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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1245/2009, του Diego de Ramón Hernández, ισπανικής ιθαγένειας, 
εξ ονόματος της ένωσης των πληγέντων από την ανακήρυξη του φυσικού 
πάρκου και του πολεοδομικού σχεδίου της «Sierra de Escalona y Dehesa de 
Campoamor», και της ένωσης ιδιοκτητών της «Sierra de Carrascoy» 
σχετικά με τον πολεοδομικό σχεδιασμό στη Murcia και Βαλένθια.

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κινήσει διαδικασίες επί παραβάσει κατά 
των αυτόνομων κοινοτήτων Valencia και Murcia, επειδή δεν τήρησαν τα ψηφίσματα του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (έκθεση Auken) σε ό,τι αφορά τον αειφόρο πολεοδομικό 
σχεδιασμό καθώς και επειδή δεν καταβλήθηκε δίκαιη αποζημίωση στους ιδιοκτήτες που 
εθίγησαν από τις διαδικασίες απαλλοτρίωσης.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 8 Δεκεμβρίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 2 Σεπτεμβρίου 2010.

Η αναφορά

Ο αναφέρων είναι δικηγόρος της ένωσης ιδιοκτητών που πλήττονται από τον χαρακτηρισμό 
του φυσικού πάρκου «Sierra Escalona y Dehesa de Campoamor» στην περιφέρεια της 
Valencia και της ένωσης ιδιοκτητών της φυσικής περιοχής «Sierra de Carrascoy» στην 
περιφέρεια της Murcia.

Ο αναφέρων καταγγέλλει τη μη καταβολή αποζημίωσης σε 1.500 ιδιοκτήτες γης, οι 
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ιδιοκτησίες των οποίων χαρακτηρίστηκαν ως προστατευόμενες ζώνες από τις περιφερειακές 
αρχές της Valencia και Murcia. Ο αναφέρων διαφωνεί με τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν 
και με τους περιορισμούς χρήσης της γης που επέβαλαν οι περιφερειακές αρχές στους 
ιδιοκτήτες χωρίς καμία οικονομική αποζημίωση. Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι, παρόλο που 
και οι δύο περιφερειακές κυβερνήσεις λαμβάνουν ένα σημαντικό ποσό χρημάτων από 
κονδύλια της ΕΕ, τα χρήματα δεν φτάνουν στους ιδιοκτήτες, που όμως έχουν περιορισμένη 
χρήση των ιδιωτικών τους ιδιοκτησιών. 

Ο αναφέρων ζητεί να παρέμβει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προκειμένου να σταματήσει η εν 
λόγω καταστρατήγηση ατομικών δικαιωμάτων. Ο αναφέρων ζητεί τα διαρθρωτικά κονδύλια 
που λαμβάνονται από τις περιφερειακές κυβερνήσεις της Valencia και Murcia να 
διαβιβασθούν στην Ελλάδα ως ένδειξη αλληλεγγύης από τους εν λόγω 1.500 ισπανούς 
ιδιοκτήτες. 

Ο αναφέρων υπέβαλε επίσης την αναφορά αριθ. 293/2007 σχετικά με τις επιπτώσεις της 
υπερβολικής αστικοποίησης στην περιφέρεια της Murcia, η οποία περατώθηκε από το ΕΚ με 
βάση τα αποτελέσματα της έκθεσης Auken. Ο αναφέρων θεωρεί ότι οι περιφερειακές αρχές 
δεν ανταποκρίνονται στο ψήφισμα της έκθεσης Auken σχετικά με τον χαρακτηρισμό των 
προστατευόμενων ζωνών και την έγκριση των σχεδίων διαχείρισης και χρήσης γης που, κατά 
τη γνώμη του, περιορίζουν τα δικαιώματα ιδιοκτησίας των κατόχων χωρίς δίκαιη 
αποζημίωση.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με την αναφορά

Η Επιτροπή σημειώνει ότι η έκθεση Auken1 που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
αφορά τον αντίκτυπο της εκτεταμένης αστικοποίησης στην Ισπανία στα ατομικά δικαιώματα 
των ευρωπαίων πολιτών, το περιβάλλον και την εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ, βάσει των 
αναφορών που ελήφθησαν. Μεταξύ άλλων συστάσεων που περιέχονται σε αυτή, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλεί τις ισπανικές αρχές (εθνικές, περιφερειακές, δικαστικές και 
διοικητικές) να θέσουν τέλος στην καταστρατήγηση των δικαιωμάτων μεμονωμένων 
ιδιοκτητών ως αποτέλεσμα της μαζικής αστικοποίησης. Ωστόσο, η έκθεση δεν αναφέρεται σε 
ατομικά δικαιώματα σχετικά με τον χαρακτηρισμό και τη διαχείριση των φυσικών 
προστατευόμενων ζωνών.

