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Comisia pentru petiții
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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1245/2009, adresată de Diego de Ramón Hernández, de cetățenie 
spaniolă, în numele „Asociației persoanelor din Sierra de Escalona și Dehesa 
de Campoamor afectate de declararea zonei ca parc natural și de planul de 
urbanism” (Asociación de afectados por la declaración de parque natural y 
plan de ordenación de la Sierra de Escalona y Dehesa de Campoamor) și al 
„Asociației proprietarilor din Sierra de Carrascoy” (Asociación de 
propietarios de la Sierra de Carrascoy), privind planul de urbanism din 
Murcia și Valencia

1. Rezumatul petiției

Petiționarul solicită Comisiei Europene să inițieze proceduri de încălcare a dreptului 
comunitar împotriva administrațiilor autonome din Valencia și Murcia pentru nerespectarea 
de către acestea a rezoluțiilor Parlamentului European (raportul Auken) referitoare la 
urbanismul durabil, precum și pentru lipsa acordării de despăgubiri corespunzătoare 
proprietarilor afectați de procedurile de expropriere.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 8 decembrie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 2 septembrie 2010

Petiția

Petiționarul este avocatul asociației proprietarilor vizați de desemnarea parcului natural 
„Sierra Escalona y Dehesa de Campoamor” din regiunea Valencia și al asociației 
proprietarilor din zona naturală „Sierra de Carrascoy” din regiunea Murcia.
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Petiționarul reclamă lipsa compensării a 1 500 de proprietari ale căror proprietăți au fost 
declarate zone protejate de către autoritățile regionale din Valencia și Murcia. Petiționarul nu 
este de acord cu procedurile aplicate și cu restricționarea utilizării terenului pe care autoritățile 
regionale au impus-o proprietarilor fără nicio compensație economică. Petiționarul pretinde 
că, în ciuda faptului că ambele administrații autonome primesc o sumă substanțială de bani 
din fonduri UE, banii nu ajung la proprietarii care au drepturi limitate de utilizare a 
proprietăților private. 

Petiționarul solicită intervenția Parlamentului European pentru a opri acest abuz asupra
drepturilor individuale. Petiționarul solicită ca fondurile structurale primite de administrațiile 
regiunilor autonome Valencia și Murcia să fie transferate Greciei, ca dovadă de solidaritate 
din partea celor 1 500 de proprietari afectați. 

Petiționarul a prezentat, de asemenea, petiția nr. 293/2007 privind impactul urbanizării 
excesive în regiunea Murcia, care a fost închisă de PE în temeiul rezultatului raportului 
Auken. Petiționarul consideră că autoritățile regionale nu respectă rezoluția din raportul
Auken privind desemnarea zonelor protejate și aprobarea planurilor de gestionare și de 
utilizare a terenurilor, care, în opinia sa, limitează drepturile proprietarilor fără a oferi 
compensații corespunzătoare.

Comentariile Comisiei cu privire la petiție

Comisia observă că raportul Auken1 adoptat de Parlamentul European se referă la impactul pe 
care urbanizarea excesivă în Spania îl are asupra drepturilor individuale ale cetățenilor 
Europeni, asupra mediului înconjurător și asupra aplicării dreptului comunitar, în baza 
petițiilor primite. Printre alte recomandări, Parlamentul European solicită autorităților 
spaniole (naționale, regionale, judiciare și administrative) să pună capăt abuzului asupra 
drepturilor deținătorilor de proprietăți individuale ca urmare a urbanizării masive. Cu toate 
acestea, raportul nu face referire la drepturile individuale privind desemnarea și gestionarea 
zonelor naturale protejate.

