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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1895/2009 adresată de Joan Mellado Villanova, de cetățenie spaniolă, 
în numele „Asociación salvem el poble” privind conservarea faunei și a florei 
în municipiul Palau-solita i Plegamans, provincia Barcelona

1. Rezumatul petiției

Petiționarul reclamă o schimbare introdusă de guvernul din Catalonia în planul teritorial 
metropolitan al orașului Barcelona (PTMB), care prevede ca terenurile intravilane din Palau-
solita i Plegamans să fie declarate terenuri de protecție preventivă, când anterior intrau în 
categoria terenurilor care beneficiază de protecție specială, ceea ce însemna că nu puteau fi 
supuse unor lucrări de dezvoltare urbană. Prin includerea în această nouă categorie, terenurile 
ar putea fi declarate apte pentru dezvoltarea urbană prin desfășurarea planurilor generale 
promovate de guvernul din Catalonia. Pe aceste terenuri se află specii protejate de floră și 
faună, cum sunt eretele, acvila porumbacă, vânturelul roșu, șoimul rândunelelor, bufnița si 
altele, care ar fi amenințate prin punerea în aplicare a posibilității, menționate mai sus, de 
aplicare a dezvoltării urbane a terenurilor.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 30 septembrie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
conform articolului 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură.

3. Răspunsul Comisiei, primit la 2 septembrie 2010,

Reclamantul denunță deteriorarea mediului pe care o va resimți probabil municipiul Palau-
solità i Plegamans dacă guvernul regional din Catalonia va implementa planul de dezvoltare a 
zonei metropolitane Barcelona (Plan Territorial Metropolitano de Barcelona).

Petiționarul susține că pe cele 600 de hectare de terne, afectate de plan se găsesc un număr 
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însemnat de tipuri de habitate naturale precum și de păsări, enumerate în anexa I din directiva 
privind păsările. Această zonă este considerată acum neurbană, dar noile planuri de amenajare 
a teritoriului introduc o clasificare în urma căreia zona va deveni urbană.

Petiționarul solicită ca guvernul regional să fie obligat să modifice planurile de amenajare a 
teritoriului pentru municipiul Palau-solità i Plegamans pentru a evita dezvoltarea urbană în 
această zonă naturală.

Observațiile Comisiei privind petiția

Comisia constată că municipiul of Palau-solità i Plegamans nu include niciun sit de 
importanță comunitară (SIC), desemnat în conformitate cu prevederile directivei privind 
habitatele, Directiva 92/43/CE1, în teritoriile sale și că nu există niciun SIC în apropierea 
acestei locații.  În mod similar, pe teritoriile municipalității sau în apropierea acesteia nu 
există nicio zonă de protecție specială, în temeiul directivei privind păsările, Directiva 
2009/147/EC2. 

Referitor la speciile de păsări enumerate în petiție și la acelea incluse în anexa I de la directiva 
privind păsările, Comisia reamintește prevederile articolului 4.4 din directiva menționată mai 
sus, care menționează că statele membre depun eforturi pentru a evita poluarea sau 
deteriorarea habitatelor de păsări în afara zonelor protejate. 

Concluzii

Planificarea și designul urban țin de competența autorităților relevante din statul membru. 
Comisia Europeană poate să intervină numai dacă se constată o încălcare a legislației UE. Din 
informațiile primite nu rezultă niciun element care să ducă la identificarea unei posibile 
încălcări a prevederilor din directiva privind păsările.

                                               
1 Directiva 92/43/CE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale și 
a speciilor de faună și floră sălbatică.  JO L 206 din  22.7.1992.
2 Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 30 noiembrie 2009 
privind conservarea speciilor de păsări sălbatice (JO L 20/7 din 26.1.2010) de codificare a 
Directivei 79/409/CEE a Consiliului din 2 aprilie 1979 privind conservarea păsărilor sălbatice 
(JO L 103 din 25.4.1979).


