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Commissie verzoekschriften

2.9.2010

MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1245/2009, ingediend door Diego de Ramón Hernández (Spaanse 
nationaliteit), namens de verenigingen "Asociación de afectados por la 
declaración de parque natural y plan de ordenación de la Sierra de Escalona y 
Dehesa de Campoamor" en "Asociación de propietarios de la Sierra de 
Carrascoy", over stadsplanning in Murcia en Valencia

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener verzoekt de Europese Commissie inbreukprocedures in te leiden tegen de decentrale 
overheden van Valencia en Murcia wegens het niet voldoen aan de resoluties van het 
Europees Parlement (verslag-Auken), waarin naar duurzame stadsplanning wordt verwezen, 
en wegens het niet op een juiste wijze schadeloosstellen van de door onteigeningsprocedures 
getroffen eigenaren.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 8 december 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 2 september 2010.

Het verzoekschrift

Indiener is de advocaat van de vereniging van eigenaren die bezorgd zijn over de bestemming 
van het natuurpark "Sierra Escalona y Dehesa de Campoamor" in de regio Valencia en van de 
vereniging van landeigenaren van het natuurgebied "Sierra de Carrascoy" in de regio Murcia.

Indiener klaagt over het uitblijven van compensatie voor 1 500 landeigenaren van wie de 
bezittingen door de regionale autoriteiten van Valencia en Murcia zijn aangewezen als 
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beschermde gebieden. Indiener is het niet eens met de procedures die zijn gevolgd en de 
beperkingen op het gebruik van het land die de regionale autoriteiten hebben opgelegd aan de 
landeigenaren zonder dat daar enige economische compensatie tegenover stond. Indiener stelt 
dat, ondanks het feit dat beide regionale regeringen een aanzienlijke hoeveelheid geld uit EU-
fondsen ontvangen, het geld niet terechtkomt bij de eigenaren die slechts beperkt gebruik 
kunnen maken van hun privé-eigendom. 

Indiener verzoekt het Europees Parlement om tussenbeide te komen teneinde een halt toe te 
roepen aan deze schending van individuele rechten. Indiener vraagt om de structuurfondsen 
die door de regionale regeringen van Valencia en Murcia zijn ontvangen naar Griekenland 
over te maken, als teken van solidariteit van de 1 500 betrokken Spaanse landeigenaren. 

Indiener heeft ook verzoekschrift nr. 293/2007 ingediend, met betrekking tot de effecten van 
de uitgebreide verstedelijking in de regio Murcia, waarvan de behandeling door het EP is 
afgesloten op grond van de uitkomsten van het verslag-Auken. Indiener is van mening dat de 
regionale autoriteiten niet adequaat reageren op de resolutie in het verslag-Auken met 
betrekking tot de aanwijzing van beschermde gebieden en de goedkeuring van plannen voor 
beheer en landgebruik die, in zijn ogen, een beperking vormen van de eigendomsrechten van 
eigenaren zonder dat daar enige compensatie tegenoverstaat.

De opmerkingen van de Commissie over het verzoekschrift

De Commissie merkt op dat het verslag-Auken1, dat door het Europees Parlement is 
aangenomen, betrekking heeft op de effecten van de uitgebreide verstedelijking in Spanje op 
de individuele rechten van Europese burgers, het milieu en de toepassing van Europese 
wetgeving, gebaseerd op de binnengekomen verzoekschriften. Te midden van andere 
aanbevelingen in het verslag roept het Europees Parlement de Spaanse autoriteiten (nationaal, 
regionaal, juridisch en administratief) op om een eind te maken aan de aantasting van rechten 
van individuele landeigenaren als gevolg van massale verstedelijking. In het verslag wordt 
echter niets gezegd over individuele rechten met betrekking tot de aanwijzing en het beheer 
van beschermde natuurgebieden.

De Commissie merkt op dat de gebieden ES5212012 "Sierra de Escalona y Dehesa de 
Campoamor" in de provincie Alicante en ES6200002 "Carrascoy y El Valle" in de provincie 
Murcia zijn aangewezen krachtens de bepalingen van Richtlijn 92/43/EEG (de 
habitatrichtlijn)2. Het gebied ES0000464 "Sierra Escalona y Dehesa de Campoamor" in de 
provincie Alicante is aangewezen krachtens de bepalingen van Richtlijn 2009/147/EG (de 
vogelrichtlijn)3. 

