервати“, 
където всички човешки дейности систематично се изключват, а територии, където 
могат да се предприемат или да продължават да се извършват човешки дейности, 
включително такива със социален или икономически характер, при условие че се 
извършват по устойчив начин, който позволява балансирано постигане на целите на 
опазването на териториите. Поради това е признато, че човекът е неразделна част от 
природата и двете страни работят най-добре в сътрудничество помежду си. 
Действително много територии от мрежата Натура 2000 са ценни точно заради начина, 
по който са били управлявани до този момент, и е важно да се гарантира, че тези 
видове дейности (например екстензивно земеделие) могат да продължат да бъдат 
извършвани в бъдеще. Освен това прякото участие на ползвателите на земята и други 
заинтересовани лица в общите цели на управление е ключът към постигането на 
ефективна дългосрочна защита на териториите. 

Дейностите по управлението могат да създават за държавите-членки разходи, които по 
принцип се поемат от националните бюджети въз основа на принципа на 
субсидиарност. Въпреки това член 8 от Директивата за местообитанията предвижда 
възможността за съфинансиране на такива дейности от Общността, когато е 
необходимо. Възможностите за финансиране на Натура 2000 са ясно определени във 
всички съответни финансови инструменти на ЕС в контекста на програмния период 
2007–2013 г. Това включва компенсаторни плащания за ограничаване на някои 
употреби или практики в териториите, където това е необходимо за поддържане на 
ценни местообитания. Тези възможности са подробно описани в издаденото от 
Комисията ръководство по този въпрос1. Във всички случаи, решението относно 
необходимостта от компенсаторно плащане е въпрос, който се урежда от 
компетентните национални органи, а не от ЕС. Въпреки това Комисията би желала да 
подчертае, че мрежата Натура 2000 може също така да донесе значителни 
икономически и социални ползи, които включват, например, обезпечаването на 
екосистемните функции, осигуряване на храна и дървесни продукти, създаване на 
работни места (например в еко-туризма), които разнообразяват местните икономики. 
                                               
1 Финансиране на Натура 2000 – Ръководство 
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/financing_natura/library?l=/contract_management/handb
ook_update/financing_2007pdf_2/_BG_1.0_&a=d
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Заключения

Националните централни, регионални или местни органи носят основната отговорност 
за определянето и осъществяването на оперативни програми, съфинансирани със 
средства на ЕС и за гарантиране на съответствие с националното законодателство и със 
законодателството на ЕС. Поради това националните органи, които отговарят за 
осъществяване на оперативните програми, са тези, които следва да се възползват от 
възможностите на Натура 2000. С оглед на предоставената информация, Комисията не 
може да установи нарушаване на правото на ЕС. 


