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Lūgumrakstu komiteja

2.9.2010

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1245/2009, ko „Sierra de Escalona y Dehesa de Campoamor” 
savvaļas dabas parka attīstības plāna skarto asociācijas un „Sierra de Carrascoy” 
īpašnieku asociācijas vārdā iesniedza Spānijas valstspiederīgais Diego de Ramón 
Hernàndez, par pilsētattīstību Mursijā un Valensijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs aicina Komisiju uzsākt pārkāpuma procedūru pret Valensijas un 
Mursijas vietējām pašpārvaldēm par neatbilstību Eiropas Parlamenta rezolūcijām (M. Auken 
ziņojums) par ilgtspējīgu attīstību un par atbilstošu kompensāciju nesniegšanu īpašniekiem 
pēc to īpašumu ekspropriācijas.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 8. decembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 2. septembrī

„Lūgumraksts

Lūgumraksta iesniedzējs ir „Sierra de Escalona y Dehesa de Campoamor” dabas parka 
Valensijas reģionā attīstības plāna skarto īpašnieku asociācijas un „Sierra de Carrascoy” 
dabas teritorijas Mursijas reģionā zemes īpašnieku asociācijas jurists.

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas par to, ka 1 500 zemes īpašniekiem, kuru īpašumus 
Valensijas un Mursijas reģionālās pašvaldības ir noteikušas par aizsargājamām teritorijām, 
netiek izmaksāta kompensācija. Lūgumraksta iesniedzējs nepiekrīt izmantotajām procedūrām 
un tiem zemes lietošanas ierobežojumiem, ko reģionālās varas iestādes noteikušas zemes 
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īpašniekiem, nepiešķirot nekādu naudas kompensāciju. Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka, 
lai gan abas reģionālās pašvaldības saņem ievērojamas naudas summas no ES fondiem, nauda 
nenonāk līdz īpašniekiem, kuri tādējādi ir ierobežojuši savu privātīpašumu izmantošanu. 

Lūgumraksta iesniedzējs lūdz Eiropas Parlamentu iejaukties, lai izbeigtu šo individuālo 
tiesību ļaunprātīgu izmantošanu. Lūgumraksta iesniedzējs lūdz struktūrfondu līdzekļus, ko 
saņēmušas Valensijas un Mursijas reģionālās pašvaldības, nodot Grieķijai kā solidaritātes 
apliecinājumu no 1 500 skartajiem Spānijas zemes īpašniekiem. 

Lūgumraksta iesniedzējs arī iesniedza lūgumrakstu Nr. 293/2007 par Mursijas reģionā 
notiekošās plašās urbanizācijas ietekmi, ko EP slēdza, pamatojoties uz Margrete Auken
ziņojumu. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka reģionālās varas iestādes neievēro Margrete 
Auken ziņojumā ietverto rezolūciju par aizsargājamo teritoriju noteikšanu un pārvaldības un 
zemes izmantošanas plānu apstiprināšanu, kas, viņaprāt, ierobežo īpašnieku īpašumtiesības 
bez pienācīgas kompensācijas.

Komisijas komentāri par lūgumrakstu

Komisija norāda, ka Eiropas Parlamenta pieņemtajā Margrete Auken ziņojumā1 ir aplūkota 
Spānijā notiekošās plašās urbanizācijas ietekme uz Eiropas valstspiederīgo individuālajām 
tiesībām, vidi un ES tiesību aktu piemērošanu, pamatojoties uz saņemtajiem lūgumrakstiem. 
Tajā ietverto ieteikumu vidū Eiropas Parlaments aicina Spānijas varas iestādes (valsts, 
reģionālās, tiesu un administratīvās) izbeigt īpašumu īpašnieku individuālo tiesību ļaunprātīgu 
izmantošanu, kas notiek masveida urbanizācijas rezultātā. Tomēr ziņojumā nav aplūkots 
jautājums par individuālajām tiesībām, kas saistīts ar aizsargājamo dabas teritoriju noteikšanu 
un pārvaldību.

Komisija norāda, ka teritorija ES5212012 „Sierra de Escalona y Dehesa de Campoamor” 
Alikantes provincē un teritorija ES6200002 „Carrascoy y El Valle” Mursijas provincē ir 
noteiktas par aizsargājamām teritorijām saskaņā ar Dzīvotņu direktīvas 92/43/EK2

noteikumiem. Teritorija ES0000464 „Sierra Escalona y Dehesa de Campoamor” Alikantes 
provincē ir noteikta par aizsargājamu saskaņā ar Putnu direktīvas 2009/147/EK3 noteikumiem. 

