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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1245/2009 af Diego de Ramón Hernández, spansk statsborger, for 
sammenslutningen af dem, der berøres af udviklingsplanen for naturparken 
"Sierra de Escalona y Dehesa de Campoamor", og grundejerforeningen "Sierra de 
Carrascoy", om byudvikling i Murcia og Valencia

1. Sammendrag

Andrageren opfordrer Kommissionen til at indlede en overtrædelsesprocedure mod de 
regionale myndigheder i Valencia og Murcia for manglende overholdelse af Europa-
Parlamentets beslutninger (Auken-betænkningen) om bæredygtig udvikling og for ikke at 
have givet tilstrækkelig erstatning til grundejere i forbindelse med ekspropriation.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 8. december 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 2. september 2010.

"Andragendet

Andrageren er advokat for sammenslutningen af grundejere, der berøres af udpegelsen af 
naturparken "Sierra Escalona y Dehesa de Campoamor" i regionen Valencia og 
grundejerforeningen "Sierra de Carrascoy", som er et naturområde i regionen Murcia.

Andrageren klager over, at de 1.500 grundejere, hvis ejendomme er udpeget som beskyttede 
områder af de regionale myndigheder i Valencia og Murcia, ikke har fået erstatning. 
Andrageren er ikke enig i de fulgte procedurer og begrænsningerne for arealanvendelsen, som 
de regionale myndigheder har indført for grundejerne uden økonomisk erstatning. Andrageren 
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hævder, at selv om begge regionale forvaltninger modtager et betydeligt beløb fra EU, når 
pengene ikke frem til grundejerne, som derefter kun kan bruge deres private ejendom i 
begrænset omfang. 

Andrageren anmoder Europa-Parlamentet om at gribe ind for at standse denne krænkelse af 
individuelle rettigheder. Andrageren anmoder om, at de midler fra strukturfondene, som de 
regionale forvaltninger i Valencia og Murcia har modtaget, overføres til Grækenland som et 
tegn på solidaritet fra de 1.500 berørte spanske grundejere. 

Andrageren indgav også andragende 0293/2007 om konsekvenserne af omfattende 
urbanisering i regionen Murcia, som blev afsluttet af Europa-Parlamentet på grundlag af 
resultatet af Auken-betænkningen. Andrageren mener, at de regionale myndigheder ikke har 
svaret på beslutningen i Auken-betænkningen vedrørende udpegelse af beskyttede områder og 
godkendelse af planer om forvaltning og arealanvendelse, som ifølge andrageren begrænser 
grundejernes ejendomsrettigheder uden passende erstatning. 

Kommissionens bemærkninger

Kommissionen bemærker, at Auken-betænkningen1, som blev vedtaget af Europa-
Parlamentet, handler om konsekvenserne af den omfattende urbanisering i Spanien for EU-
borgernes individuelle rettigheder, for miljøet og for anvendelsen af EU-lovgivningen, på 
grundlag af indgivne andragender. Blandt henstillingerne i betænkningen opfordrer Europa-
Parlamentet de spanske myndigheder (nationale, regionale, juridiske og administrative) til at 
standse krænkelsen af individuelle boligejeres rettigheder som følge af omfattende 
urbanisering. I betænkningen henvises der imidlertid ikke til individuelle rettigheder 
vedrørende udpegelse og forvaltning af beskyttede naturområder.

Kommissionen bemærker, at lokaliteterne ES5212012 "Sierra de Escalona y Dehesa de 
Campoamor" i provinsen Alicante og lokaliteten ES6200002 "Carrascoy y El Valle" i 
provinsen Murcia er udpeget i henhold til bestemmelserne i habitatdirektivet, direktiv 
92/43/EØF2. Lokaliteten ES0000464 "Sierra Escalona y Dehesa de Campoamor" i provinsen 
Alicante er udpeget i henhold til betingelserne i fugledirektivet, direktiv 2009/147/EF3.

Natura 2000-netværket er oprettet i henhold til Rådets direktiv 92/43/EØF om bevaring af 
naturtyper og vilde dyr og planter (habitatdirektivet). Inden for det overordnede mål om at 
bevare biodiversitet og dyreliv i hele EU er netværkets mål at bidrage til at opnå en gunstig 
bevaringsstatus for en række særligt truede, sårbare eller sjældne habitater og arter. Dette 

                                               
1

Betænkning om konsekvenserne af den omfattende urbanisering i Spanien for EU-borgernes individuelle 
rettigheder, for miljøet og for anvendelsen af EU-lovgivningen, på grundlag af indgivne andragender 
(2008/2248(INI) "Auken-betænkningen").
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A6-2009-
0082+0+DOC+XML+V0//ES.

2 Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter. EFT L 206 
af 22.7.1992.

3 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EF af 30. november 2009 om beskyttelse af vilde fugle 
(EUT L 20/7 af 26.1.2010), som kodificerer Rådets direktiv 79/409/EØF af 2. april 1979 om beskyttelse af 
vilde fugle (EFT L 103 af 25.4.1979).



CM\829514DA.doc 3/4 PE448.703v01-00

DA

gøres gennem identificering og udpegelse af områder med sådanne vigtige kendetegn og 
efterfølgende forvaltning deraf i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i 
direktivet. Ud over de områder, som er identificeret i habitatdirektivet, omfatter netværket 
også områder, som er udpeget i henhold til direktiv 2009/147/EF om beskyttelse af vilde fugle 
(fugledirektivet). Netværket er således en vigtig del af EU's naturlovgivning og en søjle i EU's 
overordnede politik vedrørende biodiversitet, som har til formål at standse nedgangen i 
biodiversitet.