Comisia observă că siturile ES5212012 „Sierra de Escalona y Dehesa de Campoamor” din 
provincia Alicante și ES6200002 „Carrascoy y El Valle” din provincia Murcia au fost 
desemnate în conformitate cu dispozițiile Directivei privind habitatele 92/43/CEE2. Situl 
ES0000464 „Sierra Escalona y Dehesa de Campoamor” din provincia Alicante a fost 
desemnat în conformitate cu dispozițiile Directivei privind păsările 2009/147/CE3. 
                                               
1 Raportul privind impactul urbanizării extensive din Spania asupra drepturilor individuale ale 
cetățenilor europeni, asupra mediului înconjurător și asupra aplicării dreptului comunitar, pe 
baza petițiilor primite (2008/2248(INI) - „raportul Auken”).
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A6-
2009-0082+0+DOC+WORD+V0//RO
2 Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 12 mai 1992 privind protejarea habitatelor naturale și 
a faunei și florei sălbatice, JO L 206, 22.7.1992
3 Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 30 noiembrie 2009 
privind conservarea păsărilor sălbatice (JO L 20, 26.1.2010, p. 7) care codifică Directiva 
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Rețeaua Natura 2000 a fost creată în baza Directivei 92/43/CE a Consiliului privind 
conservarea habitatelor naturale și a florei și faunei sălbatice (Directiva privind habitatele). În 
cadrul obiectivului general de prezervare a biodiversității și a faunei și florei sălbatice în 
întreaga Uniune, obiectivul rețelei este de a contribui la realizarea unei stări de conservare 
favorabile pentru o serie de habitate și specii deosebit de amenințate, vulnerabile sau rare; 
acesta trebuie realizat prin identificarea și desemnarea zonelor care prezintă astfel de 
caracteristici și prin gestionarea lor adecvată ulterioară, în conformitate cu dispozițiile juridice 
corespunzătoare din directivă. Pe lângă zonele identificate în cadrul Directivei privind 
habitatele, rețeaua include și zone desemnate în baza Directivei 2009/147/CE privind 
conservarea păsărilor sălbatice (Directiva privind păsările). Rețeaua reprezintă, prin urmare, o 
componentă majoră a legislației UE privind natura și un pilon al politicii generale a UE care 
își propune să oprească declinul biodiversității.

Desemnarea zonelor în baza Directivei privind habitatele se realizează în etape, pe baza unor 
criterii științifice prevăzute în directivă. Acestea presupun, mai întâi, identificarea zonelor 
adecvate (situri de importanță comunitară - SIC) de către statele membre, prezentarea lor la 
Comisie și evaluarea acestora la nivelul regiunii biogeografice corespunzătoare pentru a 
asigura o reprezentare satisfăcătoare în cadrul rețelei de habitate și specii protejate. Siturile 
astfel selectate sunt incluse pe o listă comunitară de situri adoptate de Comisie; statele 
membre au atunci obligația să ia toate măsurile de protejare și gestionare necesare pentru a 
menține sau restaura valorile de conservare a siturilor. În temeiul Directivei privind păsările, 
siturile adecvate (arii de protecție specială - APS) sunt identificate și clasificate direct de către 
statele membre în baza unor criterii ornitologice corespunzătoare, pentru a permite o protecție 
adecvată habitatelor critice ale păsărilor sălbatice, în conformitate cu dispozițiile din directivă.

Așa cum prevede legislația susmenționată privind natura și cum a confirmat de Curtea 
Europeană de Justiție în mai multe situații, desemnarea siturilor Natura 2000 trebuie realizată 
doar în baza unor criterii științifice corespunzătoare. Procedurile specifice care trebuie urmate, 
inclusiv orice consultare cu deținătorii de proprietăți sau alte părți interesate înainte de 
desemnarea siturilor, sunt decise de către autoritățile competente ale statelor membre, în 
conformitate cu prevederile naționale în vigoare.

