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Peticijų komitetas

2.9.2010

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1245/2009 dėl miestų plėtros Mursijoje ir Valensijoje, kurią 
pateikė Ispanijos pilietis Diego de Ramón Hernández Nukentėjusiųjų dėl 
Sierra de Escalona y Dehesa de Campoamor laukinės gamtos parko plėtros 
plano asociacijos ir Sierra de Carrascoy nekilnojamojo turto savininkų 
asociacijos vardu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas prašo, kad Europos Komisija pradėtų pažeidimo nagrinėjimo procedūras 
prieš Valensijos ir Mursijos regionų vyriausybes, nes jos nevykdo Europos Parlamento 
rezoliucijų (M. Auken pranešimas) dėl tvarios plėtros ir nekilnojamojo turto savininkams 
neišmoka tinkamų kompensacijų už nusavinimą.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. gruodžio 8 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį). 

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. rugsėjo 2 d.

„Peticija

Peticijos pateikėjas yra savininkų, nukentėjusių dėl Sierra de Escalona y Dehesa de 
Campoamor gamtos parko, esančio Valensijos regione, įsteigimo, asociacijos ir Sierra de 
Carrascoy natūralios gamtinės zonos, esančios Mursijos regione, žemės savininkų asociacijos 
teisininkas.

Peticijos pateikėjas skundžiasi, kad 1 500 žemės savininkų, kurių nekilnojamojo turto 
vietoves Valensijos ir Mursijos valdžios institucijos priskyrė prie saugomų teritorijų, 
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neišmokėtos kompensacijos. Peticijos pateikėjas nesutinka su taikytomis procedūromis ir 
žemės naudojimo apribojimais, kuriuos regiono valdžios institucijos nustatė žemės 
savininkams be jokios ekonominės kompensacijos. Peticijos pateikėjas teigia, kad nepaisant 
to, kad abi regiono vyriausybės gavo nemažas pinigų sumas iš ES fondų, šie pinigai 
savininkų, kurie turėjo apriboti savo privataus nekilnojamojo turto naudojimą, nepasiekia.

Peticijos pateikėjas prašo Europos Parlamentą imtis veiksmų, kad sustabdytų šį asmens teisių 
pažeidimą. Peticijos pateikėjas prašo, kad Valensijos ir Mursijos regionų vyriausybių gautos 
struktūrinių fondų lėšos būtų pervestos Graikijai, kaip 1 500 nukentėjusių Ispanijos žemės 
savininkų solidarumo su šia šalimi ženklas.

Peticijos pateikėjas taip pat pateikė Peticiją Nr. 293/2007 dėl pernelyg intensyvios Mursijos 
regiono urbanizacijos, kurią EP baigė nagrinėti, atsižvelgdamas į M. Auken pranešimo 
išvadas. Peticijos pateikėjas mano, kad regioninės valdžios institucijos nesugeba atsakyti į 
M. Auken pranešimo rezoliucinę dalį dėl saugomų teritorijų įsteigimo ir valdymo bei žemės 
naudojimo planų, kurie, pasak jo, riboja savininkų turtines teises to tinkamai 
nekompensuojant, patvirtinimo.

Komisijos pastabos dėl peticijos

Komisija pažymi, kad Europos Parlamento patvirtinto M. Auken pranešimo1 dėl Ispanijoje 
vykdomos ekstensyvios urbanizacijos įtakos Europos piliečių asmens teisėms, aplinkai ir ES 
teisės taikymui, pagrindą sudaro gautos peticijos. Be kitų jame pateiktų rekomendacijų, 
Europos Parlamentas ragina (nacionalines, regionines, teismines ir administracines) Ispanijos 
valdžios institucijas sustabdyti privataus nekilnojamojo turto savininkų teisių pažeidimą 
vykdant masinę urbanizaciją. Tačiau pranešime neminimos asmens teisės, susijusios su 
saugomų gamtos teritorijų įsteigimu ir valdymu.

Komisija pažymi, kad teritorija ES5212012 Sierra de Escalona y Dehesa de Campoamor, 
esanti Alikantės provincijoje, ir teritorija ES6200002 Carrascoy y El Valle, esanti Mursijos 
provincijoje, buvo įsteigtos vadovaujantis Buveinių direktyvos 92/43/EB2nuostatomis.
Teritorija ES0000464 Sierra Escalona y Dehesa de Campoamor, esanti Alikantės 
provincijoje, buvo įsteigta remiantis Paukščių direktyvos 2009/147/EB3 nuostatomis.

