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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

2.9.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1895/2009, внесена от Joan Mellado Villanova, с испанско 
гражданство,от името на „Asociación salvem el poble“, относно 
опазването на флората и фауната в община Palau-solità i Plegamans, 
Барселона

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията се оплаква от промяна, извършена от регионалното 
правителство в Каталония, в „Plan Territorial Metropolitano de Barcelona” (PTMB –
Устройствения план за метрополния район на Барселона), като твърди, че то е 
променило статута на територия в община Palau-solità i Plegamans на територия с 
превантивна защита, докато същата преди е била класифицирана като специално 
защитена и като такава не е подлежала на застрояване. Новото наименование означава, 
че тя може да бъде обявена за земя за застрояване чрез привеждането в сила на 
генерални плановете, които се подкрепят от каталонското правителство. Тази земя е 
местообитание за защитени видове растения и животни, като например ястреба 
врабчар, ястребовия орел, керкенеза, сокола орко, забулената сова, и пр., които биха 
били заплашени, ако възможността за развитието на този район като земя за 
застрояване бъде осъществена на практика.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 30 септември 2010 г. Комисията е приканена да представи 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на комисията, получен на 2 септември 2010 г.

Вносителят на петицията осъжда екологичните щети, които община Palau-solità i 
Plegamans по всяка вероятност ще понесе, ако регионалното правителство на Каталония  
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изпълни Устройствения план за метрополния район на Барселона.

Според вносителя 600-те хектара земя, засегнати от плана, обхващат значителни по 
брой видове естествени местообитания и редица птици, посочени в Приложение I от 
Директивата за птиците. Понастоящем тази територия се счита за извънградска земя, но 
новото планиране за земеползване въвежда класификация и територията ще стане 
градска.

Вносителят изисква регионалното правителство да се задължи с изменение на плана за 
земеползване за община Palau-solità i Plegamans, с цел избягване на 
градоустройственото развитие в тази природна зона.

Коментари на Комисията относно петицията

Комисията отбелязва, че община Palau-solità i Plegamans не обхваща никакви територии 
от значение за Общността (ТЗО), определени като такива съобразно разпоредбите на 
Директивата за местообитанията, 92/43/ЕО1, като такива ТЗО не съществуват и в 
близост до нея. Аналогично, няма никакви специални защитени зони, определени като 
такива съобразно Директивата за птиците, 2009/147/ЕО2, разположени в нейните рамки 
или в близост.

По отношение на видовете птици, които са посочени в петицията и които са включени в 
Приложение I на Директивата за птиците, Комисията припомня разпоредбите на член 
4.4 на горепосочената директива, съобразно който държавите-членки се стремят да 
избягват замърсяването или влошаването на качеството на местообитанията на птици 
извън защитените зони. 

Заключение

Градоустройственото планиране и проектиране са част от правомощията на 
съответните органи на държавите-членки. Европейската комисия може да се намеси 
единствено ако се установи нарушение на правото на ЕС. Предоставената информация 
не съдържа детайли, с помощта на които да се установи евентуално нарушение на 
разпоредбите на Директивата за птиците.

                                               
1 Директива 92/43/EИО на Съвета от 21 май 1992 г. за опазване на естествените 
местообитания и на дивата флора и фауна,  ОВ L 206, 22.7.1992 г.
2 Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 
година относно опазването на дивите птици (ОВ L 20/7, 26.1.2010 г.), която кодифицира 
Директива 79/409/ЕИО на Съвета от 2 април 1979 г. относно опазването на дивите 
птици (OВ L 103, 25.4.1979 г.).


