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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

10.11.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0347/2010, внесена от Carmen Andonaegui Moreno, с испанско 
гражданство, относно отстраняването на щъркелово гнездо от църковната 
кула в град Galapagar в близост до Мадрид

1. Резюме на петицията

Вносителката се оплаква от това, че местните органи и енорийският съвет в испанския 
град Galapagar са отстранили щъркелово гнездо от една от кулите на църквата „Nuestra 
Señora de la Asunción“. Вносителката посочва, че тя вече безуспешно е подавала 
възражения пред отговорните органи в Мадрид и пред испанския омбудсман и, тъй 
като счита, че случаят касае нарушение на Директива 2009/147/ЕО на Европейския 
съвет и на Съвета относно опазването на дивите птици, призовава за намесата на 
Европейския парламент.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 1 юли 2010 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 202, параграф 6 от Правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 10 ноември 2010 г.

Петицията

Вносителката се оплаква от това, че щъркелово гнездо, разположено върху кулата на 
църквата „Nuestra Seсora de la Asunción“ в град Galapagar е било отстранено от мястото, 
където се е намирало, и на негово място е поставена метална мрежа, за да се попречи на 
щъркелите да свиват гнездата си там. Вносителката твърди, че това нарушава 
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разпоредбите на Директива 2009/147/ЕО (Директива за птиците)1. Вносителката е 
предоставила линк към блог, където може да бъде проследено развитието на въпроса.

Коментари на Комисията във връзка с петицията

Комисията отбелязва, че град Galapagar не е включен в нито една специална защитена 
зона съгласно Директивата за птиците. Съгласно наличната информация, въпросните 
птичи видове, Ciconia ciconia, не са застрашени от изчезване и са често срещани в 
държавата. 

Комисията би желала да припомни член 4, параграф 4 от гореспоменатата директива, 
който предвижда, че държавите-членки се стремят да избягват замърсяването и 
влошаването на местообитанията на птици извън защитените зони. Съгласно 
разпоредбите на член 5 от Директивата за птиците държавите-членки вземат 
необходимите мерки за създаване на обща система за защита на всички видове 
естествено живеещи в диво състояние птици на европейската територия на държавите-
членки (или всички видове птици, естествено живеещи в ЕС).

Комисията също така би желала да припомни член 9 от Директивата за птиците, който 
предвижда възможността за дерогация от член 5 (наред с другото), когато няма друго 
задоволително разрешение. За прилагането на тази разпоредба са изброени редица 
причини, сред които общественото здраве и безопасност. Прилаганите дерогации в 
изпълнение на този член се съобщават всяка година на Комисията и следва да посочват 
видовете, които са предмет на дерогацията, разрешените средства, съоръжения и 
методи, условията на риск, подробностите относно периода от време и територията, за 
които могат да бъдат предоставени подобни дерогации, органа, оправомощен за това и 
контрола, който ще бъде осъществен.

Заключения

Според Комисията, опазването на градското наследство и опазването на птиците следва 
да бъдат съгласувани и компетентните органи следва да предприемат необходимите 
мерки в тази посока. Но Испания носи отговорността за прилагането на Директивата за 
птиците на своята територия и Комисията не вижда нарушение на тази директива в 
посочения случай. 

                                               
1 Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 г. 
относно опазването на дивите птици (ОВ L 20/7, 26.1.2010 г.), кодифицирана версия на 
Директива 79/409/ЕИО на Съвета от 2 април 1979 г. относно опазването на дивите 
птици (ОВ L 103, 25.4.1979 г.).