În ce privește drepturile de proprietate asupra terenurilor, dispozițiile referitoare la Natura 
2000 din Directiva privind habitatele nu afectează astfel de drepturi în sine, și orice decizii 
aferente, inclusiv posibila necesitate a exproprierii și compensației, trebuie să fie pronunțate și 
reglementate în conformitate cu dispozițiile și procedurile naționale. Într-adevăr, desemnarea 
unui sit ca sit Natura 2000 nu înseamnă automat că va exista o pierdere de venituri sau o 
limitare a drepturilor de proprietate pentru proprietarii de terenuri. Există numeroase exemple 
de zone protejate în cadrul Natura 2000 care includ proprietăți private fără a compromite 
valoarea acestora sau stadiul de conservare a zonelor. Cu toate acestea, există cu siguranță 
condiții în care compensațiile pot fi plătite (de exemplu, dacă proprietarului unor terenuri 
agricole i se solicită, datorită etichetării „Natura 2000”, modificarea practicilor agricole 
obișnuite). Asemenea plăți compensatorii pot fi eligibile pentru finanțare din fonduri UE. 

                                                                                                                                                  
79/409/CEE a Consiliului din 2 aprilie 1979 privind conservarea păsărilor sălbatice (JO L 
103, 25.4.1979).
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Pentru gestionarea siturilor, statele membre trebuie să instituie măsuri de conservare adecvate 
ținând cont de considerentele sociale, economice și culturale, precum și de caracteristicile 
locale și regionale. Aceasta înseamnă că siturile Natura 2000 nu sunt doar un sistem de 
„rezervații naturale” din care sunt excluse în mod sistematic orice activități umane, ci sunt 
zone în care activitățile umane, inclusiv cele de natură socială sau economică, pot fi 
întreprinse sau continuate atâta timp cât se desfășoară într-un mod sustenabil care să permită 
realizarea obiectivelor de conservare a siturilor într-un mod echilibrat. Prin urmare, este 
recunoscut faptul că omul este o parte integrantă a naturii și cele două componente 
funcționează cel mai bine în parteneriat reciproc. De fapt, multe dintre siturile Natura 2000 
sunt valoroase tocmai datorită modului în care au fost gestionate până acum și este important 
ca aceste tipuri de activități (precum cultivarea extensivă) să poată continua și în viitor. Mai 
mult, implicarea directă a utilizatorilor terenurilor și a altor părți interesate în obiectivele de 
gestionare comune reprezintă cheia unei protejări pe termen lung a siturilor. 

Activitățile de gestionare pot impune costuri pentru statele membre care, în principiu, ar 
trebui să fie acoperite de bugetele naționale în temeiul principiului subsidiarității. Cu toate 
acestea, articolul 8 din Directiva privind habitatele prevede posibilitatea cofinanțării 
comunitare a acestor activități acolo unde este necesar. Oportunitățile de finanțare a Natura 
2000 au fost identificate în mod clar în toate instrumentele de finanțare UE corespunzătoare în 
contextul perioadei de programare 2007-2013. Acestea includ plăți compensatorii pentru 
restricționarea anumitor utilizări sau practici în zonele în care acest lucru este necesar pentru 
conservarea habitatelor valoroase. Aceste oportunități sunt prevăzute în detaliu în ghidul 
publicat de Comisie privind acest subiect1. În orice caz, decizia privind necesitatea plăților 
compensatorii trebuie reglementată de autoritățile naționale competente, și nu de Uniunea 
Europeană. Cu toate acestea, Comisia dorește să evidențieze faptul că rețeaua Natura 2000 
poate aduce, de asemenea, beneficii economice și sociale substanțiale, printre care, de 
exemplu, furnizarea de servicii ecosistemice, furnizarea de alimente și lemne, crearea de 
oportunități de angajare (de exemplu în eco-turism), care diversifică economiile locale.

Concluzii

Autoritățile naționale centrale, regionale sau locale dețin principala responsabilitate pentru 
elaborarea și punerea în aplicare a programelor operaționale cofinanțate de fonduri UE și 
pentru garantarea conformității cu legislația națională și europeană. Prin urmare, depinde de 
autoritățile naționale responsabile cu programele operaționale dacă vor profita de 
oportunitățile oferite pentru Natura 2000. În baza informațiilor furnizate, Comisia nu poate 
identifica nicio încălcare a legislației UE. 

                                               
1 „Finanțarea Natura 2000–Manual de instrucțiuni” 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/index_en.htm


