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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1895/2009 dėl augmenijos ir gyvūnijos išsaugojimo Palau-solita i
Plegamans, Barselona, apskrityje, kurią pateikė Ispanijos pilietis Joan Mellado 
Villanova asociacijos "Asociación salvem el poble" vardu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas skundžiasi dėl Katalonijos autonominės valdžios padarytų Barselonos 
teritorinio miesto plano pakeitimų (isp. PTMB), paskelbiant Palau-solita i Plegamans 
apskrities teritoriją prevencinės apsaugos zona, nors anksčiau ji buvo klasifikuojama kaip 
ypatingai saugoma teritorija, todėl joje nebuvo įmanoma miesto plėtra. Atsižvelgiant į naują 
apibrėžtį ir Katalonijos autonominei valdžiai skatinant rengti generalinius planus, ji gali būti 
paskelbta tinkama miesto plėtrai. Minėtoje teritorijoje yra saugomų augmenijos ir gyvūnijos 
rūšių, kaip antai paukščių: paukštvanagių, juostuotųjų erelių, pelėsakalių, sketsakalių, 
liepsnotųjų pelėdų ir kt., kuriems minėta galimybė panaudoti šias teritorijas miesto plėtrai 
sukeltų pavojų.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2010 m. rugsėjo 30 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. rugsėjo 2 d.

„Peticijos pateikėjas skundžiasi dėl žalos aplinkai, kurią tikriausiai patirs Palau-solità i 
Plegamans apskritis, jeigu Katalonijos autonominė valdžia įgyvendins Barselonos teritorinį 
miesto planą (isp. Plan Territorial Metropolitano de Barcelona).

Remiantis peticijos pateikėju, 600 ha žemės teritorijoje, kuri patenka į minėtąjį planą, 
aptinkama svarbių natūralių buveinių ir keletas paukščių, įtrauktų į Paukščių direktyvos 
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I priedą. Ši teritorija dabar laikoma ne miesto zona, tačiau pagal naująjį žemėtvarkos planą 
nustatoma nauja klasifikacija, kuria remiantis minėtoje teritorijoje bus įmanoma miesto plėtra.

Peticijos pateikėjas prašo įpareigoti regiono vyriausybę pakeisti Palau-solità i Plegamans 
apskrities žemėtvarkos planus, kad šioje gamtinėje zonoje būtų išvengta miesto plėtros.

Komisijos komentarai apie peticiją

Komisija pažymi, kad nei Palau-solità i Plegamans apskrities teritorijoje, nei šalia jos nėra 
jokių Bendrijos svarbos teritorijų, nustatytų pagal Buveinių direktyvos 92/43/EB1 nuostatas. 
Be to, apskrities teritorijoje ir šalia jos taip pat nėra jokių specialių apsaugos teritorijų, 
nustatytų pagal Paukščių direktyvą 2009/147/EB2.

Atsižvelgdama į peticijoje išvardytas paukščių rūšis ir rūšis, įtrauktas į Paukščių direktyvos 
I priedą, Komisija primena minėtosios direktyvos 4 straipsnio 4 dalies nuostatas, kuriose 
teigiama, jog valstybės narės imasi priemonių, kad būtų išvengta paukščių buveinių, esančių 
už saugomų teritorijų ribų, taršos ar pažeidimo. 

Išvados

Miestų planavimas ir projektavimas priklauso atitinkamų valstybės narės valdžios institucijų 
kompetencijai. Europos Komisija gali įsikišti tik jei nustatomas ES teisės pažeidimas. 
Pateiktoje informacijoje nebuvo nurodyta jokių duomenų, kuriais remiantis būtų galima 
nustatyti Paukščių direktyvos nuostatų pažeidimą.“

                                               
1 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos Direktyva 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros 
apsaugos. OL L 206, 1992 7 22.
2 2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva Nr. 2009/147/EB dėl laukinių paukščių 
apsaugos (OL L 20/7, 2010 1 26), kuria kodifikuojama 1979 m. balandžio 2 d. Tarybos direktyva 79/409/EEB 
dėl laukinių paukščių apsaugos (OL L 103, 1979 4 25).