„Natura 2000“ tinklas sukurtas pagal Tarybos direktyvą 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir 
laukinės faunos bei floros apsaugos (Buveinių direktyvą). Šio tinklo, kurio bendra paskirtis –
                                               
1 Pranešimas dėl Ispanijoje vykdomos ekstensyvios urbanizacijos įtakos Europos piliečių 
asmens teisėms, aplinkai ir ES teisės taikymui, remiantis gautomis peticijomis 
(2008/2248(INI) – „M. Auken pranešimas“.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A6-2009-
0082+0+DOC+XML+V0//ES
2 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyva 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės 
faunos bei floros apsaugos.   OL L 206, 1992 7 22.
3 2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/147/EB dėl laukinių 
paukščių apsaugos (OL L 20/7, 2010 1 26), kuria kodifikuota 1979 m. balandžio 2 d. Tarybos 
direktyva 79/409/EEB dėl laukinių paukščių apsaugos (OL L 103, 1979 4 25).
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saugoti biologinę įvairovę ir laukinę gamtą visoje ES, tikslas – padėti pasiekti gerą apsaugos 
būklę tam tikroms buveinėms arba rūšims, kurioms kyla ypač didelė grėsmė, kurios yra 
pažeidžiamos arba retos; tuo tikslu turi būti nustatytos ir nurodytos šiomis svarbiomis 
savybėmis pasižyminčios teritorijos, tada jos turi būti tinkamai valdomos vadovaujantis 
atitinkamomis šios direktyvos teisės normomis. Be teritorijų, įsteigtų pagal Buveinių 
direktyvą, tinklui taip pat priklauso teritorijos, įsteigtos pagal Direktyvą 2009/147/EB dėl 
laukinių paukščių apsaugos (Paukščių direktyvą). Todėl pats tinklas yra svarbi ES gamtos 
teisės aktų dalis ir bendros ES biologinės įvairovės politikos, kuria siekiama sustabdyti 
biologinės įvairovės nykimą, ramstis.

Teritorijos pagal Buveinių direktyvą steigiamos laipsniškai, remiantis atitinkamais šioje 
direktyvoje išdėstytais moksliniais kriterijais. Visų pirma valstybės narės nustato tinkamas 
teritorijas (Bendrijos svarbos teritorijas – BSV), tada teikia jų sąrašą Komisijai, jos 
vertinamos atitinkamo biogeografinio regiono lygmeniu, siekiant užtikrinti pakankamą 
atstovavimą tinkle saugomoms buveinėms ir rūšims. Taip atrinktos teritorijos įtraukiamos į 
Komisijos tvirtinamą Bendrijos teritorijų sąrašą; valstybės narės tada privalo imtis reikalingų 
apsaugos ir valdymo priemonių, kad išsaugotų arba atkurtų saugomas tų teritorijų vertybes.
Pagal Paukščių direktyvą tinkamas teritorijas (specialios apsaugos teritorijas – SAT) nustato ir 
klasifikuoja tiesiogiai valstybės narės, remdamosi atitinkamais ornitologiniais kriterijais, kad 
kritinės būklės laukiniai paukščiai būtų tinkamai saugomi, kaip reikalaujama pagal šią 
direktyvą.

Kaip nustatyta minėtuose ES gamtos teisės aktuose ir kaip ne kartą patvirtino Europos 
Teisingumo Teismas, „Natura 2000“ tinklo teritorijos turi būti steigiamos tik remiantis 
atitinkamais moksliniais kriterijais. Konkrečias taikytinas procedūras, taip pat ir konsultacijų 
su žemės savininkais arba kitomis suinteresuotosiomis šalimis, prieš tas teritorijas įsteigiant, 
procedūras turi nustatyti būtent atitinkamų valstybių narių institucijos, vadovaudamosi 
galiojančiomis nacionalinėmis nuostatomis.

