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PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Petycji

2.9.2010

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1245/2009, którą złożył Diego de Ramón Hernàndez (Hiszpania)
w imieniu stowarzyszenia osób objętych oddziaływaniem planu rozwoju 
rezerwatu dzikiej przyrody Sierra de Escalona y Dehesa de Campoamor oraz 
stowarzyszenia właścicieli nieruchomości Sierra de Carrascoy, w sprawie 
rozbudowy miejskiej w Murcji i w Walencji

1. Streszczenie petycji

Składający petycję wzywa komisję do wszczęcia postępowania w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko rządom regionalnym Walencji i Murcji 
w związku z nieprzestrzeganiem rezolucji Parlamentu Europejskiego (sprawozdanie Margrete 
Auken) dotyczących zrównoważonego rozwoju i niewypłaceniem odpowiedniego 
odszkodowania właścicielom wywłaszczonych nieruchomości.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 8 grudnia 2009 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 2 września 2010 r.

Petycja

Składający petycję jest prawnikiem reprezentującym stowarzyszenie właścicieli 
zaniepokojonych wyznaczeniem terenu rezerwatu „Sierra Escalona y Dehesa de Campoamor” 
w Walencji oraz stowarzyszenie właścicieli gruntów należących do rezerwatu „Sierra de 
Carrascoy” w Murcji.

Składający petycję informuje, że 1 500 właścicieli gruntów, których nieruchomości zostały 
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wyznaczone przez władze regionalne Walencji i Murcji jako obszary chronione, nie 
otrzymało odszkodowania. Składający petycję nie zgadza się ze stosowanymi procedurami 
i ograniczeniami w zakresie użytkowania gruntów, nałożonymi przez władze regionalne na 
właścicieli gruntów bez przyznania im jakiegokolwiek odszkodowania finansowego. 
Składający petycję utrzymuje, że pomimo tego, że oba rządy regionalne otrzymały z funduszy 
UE znaczne środki, pieniądze te nie dotarły do właścicieli, którzy z prywatnych 
nieruchomości mogą korzystać wyłącznie w ograniczonym zakresie. 

Składający petycję zwraca się do Parlamentu Europejskiego o podjęcie działań mających na 
celu zaprzestanie nadużywania praw tych osób. Składający petycję apeluje o przekazanie 
Grecji funduszy strukturalnych otrzymanych przez rządy regionalne Walencji i Murcji na 
dowód solidarności 1 500 hiszpańskich właścicieli. 

Składający petycję wniósł również petycję nr 293/2007 dotyczącą wpływu ekstensywnej 
urbanizacji w regionie Murcji, która to petycja została zamknięta przez PE w oparciu 
o wyniki sprawozdania Margrete Auken. Składający petycję twierdzi, że władze regionalne 
nie stosują się do rezolucji zawartej w sprawozdaniu Margrete Auken odnośnie do 
wyznaczania obszarów chronionych oraz zatwierdzenia planów zarządzania i użytkowania 
gruntów. Według składającego petycję plany te ograniczają prawa własności właścicieli bez 
zapewnienia im odpowiedniego odszkodowania.

Uwagi Komisji dotyczące petycji

Komisja informuje, że sprawozdanie Margrete Auken1przyjęte przez Parlament Europejski, 
dotyczy wpływu ekstensywnej urbanizacji w Hiszpanii na indywidualne prawa obywateli 
europejskich, środowisko i stosowanie prawa UE w oparciu o otrzymane petycje. W ramach 
zaleceń zawartych w przedmiotowym sprawozdaniu Parlament Europejski wzywa władze 
hiszpańskie (krajowe, regionalne, sądowe i administracyjne) do zaprzestania nadużywania 
indywidualnych praw właścicieli nieruchomości w wyniku masowej urbanizacji. 
Przedmiotowe sprawozdanie nie dotyczy jednak indywidualnych praw w zakresie 
wyznaczania obszarów chronionych i zarządzania nimi.