Η Επιτροπή σημειώνει ότι οι τοποθεσίες ES5212012 «Sierra de Escalona y Dehesa de 
Campoamor» στην επαρχία του Alicante και ES6200002 «Carrascoy y El Valle», στην 
επαρχία της Murcia, χαρακτηρίστηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ2 για 
τους οικοτόπους. Η τοποθεσία ES0000464 «Sierra Escalona y Dehesa de Campoamor», στην 

                                               
1 Έκθεση σχετικά με τον αντίκτυπο της εκτεταμένης αστικοποίησης στην Ισπανία στα 
ατομικά δικαιώματα των ευρωπαίων πολιτών, το περιβάλλον και την εφαρμογή του δικαίου 
της ΕΕ, βάσει των αναφορών που ελήφθησαν (2008/2248(INI) «έκθεση Auken»).
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A6-2009-
0082+0+DOC+XML+V0//ES
2 Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των φυσικών 
οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας.  ΕΕ L 206 της 22.7.1992.
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επαρχία του Alicante, χαρακτηρίστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 2009/147/ΕΚ1

για τα πτηνά. 

Το δίκτυο Natura 2000 έχει συσταθεί δυνάμει της οδηγίας 92/43/ΕΚ του Συμβουλίου για τη 
διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας (οδηγία για 
τους οικοτόπους). Στο πλαίσιο του γενικού στόχου της διατήρησης της βιοποικιλότητας και 
της άγριας ζωής σε ολόκληρη την ΕΕ, στόχος του δικτύου είναι να συμβάλει στην επίτευξη 
ικανοποιητικής κατάστασης διατήρησης για ορισμένους ιδιαίτερα απειλούμενους, ευάλωτους 
ή σπάνιους οικοτόπους και είδη· αυτό γίνεται με τον εντοπισμό και τον χαρακτηρισμό των 
ζωνών που έχουν αυτά τα σημαντικά χαρακτηριστικά και με την επακόλουθη κατάλληλη 
διαχείρισή τους σύμφωνα με τις σχετικές νομικές διατάξεις της οδηγίας. Εκτός από τις ζώνες 
που προσδιορίζονται στο πλαίσιο της οδηγίας για τους οικοτόπους, το δίκτυο περιλαμβάνει 
επίσης ζώνες που χαρακτηρίζονται δυνάμει της οδηγίας 2009/147/ΕΚ περί της διατηρήσεως 
των αγρίων πτηνών (οδηγία για τα πτηνά). Ως εκ τούτου, το δίκτυο αποτελεί σημαντική 
συνιστώσα της νομοθεσίας της ΕΕ για τη φύση και πυλώνα της συνολικής πολιτικής της ΕΕ 
για τη βιοποικιλότητα, με στόχο την ανάσχεση της απώλειας βιοποικιλότητας.

Ο χαρακτηρισμός ζωνών στο πλαίσιο της οδηγίας για τους οικοτόπους γίνεται σταδιακά με 
βάση τα σχετικά επιστημονικά κριτήρια που προβλέπει η οδηγία. Αυτά περιλαμβάνουν, 
καταρχάς, τον εντοπισμό των κατάλληλων ζωνών (τόπων κοινοτικής σημασίας - ΤΚΣ) από τα 
κράτη μέλη και την υποβολή τους στην Επιτροπή και αξιολόγησή τους στο επίπεδο της 
σχετικής βιογεωγραφικής περιφέρειας, προκειμένου να διασφαλιστεί η επαρκής 
εκπροσώπηση στο πλαίσιο του δικτύου των προστατευόμενων οικοτόπων και ειδών. Οι τόποι 
που επιλέγονται κατ’ αυτόν τον τρόπο περιλαμβάνονται στον κοινοτικό κατάλογο των τόπων 
που εγκρίνεται από την Επιτροπή· τα κράτη μέλη έχουν στη συνέχεια την υποχρέωση να 
λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας και διαχείρισης προκειμένου να διατηρήσουν ή 
να αποκαταστήσουν τους διατηρησιακούς πόρους των τόπων. Σύμφωνα με την οδηγία για τα 
πτηνά, οι κατάλληλοι τόποι (Ζώνες Ειδικής Προστασίας - ΖΕΠ) εντοπίζονται και 
κατατάσσονται απευθείας από τα κράτη μέλη βάσει των σχετικών ορνιθολογικών κριτηρίων, 
ώστε να παρασχεθεί επαρκής προστασία στους ζωτικούς βιότοπους των άγριων πτηνών, όπως 
απαιτείται από την οδηγία.