Dėl žemės nuosavybės teisių, Buveinių direktyvos nuostatos dėl tinklo „Natura 2000“ šių 
teisių nereglamentuoja ir visi susiję sprendimai, taip pat ir dėl galimos nusavinimo ir 
kompensavimo būtinybės, turi būti priimami ir vykdomi pagal nacionalines nuostatas ir 
procedūras. Iš tiesų, jeigu teritorija steigiama kaip „Natura 2000“ teritorija, tai savaime 
nereiškia, kad bus prarastos pajamos arba bus apribotos žemės savininkų turtinės teisės. Yra 
daugybė pavyzdžių, kai tinklo „Natura 2000“ apsaugos teritorijoms priklauso privati žemė, 
bet dėl to šios žemės vertė nemažėja arba šių teritorijų apsaugos būklė nesilpnėja. Tačiau iš 
tiesų tam tikromis aplinkybėmis kompensacijos galima prašyti (pavyzdžiui, jeigu žemės 
savininko, kurio dalį žemės sudaro žemės ūkio paskirties žemė, dėl tinklo „Natura 2000“ 
statuso reikalaujama pakeisti įprastą žemės ūkio veiklos praktiką). Dalį tokių kompensacijų 
leidžiama padengti ES fondų lėšomis.

Šioms teritorijoms valdyti valstybės narės turi įdiegti atitinkamas apsaugos priemones, 
atsižvelgdamos į socialines, ekonomines ir kultūrines aplinkybes, taip pat vietos ir regiono 
pobūdį. Tai reiškia, kad tinklo „Natura 2000“ teritorijos nėra tik „gamtos rezervatų“ sistema, 
kur sistemiškai draudžiama visa žmogaus veikla, – tai teritorijos, kuriose gali būti vykdoma 
arba tęsiama žmogaus veikla, įskaitant ir socialinio arba ekonominio pobūdžio veiklą, jeigu ši 
veikla vykdoma atsargiai, taip, kad būtų galima darniai siekti šių teritorijų apsaugos tikslų.
Todėl pripažįstama, kad žmogus yra neatskiriama gamtos dalis, geriausių rezultatų 
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pasiekiama, kai sukuriama gamtos ir žmogaus partnerystė. Iš tiesų daugelis tinklo „Natura 
2000“ teritorijų yra vertingos būtent dėl to, kaip jos buvo valdomos iki šiol, ir bus svarbu 
užtikrinti, kad tokio pobūdžio veiklą (pavyzdžiui, ekstensyvią žemdirbystę) būtų galima tęsti 
ateityje. Be to, tiesioginis žemės savininkų ir kitų suinteresuotųjų subjektų dalyvavimas 
siekiant bendrų valdymo tikslų yra svarbiausias veiksmingos ilgalaikės šių teritorijų apsaugos 
veiksnys.

Valdymo veikla valstybėms narėms gali kainuoti, iš principo šios išlaidos turėtų būti 
padengtos iš nacionalinių biudžetų lėšų vadovaujantis subsidiarumo principu. Tačiau 
Buveinių direktyvos 8 straipsnyje numatyta galimybė tokią veiklą, jei reikia, bendrai 
finansuoti iš Bendrijos lėšų. Tinklo „Natura 2000“ finansavimo galimybės buvo aiškiai 
nurodytos visose atitinkamose 2007–2013 m. programavimo laikotarpio ES finansavimo 
priemonėse. Tai ir kompensacijos už tam tikro naudojimo arba praktikos apribojimus 
teritorijose, kuriose tai yra būtina tam, kad būtų išsaugotos vertingos buveinės. Šios galimybės 
yra išsamiai aptartos Komisijos išleistame vadove ta tema1. Bet kokiu atveju sprendimą dėl 
poreikio išmokėti kompensacijas priima kompetentingos nacionalinės valdžios institucijos, o 
ne ES. Vis dėlto Komisija norėtų pabrėžti, kad „Natura 2000“ tinklas taip pat gali atnešti 
nemažą ekonominę ir socialinę naudą, kuri apima, pavyzdžiui, ekosistemos paslaugų teikimą, 
maisto ir medienos produktų tiekimą, užimtumo galimybių, kurios įvairina vietos ekonomiką, 
kūrimą (pvz., ekologinio turizmo srityje).

Išvados

Nacionalinės centrinės, regioninės arba vietos valdžios institucijos yra tiesiogiai atsakingos už 
ES fondų bendrai finansuojamų veiksmų programų parengimą, įgyvendinimą ir užtikrinimą, 
kad būtų laikomasi ES ir nacionalinių teisės aktų. Todėl būtent nacionalinės valdžios 
institucijos, atsakingos už veiksmų programas, turi pasinaudoti tinklo „Natura 2000“ 
teikiamomis galimybėmis. Atsižvelgdama į pateiktą informaciją Komisija negali nustatyti, 
kad ES teisė būtų buvusi pažeista.“

                                               
1 Metodinis vadovas „Natura 2000“ finansavimas“ 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/index_en.htm


