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Tárgy: Diego de Ramón Hernández, spanyol állampolgár által a „Sierra de Escalona 
y Dehesa de Campoamor” természeti park engedélyezési terve által érintettek 
szövetsége, valamint az „Sierra de Carrascoy” ingatlantulajdonosi szövetség 
nevében benyújtott, 1245/2009. számú petíció Murciában és Valenciában 
folyó városfejlesztéséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kéri, hogy az Európai Bizottság kezdeményezzen jogsértési eljárást a 
valenciai és a murciai autonóm hatóságokkal szemben, mivel nem tartották be az Európai 
Parlament fenntartható fejlődésről szóló állásfoglalásait (Auken jelentés), továbbá nem 
kárpótolták megfelelően azokat az ingatlantulajdonosokat, akik ellen kisajátítási eljárást 
folytattak le.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. december 08. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. szeptember 2.

A petíció

A petíció benyújtója a valenciai régióbeli „Sierra Escalona y Dehesa de Campoamor” 
természeti park és a murciai régióbeli „Sierra de Carrascoy” természeti park kijelölése által 
érintett tulajdonosok szövetségének ügyvédje.
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A petíció benyújtója azon 1500 földtulajdonos kártalanításának hiányát panaszolja, akiknek az 
ingatlanját védett területként jelölték ki a valenciai és murciai hatóságok. A petíció benyújtója 
nem ért egyet a lefolytatott eljárásokkal és a regionális hatóságok által a földtulajdonosok 
vonatkozásában gazdasági kártalanítás nélkül előírt földhasználati korlátozásokkal. A petíció 
benyújtója azt állítja, hogy – annak ellenére, hogy mindkét regionális önkormányzat jelentős 
összegekhez jut uniós forrásokból – a pénz nem jut el azokhoz a tulajdonosokhoz, akik azután 
csak korlátozottan használhatják saját ingatlanjaikat. 

A petíció benyújtója azt kéri, hogy az Európai Parlament avatkozzon be annak érdekében, 
hogy véget érjen az egyéni jogokkal való ilyen visszaélés. A petíció benyújtója azt kéri, hogy 
a valenciai és murciai regionális önkormányzatoknak juttatott strukturális pénzeszközöket –
az 1500 érintett spanyol földtulajdonos szolidaritásának bizonyítékaként – továbbítsák 
Görögországnak. 

A petíció benyújtója egy másik petíciót is benyújtott – 293/2007. sz. petíció – a murciai 
régióban zajló túlzott mértékű városfejlesztés hatására vonatkozóan, amelyet az EP az Auken-
jelentés eredménye alapján lezárt. A petíció benyújtója úgy véli, hogy a regionális hatóságok 
nem reagálnak a védett területek kijelölésére, valamint a kezelési és földhasználati tervek 
jóváhagyására vonatkozóan az Auken-jelentésben szereplő állásfoglalásra, amely tervek –
véleménye szerint – megfelelő kártalanítás nélkül korlátozzák a tulajdonosok tulajdonjogait.

A Bizottság észrevételei a petícióval kapcsolatban

A Bizottság megjegyzi, hogy az Európai Parlament által elfogadott Auken-jelentés1 a 
Spanyolországban zajló kiterjedt urbanizáció által az európai polgárok egyéni jogaira, a 
környezetre és az EU jogának alkalmazására gyakorolt hatásáról szól, a beérkezett petíciók 
alapján. A jelentésben szereplő egyéb ajánlások mellett, az Európai Parlament felszólítja a 
spanyol (nemzeti, regionális, igazságszolgáltatási és közigazgatási) hatóságokat, hogy 
vessenek véget az egyes ingatlantulajdonosok jogaival való, a kiterjedt urbanizáció miatti 
visszaélésnek. A jelentés azonban nem utal a védett természeti területek kijelölését és 
kezelését illetően az egyéni jogokra.