                                               
1 Verslag over de effecten van de uitgebreide verstedelijking in Spanje op de individuele rechten van Europese 
burgers, het milieu en de toepassing van Europese wetgeving, gebaseerd op binnengekomen verzoekschriften 
(2008/2248(INI) "Verslag-Auken").
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A6-2009-
0082+0+DOC+XML+V0//NL
2 Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de 
wilde flora en fauna. PB L 206 van 22.7.1992.
3 Richtlijn 2009/147/EG van het Europees Parlement en de Raad van 30 november 2009 inzake het behoud van 
de vogelstand (PB L 20/7 van 26.1.2010) die Richtlijn 79/409/EEG van de Raad van 2 april 1979 inzake het 
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Het Natura 2000-netwerk is vastgesteld krachtens Richtlijn 92/43/EG van de Raad inzake de 
instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna (de habitatrichtlijn). 
Binnen de algemene doelstelling van de instandhouding van biodiversiteit en wilde flora en 
fauna in de gehele EU heeft het netwerk als doel een bijdrage te leveren aan het bereiken van 
een "gunstige staat van instandhouding" voor een aantal in het bijzonder bedreigde, kwetsbare 
of zeldzame habitats en soorten; dit moet worden gerealiseerd door gebieden met dergelijke 
belangrijke kenmerken te identificeren en vervolgens op een juiste manier te beheren, 
overeenkomstig het toepasselijke rechtskader van de richtlijn. Naast gebieden die krachtens 
de habitatrichtlijn worden geïdentificeerd bevat het netwerk ook gebieden die zijn 
aangewezen krachtens Richtlijn 2009/147/EG inzake het behoud van de vogelstand (de 
vogelrichtlijn). In die hoedanigheid vormt het netwerk een essentieel onderdeel van de EU-
natuurwetgeving en een pijler van het algehele EU-beleid inzake biodiversiteit, gericht op het 
tegengaan van de achteruitgang van de biodiversiteit.

Het aanwijzen van gebieden krachtens de habitatrichtlijn gebeurt in stappen, op basis van 
relevante wetenschappelijke criteria die in de richtlijn zijn vastgelegd. De eerste stap is het 
identificeren van geschikte gebieden (GCB - gebieden van communautair belang) door de 
lidstaten; deze worden bij de Commissie ingediend en beoordeeld op het niveau van de 
relevante biogeografische regio, om te zorgen voor voldoende vertegenwoordiging binnen het 
netwerk van beschermde habitats en soorten. Gebieden die op deze manier zijn geselecteerd, 
worden opgenomen in een communautaire lijst met gebieden die door de Commissie wordt 
goedgekeurd; de lidstaten zijn vervolgens verplicht om alle beschermings- en 
beheermaatregelen te nemen die nodig zijn om de instandhoudingswaarden van de gebieden 
te behouden of te herstellen. Krachtens de vogelrichtlijn worden speciale beschermingszones 
geïdentificeerd en geclassificeerd. Dit gebeurt rechtstreeks door de lidstaten, op basis van 
relevante ornithologische criteria, teneinde adequate bescherming te bieden aan kritieke 
habitats van wilde vogels zoals vereist door de richtlijn.

Zoals in de bovengenoemde EU-natuurwetgeving is uiteengezet (en in verschillende gevallen 
door het Europees Hof van Justitie is bevestigd), dient het aanwijzen van gebieden voor het 
Natura 2000-netwerk uitsluitend te gebeuren op basis van relevante wetenschappelijke 
criteria. De specifieke procedures die moeten worden gevolgd, inclusief eventueel overleg 
met landeigenaren of andere belanghebbenden vóór de aanwijzing van de gebieden, moeten 
worden beoordeeld door de autoriteiten van de betrokken lidstaten, overeenkomstig de 
geldende nationale voorschriften.

