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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Joan Mellado Villanova, spanyol állampolgár által az „Asociación salvem el 
poble” (Mentsük meg a falut!) szervezet nevében benyújtott 1895/2009. számú 
petíció Palau-solità i Plegamans (Barcelona) település növény- és állatvilágának 
megóvásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifogásolja, hogy a katalán regionális kormány (Generalitat) módosította 
a Barcelonai Városfejlesztési Tervet, amikor a Palau-solità i Plegamans településen található, 
ezt megelőzően szigorúan védett besorolást élvező és emiatt be nem építhető területeket 
átminősítette megelőző védettségű területté. Az új besorolás miatt a katalán Generalitat által 
támogatott alaptervek kivitelezésével az említett területek beépíthető területté minősíthetőek. 
A területen élő növény- és állatvilág számos védett fajt sorakoztat fel, mint például a karvaly, 
a héja sas, a vörös vércse, a kabasólyom vagy a gyöngybagoly, amelyek veszélybe 
kerülnének, ha sor kerülne az említett területek belterületbe vonására.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. szeptember 30. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az 
eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. szeptember 2.

A petíció benyújtója kifogásolja azokat a környezeti károkat, amelyek Palau-solità i 
Plegamans települést fogják sújtani abban az esetben, ha a katalán regionális kormány 
(Generalitat) végrehajtja a Barcelonai Városfejlesztési Tervet (Plan Territorial Metropolitano 
de Barcelona).
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A petíció benyújtója szerint a tervekben szereplő 600 hektáros terület számos, a madarakról 
szóló irányelv I. mellékletében felsorolt jelentős természetesélőhely-típusnak és madárnak ad 
otthont. A terület jelenleg külterület, ám az új területhasznosítási tervek átminősítik azt, és 
belterületté válik.

A petíció benyújtója arra kéri a regionális kormányt, hogy a városfejlesztés e természeti 
környezetben történő megakadályozása érdekében vállaljon kötelezettséget arra, hogy Palau-
solità i Plegamans település esetében módosítja a területhasznosítási tervet.

A Bizottság megjegyzései a petícióval kapcsolatban

A Bizottság megjegyzi, hogy Palau-solità i Plegamans település nem rendelkezik a 
természetes élőhelyekről szóló 92/43/EGK irányelv1 rendelkezései értelmében kijelölt 
közösségi jelentőségű természeti területtel sem belterületén sem pedig a közelben. Ugyanígy 
nem található a település területén vagy közelében a vadon élő madarak védelméről szóló 
2009/147/EK irányelv2 által kijelölt különleges védelmi terület.

A petícióban felsorolt madárfajok és a vadon élő madarak védelméről szóló irányelv I. 
mellékletében felsorolt madarak tekintetében a Bizottság emlékeztet a fenti irányelv 4. cikke 
(4) bekezdésének rendelkezéseire, amelyek kimondják, hogy a tagállamoknak törekedniük 
kell az élőhelyek szennyezésének vagy elpusztításának elkerülésére a védett területeken kívül 
is.

Következtetések

A várostervezés és -rendezés az adott tagállam hatóságainak illetékességi körébe tartozik. Az 
Európai Bizottság csak az uniós jogszabályok megszegése esetén avatkozhat be. A benyújtott 
információk nem tartalmaztak a vadon élő madarak védelméről szóló irányelv 
rendelkezéseinek lehetséges megsértésére utaló jeleket.

                                               
1 A természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló, 1992. 
május 21-i 92/43/EGK tanácsi irányelv.  HL L 206., 1992.7.22.
2 A vadon élő madarak védelméről szóló, 1979. április 2-i 79/409/EGK tanácsi irányelvet (HL 
L 103., 1979.4.25.) kodifikáló 2009. november 30-i 2009/147/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv a vadon élő madarak védelméről (HL L 20., 2010.1.26., 7. o.).


