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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1895/2009, ko Asociación salvem el poble vārdā iesniedza 
Spānijas valstspiederīgais Joan Mellado Villanova, par floras un faunas 
aizsardzību Palau-solità i Plegamans administratīvajā rajonā, Barselonā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas par Katalonijas reģionālās pašvaldības izdarīto grozījumu 
Barselonas lielpilsētas teritorijas attīstības plānā (Plan Territorial Metropolitano de 
Barcelona (PTMB)), nosakot zemi Palau-solità i Plegamans administratīvajā rajonā par zemi 
ar preventīvu aizsardzību, lai gan iepriekš tā bija klasificēta kā īpaši aizsargājama un tāpēc to 
nevarēja izmantot apbūvei. Jaunais apzīmējums nozīmē, ka to varētu atzīt par apbūves zemi, 
īstenojot Katalonijas pašvaldības virzītos ģenerālplānus. Šī zeme ir dabiskā vide tādām floras 
un faunas sugām kā zvirbuļu vanags, Borelli ērglis, lauku piekūns, bezdelīgu piekūns, 
plīvurpūce u. c, kas varētu tikt apdraudētas, ja tiks īstenota iespēja attīstīt šo teritoriju kā 
apbūves zemi.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2010. gada 30. septembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 2. septembrī

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas par kaitējumu videi, no kura, iespējams, cietīs Palau-solità i 
Plegamans administratīvais rajons, ja Katalonijas reģionālā valdība īstenos Barselonas 
lielpilsētas teritorijas attīstības plānu (Plan Territorial Metropolitano de Barcelona).

Saskaņā ar lūgumraksta iesniedzēja sniegto informāciju 600 hektāri zemes, ko ietekmēs 
plānošana, kalpo par mājvietu nozīmīgiem dabiskā biotopa veidiem un vairākām Putnu 
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direktīvas I pielikumā iekļautām putnu sugām. Šī teritorija pašlaik tiek uzskatīta par 
neapdzīvotu rajonu, bet saskaņā ar jauno zemes izmantošanas plānu tā tiek klasificēta kā 
apdzīvojama un tagad kļūs par pilsētas teritoriju.

Lūgumraksta iesniedzējs lūdz noteikt reģionālajai valdībai pienākumu grozīt zemes 
izmantošanas plānojumu Palau-solità i Plegamans administratīvajā rajonā, lai izvairītos no 
pilsētas attīstības šajā dabas teritorijā.

Komisijas komentāri par lūgumrakstu

Komisija ir konstatējusi, ka nedz Palau-solità i Plegamans administratīvajā rajonā, nedz tā 
tuvumā neatrodas neviena Kopienā nozīmīga teritorija, kas būtu iekļauta Dzīvotņu 
Direktīvā 92/43/EK1. Tāpat nedz šajā rajonā, ne tā tuvumā neatrodas neviena īpaši 
aizsargājamā teritorija, kas būtu iekļauta Putnu Direktīvā 2009/147/EK2.

Attiecībā uz lūgumrakstā minētajām un Putnu direktīvas I pielikumā iekļautajām putnu sugām 
Komisija atgādina par minētās direktīvas 4. panta 4. punktu, kurā ir noteikts, ka dalībvalstis 
cenšas nepieļaut putnu dzīvotņu piesārņošanu vai kaitējuma nodarīšanu tām arī ārpus 
aizsargājamām teritorijām. 

Secinājumi

Pilsētplānošana un pilsētprojektēšana ir attiecīgās dalībvalsts iestāžu kompetencē. Eiropas
Komisija var iejaukties tikai tad, ja ir konstatēts ES tiesību akta pārkāpums. Pamatojoties uz 
iesniegto informāciju, nav iespējams konstatēt varbūtēju Putnu direktīvas noteikumu 
pārkāpumu.

                                               
1 Padomes 1992. gada 21. maija Direktīva 92/43/EK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un 
floras aizsardzību (OV L 206, 22.7.1992.).
2 Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 30. novembra Direktīva 2009/147/EK par 
savvaļas putnu aizsardzību (OV L 20/7, 26.1.2010.), ar ko kodificē Padomes 1979. gada 
2. aprīļa Direktīvu 79/409/EEK par savvaļas putnu aizsardzību (OV L 103, 25.4.1979.).