A Bizottság megjegyzi, hogy az Alicante tartománybeli ES5212012. sz. „Sierra de Escalona y 
Dehesa de Campoamor” és a Murcia tartománybeli ES6200002. sz. „Carrascoy y El Valle” 
területeket a 92/43/EGK élőhelyvédelmi irányelv2 rendelkezéseivel összhangban jelölték ki. 
Az Alicante tartománybeli ES0000464. sz. „Sierra Escalona y Dehesa de Campoamor”  
területet a 2009/147/EK madárvédelmi irányelv3 rendelkezéseinek megfelelően jelölték ki. 
                                               
1 Jelentés a Spanyolországban zajló kiterjedt urbanizáció által az európai polgárok egyéni 
jogaira, a környezetre és az EU jogának alkalmazására gyakorolt hatásról, a beérkezett 
petíciók alapján (2008/2248(INI), „Auken-jelentés”).
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A6-2009-
0082+0+DOC+XML+V0//ES
2 A Tanács 1992. május 21-i 92/43/EGK irányelve a természetes élőhelyek, valamint a vadon 
élő állatok és növények védelméről,  OJ L 206, 1992.7.22.
3 Az Európai Parlament és a Tanács 2009/147/EK irányelve (2009. november 30.) a vadon élő 
madarak védelméről (HL L 20., 2010.1.26., 7. o.), amely egységes szerkezetbe foglalja a 
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A Natura 2000 hálózatot a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények 
védelméről szóló 92/43/EK tanácsi irányelv (élőhelyvédelmi irányelv) alapján hozták létre. A 
hálózat célja – a biológiai sokféleség, valamint a vadon élő növények és állatok megőrzésének 
átfogó célján belül – az, hogy elősegítse számos, különösen veszélyeztetett, sebezhető vagy 
ritka élőhely és faj esetében a kedvező védettségi állapot elérését; ezt az ilyen lényeges 
jellemzőkkel rendelkező terület meghatározásán és kijelölésén, valamint az irányelv 
vonatkozó jogi rendelkezéseivel összhangban történő, ezt követő, megfelelő kezelésén
keresztül éri el. Az élőhelyvédelmi irányelv alapján meghatározott területek mellett a hálózat 
a vadon élő madarak védelméről szóló 2009/147/EK irányelv (madárvédelmi irányelv) 
alapján kijelölt területeket is magában foglalja. A hálózat tehát ekként az uniós 
természetvédelmi jogszabályok jelentős alkotóeleme és a biológiai sokféleség hanyatlásának 
megállítását célzó, a biológiai sokféleségre vonatkozó átfogó uniós politika pillére.

A területeknek az élőhelyvédelmi irányelv alapján történő kijelölése az irányelvben 
megállapított, vonatkozó tudományos szempontok alapján fokozatosan történik. Ezek 
magukban foglalják először is a megfelelő területek (közösségi jelentőségű természeti 
területek) tagállamok általi meghatározását, valamint ezeknek a Bizottsághoz való 
benyújtását, és a vonatkozó bioföldrajzi szinten történő értékelését annak érdekében, hogy a 
védett élőhelyek és fajok hálózatán belül biztosított legyen azok elégséges reprezentativitása. 
Az ekként kiválasztott területeket ezután felveszik a területeknek a Bizottság által elfogadott 
közösségi jegyzékébe; a tagállamok kötelessége ezután, hogy a területek megőrzési értékeinek 
fenntartása vagy helyreállítása érdekében megtegyenek minden szükséges védelmi és kezelési 
intézkedést. A madárvédelmi irányelv értelmében a megfelelő területeket (különleges 
természetvédelmi területek) közvetlenül a tagállamok határozzák meg és sorolják be a 
vonatkozó ornitológiai kritériumok alapján annak érdekében, hogy lehetővé tegyék a vadon 
élő madarak létfontosságú élőhelyeinek az irányelvben megkövetelt, megfelelő védelmét.

A fent említett természetvédelmi uniós jogszabályokban előírtaknak megfelelően, és amint azt 
az Európai Bíróság számos alkalommal megerősítette, területeknek a Natura 2000 hálózat 
céljából történő kijelölését kizárólag a vonatkozó tudományos szempontok alapján szabad 
elvégezni. Az alkalmazandó különös eljárásokat – többek között a földtulajdonosokkal vagy 
más érdekelt felekkel a területek kijelölését megelőzően folytatandó konzultációt – a 
megfelelő tagállami hatóságok állapítják meg a hatályos nemzeti rendelkezésekkel 
összhangban.