Komisja informuje, że obszary ES5212012 „Sierra de Escalona y Dehesa de Campoamor” 
w prowincji Alicante oraz ES6200002 „Carrascoy y El Valle” w prowincji Murcji zostały 
wyznaczone zgodnie z przepisami dyrektywy siedliskowej 92/43/EWG2. Obszar ES0000464 
„Sierra Escalona y Dehesa de Campoamor” w prowincji Alicante został wyznaczony zgodnie 
z przepisami dyrektywy ptasiej 2009/147/WE3. 
                                               
1Sprawozdanie w sprawie wpływu ekstensywnej urbanizacji w Hiszpanii na indywidualne prawa obywateli 
europejskich, środowisko i stosowanie prawa UE w oparciu o otrzymane petycje (2008/2248(INI) 
„Sprawozdanie Margrete Auken”).
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A6-2009-
0082+0+DOC+XML+V0//PL.
2Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej 
fauny i flory. Dz.U. L 206 z 22.7.1992.
3Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony 
dzikiego ptactwa (Dz.U. L 20/7 z 26.1.2010) ujednolicająca dyrektywę Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 
1979 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dz.U. L 103 z 25.4.1979).
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Sieć Natura 2000 podlega dyrektywie Rady 92/43/WE w sprawie ochrony siedlisk 
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (dyrektywa siedliskowa). Mając na uwadze ogólny 
cel, jakim jest ochrona różnorodności biologicznej i dzikiej przyrody w UE, celem sieci 
Natura 2000 jest przyczynienie się do osiągnięcia korzystnego statusu ochrony szeregu 
szczególnie zagrożonych, bezbronnych lub rzadkich siedlisk lub gatunków; cel ten należy 
osiągnąć poprzez określenie i wyznaczenie obszarów posiadających ważne cechy oraz 
odpowiednie zarządzanie tymi obszarami zgodnie z obowiązującymi przepisami zawartymi 
w przedmiotowej dyrektywie. Oprócz obszarów ustanowionych na mocy dyrektywy 
siedliskowej sieć Natura 2000 obejmuje również obszary wyznaczone na mocy dyrektywy 
2009/147/WE w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (dyrektywa ptasia). W związku z tym sieć
Natura 2000 jest głównym elementem prawodawstwa UE dotyczącym środowiska 
naturalnego, jak również filarem ogólnej polityki UE w zakresie różnorodności biologicznej, 
której celem jest zahamowanie spadku różnorodności biologicznej.

Wyznaczanie obszarów zgodnie z dyrektywą siedliskową odbywa się stopniowo w oparciu 
o istotne kryteria naukowe określone w przedmiotowej dyrektywie. Kryteria te obejmują po 
pierwsze określenie przez państwa członkowskie odpowiednich obszarów (terenów mających 
znaczenie dla Wspólnoty - SCI), przedstawienie tych propozycji Komisji oraz ich ocenę na 
szczeblu regionu o istotnym znaczeniu biologiczno-geograficznym w celu zapewnienia 
wystarczającej reprezentacji w ramach sieci chronionych gatunków i siedlisk. W ten sposób 
wybrane obszary są wpisywane na wspólnotową listę obszarów zatwierdzonych przez 
Komisję; państwa członkowskie są następnie zobowiązane do podjęcia wszelkich 
koniecznych środków w zakresie ochrony i zarządzania mających na celu zachowanie lub 
przywrócenie wartości ochronnych tych obszarów. Zgodnie z dyrektywą ptasią obszary 
spełniające konkretne wymogi (obszary specjalnej ochrony - OSO) są określane 
i klasyfikowane bezpośrednio przez państwa członkowskie na podstawie istotnych kryteriów 
ornitologicznych w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony szczególnie zagrożonych siedlisk 
zgodnie z przedmiotową dyrektywą.

Zgodnie z wyżej wymienionym prawodawstwem UE dotyczącym środowiska naturalnego 
oraz orzecznictwem ETS w kilku instancjach obszary, które mają zostać włączone do sieci 
Natura 2000, wyznacza się wyłącznie na podstawie istotnych kryteriów naukowych. 
Konkretne procedury, w tym wszelkie konsultacje z właścicielami gruntów lub innymi 
stronami zainteresowanymi przed wyznaczeniem określonych obszarów, ustalają właściwe 
władze poszczególnych państw członkowskich zgodnie z obowiązującymi przepisami 
krajowymi.

