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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1895/2009 του Joan Mellado Villanova (ισπανικής ιθαγένειας), εξ 
ονόματος της ένωσης "Asociación salvem el poble", σχετικά με τη διατήρηση της 
χλωρίδας και της πανίδας στον δήμο Palau-solità i Plegamans της Βαρκελώνης

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων διαμαρτύρεται για μία αλλαγή που επέφερε η περιφερειακή κυβέρνηση της 
Καταλονίας στο μητροπολιτικό χωροταξικό σχέδιο της Βαρκελώνης (PTMB) καθώς αυτό 
ορίζει τις εκτάσεις του δήμου Palau-solità i Plegamans ως εκτάσεις προληπτικής προστασίας, 
ενώ στο παρελθόν είχαν χαρακτηριστεί ειδικά προστατευόμενες περιοχές, γεγονός το οποίο 
καθιστούσε απαγορευτική την οικοδόμηση. Με το νέο χαρακτηρισμό, οι εν λόγω εκτάσεις
μπορούν να κηρυχθούν οικοδομήσιμες μέσω της ανάπτυξης οικιστικών σχεδίων που προωθεί 
η τοπική κυβέρνηση της Καταλονίας. Στις συγκεκριμένες εκτάσεις φιλοξενούνται
προστατευόμενα είδη χλωρίδας και πανίδας όπως το τσιχλογέρακο, ο σπιζαετός, το 
βραχοκιρκίνεζο, o δεντρογέρακας, η πεπλόγλαυκα και άλλα τα οποία θα απειληθούν αν 
ισχύσει στην πράξη η δυνατότητα οικοδόμησης των εν λόγω εκτάσεων. 

2. Παραδεκτό 

Κρίθηκε παραδεκτό στις 30 Σεπτεμβρίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες σύμφωνα με τον άρθρο 202 παράγραφος 6 του κανονισμού. 

3. Απάντηση της Επιτροπής, που παρελήφθη στις 2 Σεπτεμβρίου 2010.

Ο αναφέρων καταγγέλλει την περιβαλλοντική ζημία που θα υποστεί πιθανότατα ο δήμος του 
Palau-solità i Plegamans, εάν η περιφερειακή κυβέρνηση της Καταλονίας υλοποιήσει το 
χωροταξικό σχέδιο της Βαρκελώνης ((PTMB).
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Σύμφωνα με τον αναφέροντα, τα 600 εκτάρια γης τα οποία αφορά ο εν λόγω χωροταξικός
σχεδιασμός, φιλοξενούν σημαντικά είδη χλωρίδας και πανίδας καθώς και έναν αριθμό 
πτηνών που αναφέρονται στο παράρτημα 1 της οδηγίας περί πτηνών. Η εν λόγω περιοχή
θεωρείται τώρα ως μη οικοδομήσιμη, αλλά η νέα προγραμματιζόμενη χρήση γης εισαγάγει
μία κατάταξη και η εν λόγω περιοχή θα καταστεί οικοδομήσιμη. 

Ο αναφέρων ζητεί η περιφερειακή κυβέρνηση να υποχρεωθεί να τροποποιήσει τον 
προτεινόμενο προγραμματισμό όσον αφορά τη χρήση της γης στο δήμο Palau-solità i
Plegamans ώστε να αποφευχθεί η αστική ανάπτυξη στην εν λόγω φυσική περιοχή. 

Τα σχόλια της Επιτροπής επί της αναφοράς 

Η Επιτροπή σημειώνει ότι ο δήμος του Palau-solità i Plegamans δεν περιλαμβάνει οιαδήποτε
περιοχή κοινοτικής σημασίας όπως αυτή καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 
περί οικοτόπων, 92/43/ΕΚ1, εντός των εδαφών τα οποία κατέχει ούτε υπάρχει οιαδήποτε 
τοποθεσία κοινοτικής σημασίας κοντά στην εν λόγω περιοχή. Επίσης, δεν υπάρχουν περιοχές
ειδικής προστασίας, όπως αυτές καθορίζονται σύμφωνα με την οδηγία περί διατηρήσεως των 
αγρίων πτηνών, 2009/147/EC2, οι οποίες ευρίσκονται είτε εντός των εν λόγω εδαφών είτε
πλησίον αυτών. 

Σε ό,τι αφορά τα είδη πτηνών που απαριθμούνται στην αναφορά και αυτά τα οποία
συμπεριλαμβάνονται στο παράρτημα Ι της οδηγίας περί πτηνών, η Επιτροπή υπενθυμίζει τις 
διατάξεις του άρθρου 4, παράγραφος 4 της προαναφερθείσας οδηγίας που καθορίζει ότι τα 
κράτη μέλη θα καταβάλλουν προσπάθειες ώστε να αποφύγουν την ρύπανση ή υποβάθμιση
των οικοτόπων των πτηνών και εκτός των ζωνών προστασίας. 

Συμπεράσματα

Η χωροταξία και ο σχετικός σχεδιασμός εμπίπτουν στις αρμοδιότητες των αρχών των κρατών 
μελών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να παρέμβει μόνο σε περιπτώσεις που προσδιορίζεται 
παραβίαση της νομοθεσίας της ΕΕ. Οι πληροφορίες που παρέχονται δεν περιέχουν στοιχεία
τα οποία επιτρέπουν να προσδιορισθεί πιθανή παραβίαση των διατάξεων της οδηγίας περί 
πτηνών. 

                                               
1 Οδηγία του Συμβουλίου 92/43/ΕΚ, της 21ης Μαΐου 1992, σχετικά με τη διατήρηση των 
φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας  ΕΕ L 206, 22.07.1992.
2 Οδηγία 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ης
Νοεμβρίου 2009 σχετικά με τη διατήρηση των αγρίων πτηνών (ΕΕ L 20/7, 26.1.2010) που 
κωδικοποιεί την οδηγία του Συμβουλίου 79/409/ΕΟΚ της 2ας Απριλίου 1979 περί της 
διατηρήσεως των αγρίων πτηνών (ΕΕ L 103, 25.4.1979).


