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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0347/2010 af Carmen Andonaegui Moreno, spansk statsborger, om 
fjernelse af en storkerede fra et kirketårn i byen Galapagar i nærheden af Madrid

1. Sammendrag

Andrageren påklager, at de lokale myndigheder og menighedsrådet i den spanske by 
Galapagar har fjernet en storkerede fra et af tårnet i kirken "Nuestra Señora de la Asunción". 
Andrageren understreger, at hun allerede forgæves har rettet henvendelse til de ansvarlige 
myndigheder i Madrid og til Den Spanske Ombudsmand, og da hun mener, at der i 
indeværende sag er tale om overtrædelse af bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2009/147/EF om beskyttelse af vilde fugle, anmoder hun Europa-Parlamentet om at 
gribe ind.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 1. juli 2010). Kommissionen 
anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 10. november 2010.

"Andragendet

Andrageren klager over, at en storkerede for den hvide stork på toppen af kirketårnet i kirken 
Nuestra Señora de la Asunción i byen Galapagar er blevet fjernet fra sin oprindelige 
placering, og at der er blevet anbragt et metalnet for at forhindre storkene i at bygge rede igen. 
Andrageren mener, at dette er en overtrædelse af bestemmelserne i direktiv 2009/147/EF 
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(fugledirektivet)1. Andrageren har anført et link til en blog, hvor udviklingen i sagen kan 
følges.

Kommissionens bemærkninger

Kommissionen noterer, at byen Galapagar ikke er en del af et særligt beskyttet område i 
henhold til fugledirektivet. Ifølge de tilgængelige oplysninger er den omhandlede fugleart 
ciconia ciconia ikke en truet art. Den er vidt udbredt i landet. 

Kommissionen vil gerne minde om bestemmelserne i artikel 4, stk. 4, i ovennævnte direktiv, 
ifølge hvilke medlemsstaterne skal bestræbe sig på at undgå forurening eller forringelse af 
levesteder også uden for de beskyttede områder. I henhold til bestemmelserne i artikel 5 i 
fugledirektivet skal alle medlemsstater træffe de nødvendige foranstaltninger til at etablere et
generelt system til bevarelse af alle arter af naturligt forekommende fugle i vild tilstand i 
medlemsstaternes europæiske territorium (eller alle arter af vilde fugle i EU).

Kommissionen minder også om bestemmelserne i artikel 9 i fugledirektivet, som giver 
mulighed for at afvige fra bestemmelserne i artikel 5 (blandt andre), hvis der ikke findes 
nogen anden tilfredsstillende løsning. Der nævnes en række begrundelser for at anvende 
denne bestemmelse, herunder befolkningens sundhed og sikkerhed. Undtagelser fra 
gennemførelsen af denne artikel skal hvert år indberettes til Kommissionen med detaljerede 
oplysninger om de arter, som er genstand for undtagelsen, de godkendte midler, indretninger 
eller metoder, risikoforholdene og de tidsmæssige og geografiske omstændigheder, som 
sådanne undtagelser skal tillades under, den myndighed, som har beføjelse hertil, og de 
kontroller, som skal gennemføres.

Konklusion

Efter Kommissionens opfattelse bør det være muligt at forene bevarelsen af kulturarven i 
byerne med fuglebeskyttelsen, og de ansvarlige myndigheder bør tage passende skridt til at 
fremme det. Det er imidlertid Spaniens ansvar at gennemføre fugledirektivet på sit 
territorium, og Kommission ser ikke nogen overtrædelse af fugledirektivet som sagerne står."

                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EF af 30. november 2009 om beskyttelse af vilde fugle 
(EUT L 20/7 af 26.1.2010), der kodificerer Rådets direktiv 79/409/EØF af 2. april 1979 om beskyttelse af vilde 
fugle (EFT L 103 af 25.4.1979).