Natura 2000 tīkls ir izveidots saskaņā ar Padomes Direktīvu 92/43/EK par dabisko dzīvotņu, 
savvaļas faunas un floras aizsardzību (Dzīvotņu direktīva). Ņemot vērā vispārējo mērķi 
saglabāt bioloģisko daudzveidību un dzīvo dabu ES, tīkla mērķis ir panākt labvēlīga 
aizsardzības statusa piešķiršanu vairākām īpaši apdraudētām, jutīgām un retām dzīvotnēm un 

                                               
1 Ziņojums par Spānijā notiekošās plašās urbanizācijas ietekmi uz Eiropas valstspiederīgo individuālajām 
tiesībām, vidi un Kopienas tiesību aktu piemērošanu, pamatojoties uz saņemtajiem lūgumrakstiem 
(2008/2248(INI) „Auken ziņojums”).
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A6-2009-
0082+0+DOC+XML+V0//ES
2 Padomes 1992. gada 21. maija Direktīva 92/43/EK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību.
OV L 206, 22.7.1992.
3 Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 30. novembra Direktīva 2009/147/EK par savvaļas putnu 
aizsardzību (OV L 20/7, 26.1.2010.), kas ir Padomes 1979. gada 2. aprīļa Direktīvas 79/409/EEK par savvaļas 
putnu aizsardzību (OV L 103, 25.4.1979.) kodificēta versija.
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sugām; tas jāveic, apzinot un nosakot tās teritorijas, kurās ir šādas svarīgas iezīmes, un pēc 
tam īstenojot pienācīgu pārvaldību saskaņā ar direktīvas normām. Papildu teritorijām, kas 
noteiktas par aizsargājamām saskaņā ar Dzīvotņu direktīvu, tīklā arī ietvertas teritorijas, kas 
noteiktas par aizsargājamām saskaņā ar 2009/147/EK par savvaļas putnu aizsardzību (Putnu 
direktīva). Tādējādi šis tīkls ir galvenais ES tiesību aktu dabas aizsardzības jomā elements un 
vispārējās ES bioloģiskās daudzveidības politikas pīlārs, kura mērķis ir apturēt bioloģiskās 
daudzveidības samazināšanos.

Teritoriju noteikšana saskaņā ar Dzīvotņu direktīvu tiek veikta pa soļiem, pamatojoties uz 
attiecīgiem zinātniskiem kritērijiem, kas noteikti direktīvā. Tie vispirms ietver piemērotu 
teritoriju noteikšanu (Kopienas nozīmes teritorijas — SCI), ko veic dalībvalstis, un to 
iesniegšanu Komisijai un novērtēšanu attiecīgā bioģeogrāfiskā reģiona līmenī, lai nodrošinātu 
pietiekamu koncentrāciju aizsargājamo dzīvotņu un sugu tīklā. Šādi atlasītas teritorijas tiek 
iekļautas Kopienas teritoriju sarakstā, ko pieņem Komisija; dalībvalstīm pēc tam ir pienākums 
veikt visus nepieciešamos aizsardzības un pārvaldības pasākumus, lai uzturētu vai atjaunotu 
teritoriju aizsargājamās vērtības. Saskaņā ar Putnu direktīvu piemērotās teritorijas (Īpaši 
aizsargājamās teritorijas — SPA) nosaka un klasificē tieši dalībvalstis, pamatojoties uz 
attiecīgiem ornitoloģiskiem kritērijiem, lai atbilstīgi direktīvai nodrošinātu pienācīgu 
aizsardzību savvaļas putnu problemātiskajām dzīvotnēm.

Kā norādīts iepriekš minētajos tiesību aktos dabas aizsardzības jomā un kā apstiprinājusi 
Eiropas Kopienu tiesa vairākās lietās, teritoriju noteikšana, lai iekļautu tās Natura 2000 tīklā, 
jāveic tikai pamatojoties uz attiecīgajiem zinātniskajiem kritērijiem. Īpašas procedūras, kas 
jāievēro, tostarp konsultēšanās ar zemes īpašniekiem vai citām ieinteresētajām pusēm pirms 
teritoriju noteikšanas, ir jautājums, kas jāizlemj attiecīgajām dalībvalstu varas iestādēm 
saskaņā ar spēkā esošajiem valsts noteikumiem.