Udpegelsen af området i henhold til habitatdirektivet sker trinvis på grundlag af 
videnskabelige kriterier, som er fastlagt i direktivet. Disse omfatter først og fremmest 
medlemsstaternes identifikation af passende områder (områder af fællesskabsbetydning), som 
forelægges Kommissionen og vurderes på grundlag af det relevante biogeografiske område
for at sikre en tilstrækkelig repræsentation i netværket, hvad angår de beskyttede habitater og 
arter. De således udvalgte lokaliteter opføres på en fællesskabsliste vedtaget af 
Kommissionen, og medlemsstaterne er derefter forpligtede til at træffe alle nødvendige 
beskyttelses- og forvaltningsforanstaltninger for at bevare eller genoprette lokaliteternes 
bevaringsværdier. I henhold til fugledirektivet identificeres og klassificeres passende 
lokaliteter (særligt beskyttede områder) direkte af medlemsstaterne på grundlag af 
ornitologiske kriterier for at sikre tilstrækkelig beskyttelse af vigtige habitater for vilde fugle 
som krævet i direktivet.

Som fastlagt i EU's ovennævnte naturlovgivning og bekræftet af Domstolen ved flere 
lejligheder er udpegelsen af lokaliteter til Natura 2000-netværket udelukkende sket på 
grundlag af relevante videnskabelige kriterier. De specifikke procedurer, som skal følges, 
herunder samråd med grundejere eller andre interessenter forud for udpegelsen af lokaliteter, 
fastlægges af de relevante medlemsstaters myndigheder i overensstemmelse med de nationale 
bestemmelser.

Med hensyn til ejendomsrettigheder påvirker Natura 2000-bestemmelserne i henhold til 
habitatdirektivet ikke som sådan sådanne rettigheder, og dermed skal forbundne beslutninger, 
herunder et eventuelt behov for ekspropriation og erstatning, fastlægges og reguleres i 
henhold til nationale bestemmelser og procedurer. Hvis en lokalitet udpeges til Natura 2000-
lokalitet, betyder det ikke automatisk, at grundejerne vil miste indtægter eller 
ejendomsrettigheder. Der findes talrige eksempler på beskyttede områder under Natura 2000, 
som omfatter privat ejendom, uden at områdernes værdi eller bevaringsstatus forringes. Der er 
dog omstændigheder, hvorunder der kan søges om erstatning (f.eks. hvis en grundejer med 
landbrugszone som følge af status som Natura 2000-lokalitet skal ændre sin normale 
landbrugspraksis). Sådanne erstatningsbeløb kan samfinansieres af EU's fonde. 

Med hensyn til forvaltningen af lokaliteterne skal medlemsstaterne træffe passende 
bevaringsforanstaltninger, idet der tages højde for sociale, økonomiske og kulturelle hensyn 
samt lokale og regionale særpræg. Det betyder, at Natura 2000-lokaliteter ikke blot er et 
system af "naturreservater", hvor alle menneskelige aktiviteter systematisk udelukkes, men 
områder, hvor menneskelige aktiviteter, herunder sociale og økonomiske, kan ske eller 
fortsætte, hvis blot de udføres på bæredygtig vis og giver mulighed for, at lokaliteternes 
bevaringsmålsætninger nås på balanceret vis. Det anerkendes derfor, at mennesket udgør en 
integrerende del af naturen, og at de to fungerer bedst i partnerskab med hinanden. Mange 
områder i Natura 2000 er værdifulde netop på grund af den måde, hvorpå de er blevet 
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forvaltet indtil nu, og det er vigtigt at sikre, at disse former for aktiviteter (som f.eks. 
ekstensivt landbrug) kan fortsætte i fremtiden. Endvidere er det vigtigt i forhold til at beskytte 
lokaliteterne på langt sigt, at grundejere og andre interessenter er direkte involverede i fælles 
forvaltningsmæssige målsætninger. 

Forvaltningsaktiviteter kan medføre omkostninger for medlemsstaterne, som i princippet bør 
dækkes af de nationale budgetter baseret på subsidiaritetsprincippet. I habitatdirektivets 
artikel 8 fastlægges det imidlertid, at der er mulighed for EF-samfinansiering af sådanne 
aktiviteter, hvor dette er nødvendigt. Mulighederne for finansiering af Natura 2000 blev 
tydeligt identificeret i alle relevante EU-finansieringsinstrumenter i forbindelse med 
programmeringsperioden 2007–2013. Dette omfatter erstatning for begrænsning af visse 
anvendelser eller praksis i de områder, hvor dette er nødvendigt med hensyn til 
vedligeholdelse af værdifulde habitater. Disse muligheder er beskrevet i en guide udgivet af 
Kommissionen om emnet1. Under alle omstændigheder reguleres beslutningen om behovet for 
udbetaling af erstatning af de kompetente nationale myndigheder ikke af EU. Ikke desto 
mindre vil Kommissionen gerne understrege, at Natura 2000-netværket også kan medføre 
betydelige økonomiske og sociale fordele, f.eks. økosystemtjenester, fødevare- og 
træprodukter og beskæftigelsesmuligheder (f.eks. inden for økoturisme), som diversificerer de 
lokale økonomier.

Konklusioner

Nationale centrale, regionale eller lokale myndigheder er primært ansvarlige for definitionen 
og gennemførelsen af operationelle programmer, som samfinansieres af EU's fonde, og for at 
sikre overensstemmelse med EU-lovgivningen og den nationale lovgivning. Det er således op 
til de nationale myndigheder, som står for gennemførelsen af operationelle programmer, at 
tage de muligheder op, som findes i Natura 2000. På grundlag af oplysningerne fra 
andrageren kan Kommissionen ikke påvise nogen overtrædelse af EU-lovgivningen." 

                                               
1 "Financing Natura 2000–Guidance Handbook" 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/index_en.htm.


