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Betreft: Verzoekschrift 1895/2009, ingediend door Joan Mellado Villanova (Spaanse 
nationaliteit), namens de “Asociación salvem el poble”, over het behoud van 
flora en fauna in de gemeente Palau-solità i Plegamans, Barcelona

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener beklaagt zich over een wijziging die de Generalitat de Catalunya heeft doorgevoerd 
in het Plan Territorial Metropolitano de Barcelona (PTMB), door grondgebied van de 
gemeente Palau-solità i Plegamans de status te geven van preventief beschermde terreinen, 
terwijl ze voorheen waren geclassificeerd als speciaal beschermde gebieden en daarmee nooit 
bebouwd konden worden. Met de nieuwe status zouden ze tot bouwland kunnen worden 
bestempeld uit hoofde van door de Generalitat de Catalunya uitgevaardigde masterplannen. 
Genoemde terreinen fungeren als habitat voor flora en fauna waaronder beschermde soorten 
zoals de sperwer, de havikarend, de torenvalk, de boomvalk, de kerkuil, enzovoorts, die in 
gevaar zouden komen als de mogelijkheid dat deze terreinen bouwland worden, werkelijkheid 
wordt.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 30 september 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 2 september 2010

Indiener beklaagt zich over de milieuschade die wellicht in de gemeente Palau-solità i 
Plegamans zal worden aangericht indien de regionale regering van Catalonië het Plan 
Territorial Metropolitano de Barcelona (PTMB) doorvoert.

Volgens rekwestrant herbergen de 600 hectare grond waar het om gaat belangrijke typen 
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natuurlijke habitats en een aantal vogelsoorten die zijn opgenomen in bijlage I van de 
Vogelrichtlijn. Dit gebied wordt momenteel beschouwd als een niet-stedelijke zone, maar zou 
volgens het nieuwe bestemmingsplan anders worden geclassificeerd en stedelijk gebied 
worden.

De indiener verlangt dat de regionale overheid wordt verplicht het bestemmingsplan voor de 
gemeente Palau-solità i Plegamans te wijzigen, zodat dit natuurgebied niet voor urbanisering 
in aanmerking zou komen.

Commentaar van de Commissie op het verzoekschrift

De Commissie merkt op dat er volgens de bepalingen van de Habitatrichtlijn (92/43/EG1) op 
het grondgebied van de gemeente Palau-solità i Plegamans geen gebieden van communautair 
belang zijn aangewezen, en dat er ook in de omgeving van deze locatie geen GCB voorkomt. 
Ook zijn er uit hoofde van de Vogelrichtlijn (2009/147/EG2) op het grondgebied van deze 
gemeente of in de omgeving daarvan geen speciale beschermingszones aangewezen.

Met betrekking tot de in het verzoekschrift vermelde en in bijlage I bij de Vogelrichtlijn 
opgenomen vogelsoorten verwijst de Commissie naar het bepaalde in artikel 4, lid 4, van 
voornoemde richtlijn, waarin staat dat de lidstaten moeten trachten verontreiniging of 
aantasting van vogelhabitats buiten beschermde gebieden tegen te gaan. 

Conclusies

Ruimtelijke ordening en stadsplanning vallen onder de bevoegdheid van de respectieve
autoriteiten van de lidstaten. De Europese Commissie kan alleen interveniëren wanneer er een 
inbreuk op de EU-wetgeving wordt vastgesteld. De verstrekte informatie bevat geen
elementen waaruit kan worden opgemaakt dat er sprake zou zijn van een eventuele schending 
van de bepalingen van de Vogelrichtlijn.

                                               
1 Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de 
natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna (PB L 206 van 22.07.1992).
2 Richtlijn 2009/147/EG van het Europees Parlement en de Raad van 30 november 2009 
inzake het behoud van de vogelstand (OJ L 20/7, 26.1.2010), die strekt tot codificering van 
Richtlijn 79/409/EEG van de Raad van 2 april 1979 inzake het behoud van de vogelstand (PB
L 103 van 25.4.1979).