Jeśli chodzi o prawa własności nieruchomości, przepisy dotyczące sieci Natura 2000 
określone w dyrektywie siedliskowej nie wpływają jako tako na te prawa, a wszelkie 
powiązane decyzje, łącznie z ewentualną koniecznością wywłaszczenia i wypłacenia 
odszkodowania, powinny być podejmowane i regulowane na mocy przepisów i procedur 
krajowych. Wyznaczenie danego obszaru jako obszaru należącego do sieci Natura 2000 tak 
naprawdę nie oznacza automatycznie, że właściciele gruntów utracą dochody lub nastąpi 
ograniczenie ich praw własności. Istnieje szereg przykładów obszarów chronionych 
należących do sieci Natura 2000, które obejmują tereny prywatne, co wcale nie zmniejsza ich 
wartości ani statusu ochronnego. Niemniej jednak oczywiście w pewnych okolicznościach 
można ubiegać się o odszkodowanie (na przykład jeśli zgodnie ze statusem Natura 2000 
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właściciele gruntów podzielonych na strefy rolnicze muszą zmienić zwyczajowe praktyki 
rolnicze). Tego typu płatności odszkodowawcze mogą być współfinansowane w ramach 
funduszy UE. 

W przypadku zarządzania takimi obszarami państwa członkowskie muszą zastosować 
odpowiednie środki ochronne, uwzględniające kwestie społeczne, ekonomiczne i kulturowe 
oraz cechy lokalne i regionalne. Oznacza to, że obszary należące do sieci Natura 2000 nie są 
jedynie systemem „rezerwatów przyrody”, w przypadku których systematycznie wyklucza się 
wszelką działalność człowieka, ale też obszarami, na których działalność człowieka, w tym 
o charakterze społecznym lub ekonomicznym, może być podejmowana lub kontynuowana, 
dopóki będzie przebiegać w sposób zrównoważony, co z kolei umożliwia trwałe spełnianie 
celów związanych z ochroną określonych obszarów. W związku z tym uznaje się, że człowiek 
stanowi integralną część środowiska naturalnego, a partnerstwo człowieka ze środowiskiem 
naturalnym gwarantuje otrzymanie optymalnych rezultatów. W rzeczywistości cenne wartości 
wielu obszarów należących do sieci Natura 2000 wynikają ze sposobu dotychczasowego 
zarządzania nimi i ważne jest zapewnienie kontynuacji takich działań w przyszłości (jak na 
przykład rolnictwo ekstensywne). Ponadto bezpośrednie zaangażowanie użytkowników 
gruntów i innych stron zainteresowanych w osiągnięcie wspólnych celów w zakresie 
zarządzania jest kluczowym elementem skutecznej, długoterminowej ochrony tych obszarów. 

Działalność związana z zarządzaniem wiąże się z ponoszeniem przez państwa członkowskie 
kosztów, które zasadniczo, zgodnie z zasadą pomocniczości, powinny być pokrywane 
z budżetów krajowych. Jednakże w art. 8 dyrektywy siedliskowej przewiduje się w razie 
konieczności możliwość współfinansowania tego typu działań ze środków wspólnotowych. 
Możliwości finansowania sieci Natura 2000 zostały jasno określone w ramach wszystkich 
istotnych unijnych instrumentów finansowania w kontekście okresu programowania na 
lata 2007–2013. Obejmują one płatności odszkodowawcze na rzecz ograniczenia konkretnych 
sposobów użytkowania lub praktyk na obszarach, gdzie jest to konieczne w celu zachowania 
cennych siedlisk. Możliwości te zostały szczegółowo opisane w poradniku wydanym przez 
Komisję1. W każdym bądź razie decyzje dotyczące konieczności regulowania płatności 
odszkodowawczych leżą w gestii właściwych władz krajowych, a nie UE. Niemniej jednak 
Komisja pragnie zaznaczyć, że sieć Natura 2000 może również przynieść znaczne korzyści 
ekonomiczne i społeczne, które obejmują na przykład świadczenie usług w zakresie 
ekosystemu, dostarczanie produktów żywnościowych oraz drewna, tworzenie miejsc pracy 
(np. w ekoturystyce) wpływających na zróżnicowanie gospodarek lokalnych.

Wnioski

Władze krajowe na szczeblu centralnym, regionalnym lub lokalnym odpowiadają przede 
wszystkim za zdefiniowanie i wdrożenie programów operacyjnych współfinansowanych 
z funduszy UE, jak również za zapewnienie zgodności z prawodawstwem UE 
i ustawodawstwem krajowym. W związku z tym to właśnie władze krajowe, które są 
odpowiedzialne za wdrażanie programów operacyjnych, powinny wykorzystywać możliwości 
stworzone na rzecz sieci Natura 2000. Na podstawie informacji dostarczonych przez 
                                               
1„Financing Natura 2000–Guidance Handbook” [Poradnik: finansowanie sieci Natura 2000] 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/index_en.htm.
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składającego petycję Komisja nie może stwierdzić naruszenia prawa UE. 


