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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1895/2009 af Joan Mellado Villanova, spansk statsborger, for 
foreningen "Asociación salvem el poble", om bevarelse af dyr og planter i 
kommunen Palau-solità i Plegamans, Barcelona

1. Sammendrag

Andrageren klager over den ændring, som regeringen i regionen Catalonien har indført i 
forbindelse med lokalplanen for Barcelonaområdet, idet områder i kommunen Palau-solità i 
Plegamans skal nyde forebyggende beskyttelse, mens de tidligere var klassificerede som 
særligt beskyttede områder og derfor ikke kunne bebygges. Den nye klassifikation medfører, 
at området kan bebygges ved iværksættelse af de udviklingsplaner, som den catalanske 
regering er fortaler for. Området er levested for fredede dyre- og plantearter såsom 
spurvehøgen, høgeørnen, tårnfalken, lærkefalken og sløruglen, som vil være truet, hvis det 
pågældende byudviklingsprojekt gennemføres i området.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 30. september 2010).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 2. september 2010.

Andrageren klager over den beskadigelse af miljøet, som sandsynligvis vil indtræffe i 
kommunen Palau-solità i Plegamans, hvis regeringen i regionen Catalonien gennemfører 
lokalplanen for Barcelonaområdet.

Ifølge andrageren forekommer der på de 600 ha land, som er berørt af planen, vigtige 
naturtyper og en række fugle, der er opført i fugledirektivets bilag I. Dette område betragtes 
nu som liggende uden for byzonen, men den nye arealanvendelsesplan indfører en anden 
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klassifikation, hvorefter dette område nu bliver byzone.

Andrageren kræver, at den regionale regering forpligtes til at ændre arealanvendelsesplanen 
for kommunen Palau-solità i Plegamans med sigte på at undgå byudvikling i dette 
naturområde.

Kommissionens bemærkninger

Kommissionen bemærker, at kommunen Palau-solità i Plegamans på sit område ikke har 
nogen lokalitet af fællesskabsbetydning, der er udpeget i henhold til bestemmelserne i 
habitatdirektivet, direktiv 92/43/EF1, og at der heller ikke er nogen lokalitet af 
fællesskabsbetydning i nærheden. Tilsvarende gælder, at der ikke er udlagt noget særligt 
beskyttet område i medfør af fugledirektivet, direktiv 2009/147/EF2, hverken på dens område 
eller i nærheden.

For så vidt angår de fuglearter, der er opført i andragendet, og dem, der er opført i 
fugledirektivets bilag 1, henleder Kommissionen opmærksomheden på fugledirektivets artikel 
4, stk. 4, ifølge hvilket medlemsstaterne skal bestræbe sig på at undgå forurening eller 
forringelse af fuglenes levesteder uden for de beskyttede områder. 

Konklusioner

Byplanlægning og –design hører under myndighedernes kompetence i den pågældende 
medlemsstat. Europa-Kommissionen kan kun gribe ind, såfremt der er blevet identificeret en 
overtrædelse af EU-retten. De indgivne oplysninger indeholder ikke nogen elementer, på 
grundlag af hvilke det er muligt at identificere en eventuel overtrædelse af fugledirektivets 
bestemmelser.

                                               
1 Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter.  EFT L 206 af 22.7.1992.
2 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EF af 30. november 2009 om beskyttelse af vilde fugle (EUT L 20 af 

26.1.2010), der kodificerer Rådets direktiv 79/409/EØF af 2. april 1979 om beskyttelse af vilde fugle (EFT L 103 af 
25.4.1979).