Attiecībā uz zemes īpašumu tiesībām Natura 2000 noteikumi saskaņā ar Dzīvotņu direktīvu 
neietekmē šādas tiesības per se un attiecīgie lēmumi, tai skaitā iespējamā vajadzība veikt 
ekspropriāciju un maksāt kompensāciju, ir jāpieņem un jāreglamentē atbilstīgi valsts 
noteikumiem un procedūrām. Teritorijas noteikšana par Natura 2000 teritoriju automātiski 
nenozīmē ienākumu vai īpašumtiesību samazinājumu zemes īpašniekiem. Ir vairāki 
aizsargājamu teritoriju, kas par tādām noteiktas saskaņā ar Natura 2000, piemēri, kuras 
atrodas uz privātas zemes un nerada apdraudējumu tās vērtībai vai teritoriju aizsardzības 
statusam. Tomēr neapšaubāmi ir situācijas, kad var prasīt kompensāciju (piemēram, ja zemes 
īpašnieks ar lauksaimniecībā izmantojamo zemes zonējumu ir spiests Natura 2000 statusa dēļ 
mainīt ierasto lauksaimniecības praksi). Šādiem kompensācijas maksājumiem var izmantot 
līdzfinansējumu no ES fondiem. 

Attiecībā uz teritoriju pārvaldību dalībvalstīm ir jāievieš atbilstoši aizsardzības pasākumi, 
ņemot vērā sociālos, ekonomiskos un kultūras apsvērumus, kā arī vietējās un reģionālās 
īpatnības. Tas nozīmē, ka Natura 2000 teritorijas nav vienkārši „dabas rezervātu” sistēma, 
kurā ikviena cilvēka darbība tiek sistemātiski izslēgta, bet tās ir tādas teritorijas, kurās cilvēku 
darbības, tostarp sociāla vai ekonomiska rakstura, var uzsākt vai turpināt, ja vien tās tiek 
veiktas ilgtspējīgā veidā, kas ļauj līdzsvaroti īstenot teritoriju aizsardzības mērķus. Tādēļ šī 
sistēma atzīst, ka cilvēks ir neatņemama dabas daļa un ka cilvēks un daba vislabāk darbojas 
mijiedarbībā. Daudzas Natura 2000 tīklā ietilpstošās teritorijas ir vērtīgas to līdzšinējā 
pārvaldības veida dēļ un būs svarīgi nodrošināt, lai šāda veida darbības (kā ekstensīvā 
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lauksaimniecība) varētu turpināties arī nākotnē. Turklāt tieša zemes lietotāju un citu 
ieinteresēto pušu iesaistīšanās kopējo pārvaldības mērķu īstenošanā ir ļoti būtiska efektīvai 
teritoriju ilgtermiņa aizsardzībai. 

Pārvaldības darbības dalībvalstīm var radīt izdevumus, kas principā būtu jāsedz no dalībvalstu 
budžetiem, pamatojoties uz subsidiaritātes principu. Tomēr Dzīvotņu direktīvas 8. pantā ir 
paredzēta iespēja vajadzības gadījumā iegūt Kopienas līdzfinansējumu šādu darbību 
īstenošanai. Iespējas iegūt finansējumu Natura 2000 teritorijām tika skaidri noteiktas visos 
attiecīgajos ES finansēšanas instrumentos 2007.–2013. gada plānošanas perioda kontekstā. 
Tas ietver kompensācijas maksājumus noteiktas zemes izmantošanas vai prakses 
ierobežošanai teritorijās, kurās tas ir nepieciešams vērtīgu dzīvotņu saglabāšanai. Šīs iespējas 
ir sīki izklāstītas Komisijas publicētajā ceļvedī par šo tematu1. Jebkurā gadījumā lēmums par 
to, vai ir jāizmaksā kompensācija, ir jāpieņem kompetentajām valsts varas iestādēm, un šis 
jautājums nav reglamentējams ES līmenī. Tomēr Komisija vēlas norādīt, ka Natura 2000 tīkls 
var arī sniegt ekonomiskus un sociālus ieguvumus, piemēram, nodrošināt ekosistēmas 
pakalpojumus, pārtikas un koksnes produktu piegādi, radīt darba iespējas (piemēram, 
ekotūrisms), kas dažādo vietējo tautsaimniecību.

Secinājumi

Valsts centrālās, reģionālās un vietējās varas iestādes ir galvenokārt atbildīgas par darbības 
programmu, kas līdzfinansētas ar ES līdzekļiem, noteikšanu un īstenošanu un to atbilstības 
nodrošināšanu ES un valsts tiesību aktiem. Tādēļ valsts varas iestādēm, kas atbild par 
darbības programmu īstenošanu, ir jāvienojas par Natura 2000 sniegto iespēju izmantošanu. 
Ņemot vērā sniegto informāciju, Komisija nekonstatē ES tiesību pārkāpumus.”

                                               
1 „Natura 2000 finansēšana — praktiska rokasgrāmata” ("Financing Natura 2000–Guidance Handbook") 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/index_en.htm


