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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1895/2009, którą złożył Joan MelladoVillanova (Hiszpania), w 
imieniu stowarzyszenia „Asociación salvem el poble”, w sprawie ochrony 
fauny i flory w gminie Palau-solità i Plegamans w Barcelonie

1. Streszczenie petycji

Składający petycję protestuje wobec zmiany wprowadzonej przez kataloński rząd regionalny 
w planie rozwoju obszaru aglomeracji Barcelony (Plan Territorial Metropolitano de 
Barcelona), twierdząc, że teren należący do gminy Palau-solità i Plegamans był obszarem 
objętym zapobiegawczymi środkami ochronnymi, natomiast wcześniej został sklasyfikowany 
jako obszar objęty szczególną ochroną i w związku z powyższym nie może zostać 
przekształcony w działki budowlane. Nowe oznaczenie sprawia, że przedmiotowy teren może 
zostać uznany za działki budowlane w wyniku wdrożenia planów zagospodarowania 
przestrzennego, które są promowane przez kataloński rząd. Obszary te są siedliskiem 
chronionych gatunków fauny i flory, takich jak krogulec, orzeł południowy, pustułka, sokół, 
płomykówka zwyczajna itp., które mogłyby być zagrożone, gdyby możliwość przekształcenia 
tych obszarów w działki budowlane stałaby się rzeczywistością.

2. Dopuszczalność

Petycję uznano za dopuszczalną w dniu 30 września 2010 r. Zwrócono się do Komisji o 
dostarczenie informacji zgodnie z art. 202 ust. 6 Regulaminu.

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 2 września 2010 r.

Składający petycję skarży się na szkody dla środowiska naturalnego, w wyniku których 
prawdopodobnie ucierpi gmina Palau-solita i Plegamans, jeżeli rząd regionalny Katalonii 
wprowadzi plan rozwoju obszaru aglomeracji Barcelony (Plan Territorial Metropolitano de 
Barcelona).
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Zdaniem składającego petycję obszar wielkości 600 hektarów objęty planem jest znaczącym 
naturalnym siedliskiem wielu gatunków, w tym licznych ptaków wymienionych w załączniku 
I do dyrektywy ptasiej. Obszar tan jest obecnie uznawany za teren niemiejski, lecz nowy plan 
zagospodarowania terenu wprowadza nową klasyfikację i stanie się on terenem miejskim.

Autor petycji żąda, aby rząd regionalny został zobowiązany do wprowadzenia zmian do planu 
zagospodarowania terenu dla gminy Palau-solita i Plegamans, aby uniknąć rozwoju 
urbanistycznego na omawianym obszarze naturalnym.

Uwagi Komisji dotyczące petycji

Komisja zauważa, że gmina Palau-solita i Plegamans nie obejmuje żadnego obszaru o 
znaczeniu dla Wspólnoty określonego na mocy przepisów dyrektywy siedliskowej 
93/43/WE1, a na jej terytorium ani w jej pobliżu nie występuje żaden obszar o znaczeniu dla 
Wspólnoty. Podobnie na terytorium gminy ani w jej pobliżu nie występują żadne obszary 
specjalnej ochrony określone w dyrektywie ptasiej 2009/147/WE2.

Jeżeli chodzi o gatunki ptaków wymienionych w petycji i gatunki uwzględnione w 
załączniku I do dyrektywy ptasiej, Komisja przypomina przepisy art. 4 ust. 4 ww. dyrektywy, 
które stanowią, że państwa członkowskie działają na rzecz unikania zanieczyszczania lub 
dewastacji siedlisk ptaków poza obszarami chronionymi.

Wnioski

Planowanie i zagospodarowanie urbanistyczne należą do kompetencji władz danego państwa 
członkowskiego. Komisja Europejska może interweniować jedynie wtedy, gdy stwierdzono 
naruszenie prawodawstwa UE. Przekazane informacje nie dostarczyły żadnych elementów 
pozwalających na zidentyfikowanie ewentualnego naruszenia przepisów dyrektywy ptasiej.

                                               
1 Dyrektywa Rady 92/43/WE z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny 
i flory (Dz.U. L 206 z 22.7.1992).
2 Dyrektywa 2009/147/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony 
dzikich ptaków (Dz.U. 20/7 z 26.1.2010), która kodyfikuje dyrektywę Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 
1979 r. w sprawie ochrony dzikich ptaków (Dz.U. L 103 z 25.4.1979).