Όπως ορίζεται στην προαναφερθείσα νομοθεσία της ΕΕ για τη φύση και επιβεβαιώθηκε από 
το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο σε αρκετές περιπτώσεις, ο χαρακτηρισμός τόπων για το δίκτυο 
Natura 2000 πρέπει να γίνεται αποκλειστικά και μόνο επί τη βάσει σχετικών επιστημονικών 
κριτηρίων. Οι ειδικές διαδικασίες που ακολουθούνται, περιλαμβανομένων τυχόν 
διαβουλεύσεων με ιδιοκτήτες ή άλλα ενδιαφερόμενα μέρη πριν από τον χαρακτηρισμό των 
τόπων, αποτελεί ζήτημα που πρέπει να αποφασίζεται από τις αρμόδιες αρχές των κρατών 
μελών σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές διατάξεις.

Όσον αφορά τα δικαιώματα ιδιοκτησίας γης, οι διατάξεις του Natura 2000 σύμφωνα με την 
οδηγία για τους οικοτόπους δεν θίγουν τα δικαιώματα ιδιοκτησίας αυτά καθαυτά, και τυχόν 
σχετικές αποφάσεις, συμπεριλαμβανομένης της πιθανής ανάγκης απαλλοτρίωσης και 
                                               
1 Οδηγία 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής 
Νοεμβρίου 2009 περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών (ΕΕ L 20/7 της 26.1.2010) η 
οποία κωδικοποιεί την οδηγία 79/409/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979 περί της 
διατηρήσεως των αγρίων πτηνών (ΕΕ L 103 της 25.4.1979).
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αποζημίωσης, πρέπει να λαμβάνονται και να ρυθμίζονται σύμφωνα με τις εθνικές διατάξεις 
και διαδικασίες. Πράγματι, ο χαρακτηρισμός ενός τόπου ως τόπου Natura 2000 δεν σημαίνει 
αυτομάτως ότι θα υπάρξει απώλεια εισοδήματος ή μείωση των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας για 
τους κατόχους γης. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα προστατευόμενων ζωνών στο πλαίσιο 
του Natura 2000 που περιλαμβάνουν ιδιωτικές εκτάσεις χωρίς να διακυβεύεται η αξία τους ή 
η κατάσταση διατήρησης των ζωνών. Ωστόσο, υπάρχουν ασφαλώς συνθήκες υπό τις οποίες 
μπορεί να επιδιωχθεί αποζημίωση (για παράδειγμα, αν απαιτείται από ιδιοκτήτη με γεωργική 
χωροταξική εκμετάλλευση, λόγω του καθεστώτος Natura 2000, να τροποποιήσει συνήθεις 
γεωργικές πρακτικές). Οι εν λόγω καταβολές αποζημιώσεων μπορεί να πληρούν τις 
προϋποθέσεις συγχρηματοδότησης από κονδύλια της ΕΕ. 