Wat landeigendomsrechten betreft hebben de bepalingen van Natura 2000 krachtens de 
habitatrichtlijn geen effect op dergelijke rechten als zodanig; eventuele daarmee 
samenhangende besluiten, inclusief de mogelijke noodzaak tot onteigening en compensatie, 
moeten worden genomen en gereguleerd krachtens nationale bepalingen en procedures. Het 
aanwijzen van een gebied als Natura 2000-gebied betekent namelijk niet automatisch dat de 
landeigenaren inkomstenverlies zullen lijden of dat hun eigendomsrechten worden beperkt. Er 
zijn talloze voorbeelden van beschermde Natura 2000-gebieden die privégrond omvatten, 
zonder dat de waarde of de instandhoudingsstatus van de gebieden daaronder lijdt. Er zijn 
echter bepaalde omstandigheden waarin om compensatie kan worden gevraagd (bijvoorbeeld 

                                                                                                                                                  
behoud van de vogelstand codificeert (PB L 103 van 25.4.1979).
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als de landeigenaar verplicht is om, als gevolg van de Natura 2000-status, het bodemgebruik 
te wijzigen en af te wijken van de normale landbouwkundige praktijken). Dergelijke 
compensatiebetalingen kunnen in aanmerking komen voor medefinanciering uit EU-fondsen. 

Voor het beheer van de gebieden moeten de lidstaten passende instandhoudingsmaatregelen 
treffen, waarbij rekening wordt gehouden met sociale, economische en culturele 
overwegingen en met lokale en regionale omstandigheden. Dit betekent dat Natura 2000-
gebieden niet alleen een stelsel van "natuurreservaten" zijn waarbij alle menselijke activiteit 
systematisch wordt buitengesloten, maar gebieden zijn waarin ook menselijke activiteiten, 
bijvoorbeeld van sociale of economische aard, kunnen worden ondernomen of voortgezet, 
zolang dat op een duurzame manier gebeurt en op een evenwichtige manier tegemoet wordt 
gekomen aan de instandhoudingsdoelstellingen. Daarmee wordt erkend dat de mens een 
integraal onderdeel van de natuur vormt en dat mens en natuur het beste samenwerken in 
partnerschap met elkaar. Veel Natura 2000-gebieden zijn waardevol juist door de manier 
waarop ze tot nu toe zijn beheerd, en het is van belang om ervoor te zorgen dat dergelijke 
activiteiten (zoals extensieve landbouw) ook in de toekomst mogelijk blijven. Daarnaast is de 
directe betrokkenheid van grondeigenaren en andere belanghebbenden bij 
gemeenschappelijke beheerdoelstellingen vaak een sleutel voor effectieve bescherming van de 
gebieden op de lange termijn. 

Beheeractiviteiten kunnen voor lidstaten kosten met zich meebrengen, die in beginsel moeten 
worden gedekt door nationale begrotingen, op grond van het subsidiariteitsbeginsel. Artikel 8 
van de habitatrichtlijn laat echter, indien nodig, de mogelijkheid van communautaire
medefinanciering van dergelijke activiteiten open. De mogelijkheden voor financiering van 
Natura 2000 zijn duidelijk geïdentificeerd in alle relevante instrumenten voor EU-financiering 
in de context van de programmaperiode van 2007–2013. Hieronder vallen 
compensatiebetalingen voor het beperken van bepaalde gebruiken of praktijken in gebieden 
waar dat noodzakelijk is voor het in stand houden van waardevolle habitats. Deze 
mogelijkheden worden uitgebreid behandeld in een handboek dat de Commissie over dit 
onderwerp heeft uitgebracht1. Het besluit over de noodzaak van compensatiebetalingen is hoe 
dan ook een zaak voor de bevoegde nationale autoriteiten en niet aan de EU om te reguleren. 
Niettemin wil de Commissie erop wijzen dat het Natura 2000-netwerk aanzienlijke 
economische en sociale voordelen met zich kan meebrengen, zoals bijvoorbeeld "diensten" 
die het ecosysteem biedt, de levering van voedsel en houtproducten en het scheppen van 
werkgelegenheid (bijvoorbeeld in ecotoerisme), waardoor de lokale economieën kunnen 
diversifiëren.

Conclusies

Nationale centrale, regionale of lokale autoriteiten zijn als eerste verantwoordelijk voor de 
definitie en uitvoering van operationele programma's die worden medegefinancierd door EU-
fondsen en voor het naleven van de communautaire en nationale wetgeving. Daarom is het 
aan de nationale autoriteiten, die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van operationele 

                                               
1 "Financiering van Natura 2000–Een handboek" 
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/financing_natura/library?l=/contract_management/handbook_update/financi
ering_2007pdf/_NL_1.0_&a=d
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programma's, om te profiteren van de kansen die Natura 2000 biedt. In het licht van de 
gegeven informatie kan de Commissie niet tot de conclusie komen dat het EU-recht is 
geschonden. 