A földtulajdonnal kapcsolatos jogokat illetően az élőhelyvédelmi irányelv szerinti, a Natura 
2000-re vonatkozó rendelkezések önmagukban nem érintenek ilyen jogokat, és az összes 
azokkal kapcsolatos döntést – beleértve a kisajátítás esetleges szükségességét és a 
kártalanítást – a nemzeti rendelkezések és eljárások alapján kell meghozni és szabályozni. 
Valamely terület Natura 2000 területként való kijelölése ugyanis nem jelenti automatikusan 
azt, hogy a földtulajdonosoknál jövedelemkiesés vagy a tulajdonjogok csorbulása következik 
be. A Natura 2000 alapján védett területek körében számos példa van arra, hogy e területek 
magánterületeket is magukban foglalnak anélkül, hogy ez csökkentené azok értékét vagy a 
területek védettségi állapotát. Minden bizonnyal vannak azonban olyan körülmények, 
                                                                                                                                                  
vadon élő madarak védelméről szóló, 1979. április 2-i 79/409/EGK tanácsi irányelvet (HL L 
103., 1979.4.25.).
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amelyek között kártérítést lehet igényelni (például ha a mezőgazdasági besorolású föld 
tulajdonosának a Natura 2000 státusz miatt rendes mezőgazdasági gyakorlatain változtatnia 
kell). Az ilyen kártalanítási kifizetések jogosultak lehetnek uniós forrásokból történő 
társfinanszírozásra. 

A területek kezelése céljából a tagállamoknak megfelelő védelmi intézkedéseket kell életbe 
léptetniük, figyelembe véve a társadalmi, gazdasági és kulturális megfontolásokat, valamint a 
helyi és regionális sajátságokat. Ez azt jelenti, hogy a Natura 2000 területek nem pusztán 
olyan „természeti rezervátumok” rendszerét képezik, ahol minden emberi tevékenység 
szisztematikusan kizárt, hanem olyan területek, ahol az emberi tevékenységeket – beleértve a 
társadalmi vagy gazdasági jellegűeket is – mindaddig végezni, illetve folytatni lehet, amíg 
azokra fenntartható módon kerül sor úgy, hogy lehetővé válik a területek megőrzésére 
vonatkozó célkitűzések kiegyensúlyozott módon történő elérése. Ezért elismert tény, hogy az 
ember a természet elválaszthatatlan része, és a kettő egymással partnerségben tud a leginkább 
megfelelően működni. Sok Natura 2000 terület valóban épp azért értékes, ahogyan azt 
mostanáig kezelték, és fontos lesz biztosítani azt, hogy az ilyesfajta tevékenység (mint például 
a külterjes állattenyésztés) a jövőben is folytatódhasson. Ezen túlmenően a 
földtulajdonosoknak és más érdekelteknek a közös kezelési célkitűzésekbe történő közvetlen 
bevonása kulcsfontosságú a területek hatékony, hosszú távú védelméhez. 

A kezelési tevékenységek költségeket okozhatnak a tagállamok számára, amely költségeket 
elméletileg a nemzeti költségvetéseknek kell fedezniük a szubszidiaritás elve alapján. Az 
élőhelyvédelmi irányelv 8. cikke azonban előírja azt a lehetőséget, hogy szükség esetén az 
ilyen tevékenységek közösségi társfinanszírozásban részesülhetnek. A Natura 2000 
finanszírozási lehetőségeit valamennyi uniós finanszírozási eszközben egyértelműen 
meghatározták a 2007–2013-as programozási időszak keretében. Ez magában foglalja a 
kompenzációs kifizetéseket bizonyos felhasználások vagy gyakorlatok korlátozását illetően 
azokon a területeken, ahol ezekre az értékes élőhelyek fenntartása miatt van szükség. Ezeket a 
lehetőségeket a Bizottság által az e tárgyban kiadott útmutató tartalmazza részletesen1. 
Mindenesetre a kompenzációs kifizetések szükségességére vonatkozó döntést az illetékes 
nemzeti hatóságoknak és nem az EU-nak kell szabályoznia. A Bizottság mindazonáltal 
szeretné hangsúlyozni, hogy a Natura 2000 hálózat jelentős gazdasági és társadalmi 
előnyökkel is járhat, amelyek magukban foglalják például az ökoszisztémával kapcsolatos 
szolgáltatásokat, az élelmiszer- és fatermékekkel való ellátást, munkahelyteremtést (pl. 
ökoturizmus), amelyek diverzifikálják a helyi gazdaságokat.

Következtetések

Elsődlegesen a nemzeti központi, regionális vagy helyi hatóságok felelősek az EU által 
társfinanszírozott operatív programok meghatározásáért és végrehajtásáért, valamint az uniós 
és nemzeti jogszabályoknak való megfelelés biztosításáért. Ennélfogva a nemzeti hatóságok 
feladata – az operatív programok végrehajtása során –, hogy éljenek a Natura 2000 keretében 
előírt lehetőségekkel. A nyújtott információk alapján a Bizottság nem tudja megállapítani az 
uniós jog megsértését. 
                                               
1 „Financing Natura 2000–Guidance Handbook” 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/index_en.htm
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