Για τη διαχείριση των τόπων, τα κράτη μέλη οφείλουν να θέσουν σε εφαρμογή τα κατάλληλα 
μέτρα διατήρησης, λαμβάνοντας υπόψη κοινωνικά, οικονομικά και πολιτιστικά μελήματα 
καθώς και τοπικά και περιφερειακά χαρακτηριστικά. Αυτό σημαίνει ότι οι τόποι Natura 2000 
δεν αποτελούν απλώς ένα σύστημα «φυσικών καταφυγίων» όπου αποκλείονται συστηματικά 
όλες οι ανθρώπινες δραστηριότητες, αλλά ζώνες όπου μπορούν να αναληφθούν ή να 
συνεχιστούν ανθρώπινες δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων 
κοινωνικού ή οικονομικού χαρακτήρα, εφόσον διεξάγονται με βιώσιμο τρόπο ο οποίος 
επιτρέπει να πληρούνται οι στόχοι διατήρησης των τόπων κατά τρόπο ισορροπημένο. 
Αναγνωρίζεται, συνεπώς, ότι ο άνθρωπος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της φύσης και ότι τα 
δύο αυτά στοιχεία λειτουργούν καλύτερα όταν συνεργάζονται. Πράγματι, πολλοί τόποι του 
Natura 2000 είναι πολύτιμοι ακριβώς λόγω του τρόπου διαχείρισής τους μέχρι σήμερα και 
είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι τέτοια είδη δραστηριοτήτων (όπως η εντατική γεωργία) 
θα συνεχιστούν και στο μέλλον. Επιπλέον, η άμεση συμμετοχή των χρηστών γης και άλλων 
ενδιαφερόμενων φορέων στους στόχους κοινής διαχείρισης αποτελεί κλειδί για την 
αποτελεσματική μακροπρόθεσμη προστασία των τόπων. 

Οι δραστηριότητες διαχείρισης μπορεί να επιβάλλουν έξοδα στα κράτη μέλη, τα οποία 
καταρχήν θα πρέπει να καλύπτονται από τους εθνικούς προϋπολογισμούς με βάση την αρχή 
της επικουρικότητας. Ωστόσο, το άρθρο 8 της οδηγίας για τους οικοτόπους προβλέπει τη 
δυνατότητα κοινοτικής συγχρηματοδότησης των δραστηριοτήτων αυτών όπου χρειάζεται. Οι 
ευκαιρίες χρηματοδότησης του Natura 2000 προσδιορίζονταν σαφώς σε όλα τα συναφή μέσα 
χρηματοδότησης της ΕΕ στο πλαίσιο της περιόδου προγραμματισμού 2007-2013. Αυτό 
περιλαμβάνει αντισταθμιστικές πληρωμές για τον περιορισμό ορισμένων χρήσεων ή 
πρακτικών σε ζώνες όπου είναι απαραίτητο για τη διατήρηση πολύτιμων οικοτόπων. Οι 
ευκαιρίες αυτές καθορίζονται λεπτομερώς σε οδηγό που εξέδωσε η Επιτροπή σχετικά με το 
θέμα1. Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση σχετικά με την ανάγκη καταβολής αποζημιώσεων 
είναι θέμα που πρέπει να ρυθμίσουν οι αρμόδιες εθνικές αρχές και όχι η ΕΕ. Παρά ταύτα, η 
Επιτροπή θα ήθελε να τονίσει ότι το δίκτυο Natura 2000 μπορεί επίσης να αποφέρει 
σημαντικά οικονομικά και κοινωνικά οφέλη που περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, την παροχή 
υπηρεσιών οικοσυστήματος, την προμήθεια τροφίμων και προϊόντων ξυλείας, τη δημιουργία 
ευκαιριών απασχόλησης (π.χ. στον τομέα του οικολογικού τουρισμού) που διαφοροποιούν τις 
τοπικές οικονομίες.

                                               
1 «Financing Natura 2000–Guidance Handbook» («Χρηματοδότηση του Natura 2000–
Εγχειρίδιο χρήσης») 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/index_en.htm
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Συμπεράσματα

Οι εθνικές κεντρικές, περιφερειακές ή τοπικές αρχές είναι κατά κύριο λόγο υπεύθυνες για τον 
καθορισμό και την υλοποίηση επιχειρησιακών προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από 
κονδύλια της ΕΕ και για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με την κοινοτική και εθνική 
νομοθεσία. Ως εκ τούτου, εναπόκειται στις εθνικές αρχές που είναι επιφορτισμένες με την 
υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων να επωφεληθούν από τις ευκαιρίες που 
προβλέπονται για το Natura 2000. Με βάση τα στοιχεία που παρασχέθηκαν, η Επιτροπή δεν 
μπορεί να εντοπίσει παραβίαση της νομοθεσίας της ΕΕ. 


