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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0347/2010 της Carmen Andonaegui Moreno, ισπανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την απομάκρυνση φωλιάς πελαργού από το κωδωνοστάσιο εκκλησίας 
στην πόλη Galapagar κοντά στη Μαδρίτη

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα καταγγέλλει ότι οι τοπικές αρχές και το ενοριακό συμβούλιο της ισπανικής 
πόλης Galapagar απομάκρυναν μια φωλιά πελαργού από κωδωνοστάσιο της εκκλησίας
«Nuestra Señora de la Asunción». Η αναφέρουσα τονίζει ότι έχει ήδη απευθυνθεί στις 
αρμόδιες αρχές στη Μαδρίτη και στον ισπανό Διαμεσολαβητή χωρίς αποτέλεσμα, και καθώς 
θεωρεί ότι στην εν λόγω υπόθεση πρόκειται για παραβίαση των διατάξεων της οδηγίας
2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί της διατηρήσεως των 
αγρίων πτηνών, ζητεί την παρέμβαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή την 1η Ιουλίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 10 Νοεμβρίου 2010.

Η αναφορά

Η αναφέρουσα καταγγέλλει ότι η φωλιά ενός λευκού πελαργού, η οποία βρισκόταν στην 
κορυφή του κωδωνοστασίου της εκκλησίας «Nuestra Señora de la Asunción» στην πόλη
Galapagar, απομακρύνθηκε από την αρχική της θέση και τοποθετήθηκε ένα μεταλλικό δίχτυ, 
με στόχο να εμποδίσει τους πελαργούς να ξαναφτιάξουν τη φωλιά. Η αναφέρουσα 
ισχυρίζεται ότι η ενέργεια αυτή παραβιάζει τις διατάξεις της οδηγίας 2009/147/ΕΚ (οδηγία 
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για τα πτηνά)1. Η αναφέρουσα συμπεριλαμβάνει τον σύνδεσμο ενός ιστολογίου, στο οποίο 
μπορεί να παρακολουθήσει κανείς τις εξελίξεις σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με την αναφορά

Η Επιτροπή παρατηρεί ότι η πόλη Galapagar δεν συμπεριλαμβάνεται σε καμία ζώνη ειδικής 
προστασίας, σύμφωνα με την οδηγία για τα άγρια πτηνά. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες 
πληροφορίες, το συγκεκριμένο είδος πτηνού, Ciconia ciconia, δεν απειλείται και συναντάται 
ευρέως στη χώρα. 

Η Επιτροπή επιθυμεί να υπενθυμίσει τις διατάξεις του άρθρου 4, παράγραφος 4, της 
προαναφερθείσας οδηγίας, η οποία αναφέρει ότι τα κράτη μέλη θα προσπαθήσουν να 
αποφύγουν τη ρύπανση ή τη φθορά των οικοτόπων των πτηνών και έξω από τις ζώνες 
προστασίας. Οι διατάξεις του άρθρου 5 της οδηγίας για τα άγρια πτηνά ορίζουν ότι τα κράτη 
μέλη υιοθετούν τα αναγκαία μέτρα για να εγκαθιδρύσουν ένα γενικό καθεστώς προστασίας 
όλων των ειδών πτηνών που ζουν εκ φύσεως σε άγρια κατάσταση στο ευρωπαϊκό έδαφος των 
κρατών μελών (ή όλων των ειδών άγριων πτηνών στην ΕΕ).

Η Επιτροπή επιθυμεί επίσης να υπενθυμίσει τις διατάξεις του άρθρου 9 της οδηγίας για τα 
άγρια πτηνά, το οποίο παρέχει τη δυνατότητα παρέκκλισης από τις διατάξεις του άρθρου 5 
(μεταξύ άλλων), εφόσον δεν υπάρχουν άλλες ικανοποιητικές λύσεις. Για την εφαρμογή της εν 
λόγω διάταξης απαριθμείται μια σειρά λόγων, συμπεριλαμβανομένων των λόγων δημόσιας 
υγείας και ασφάλειας. Οι εξαιρέσεις που ισχύουν για την εφαρμογή του εν λόγω άρθρου θα 
γνωστοποιούνται κάθε χρόνο στην Επιτροπή και πρέπει να προσδιορίζουν τα είδη που 
αποτελούν αντικείμενο εξαίρεσης, τα επιτρεπόμενα μέσα και εγκαταστάσεις ή μεθόδους, τις 
συνθήκες κινδύνου και τις χρονικές ή τοπικές περιστάσεις στις οποίες οι εξαιρέσεις μπορούν 
να εφαρμοσθούν, την αρχή η οποία είναι αρμόδια να προβεί σε αυτές τις ενέργειες και τους 
ελέγχους που πρέπει να πραγματοποιηθούν.

Συμπεράσματα

Για την Επιτροπή, η διατήρηση της αστικής κληρονομιάς και η διατήρηση των άγριων 
πτηνών θα πρέπει να είναι συμβατές μεταξύ τους και οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να 
λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διευκολύνουν κάτι τέτοιο. Εντούτοις, η εφαρμογή της 
οδηγίας για τα άγρια πτηνά στην ισπανική επικράτεια αποτελεί ευθύνη της Ισπανίας και η 
Επιτροπή αδυνατεί, εν προκειμένω, να εντοπίσει κάποια παραβίαση της οδηγίας για τα πτηνά. 

                                               
1 Οδηγία 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής 
Νοεμβρίου 2009, περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών (ΕΕ L 20/7, 26.1.2010) που 
κωδικοποιεί την οδηγία 79/409/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979 περί της 
διατηρήσεως των αγρίων πτηνών (ΕΕ L 103 της 25.4.1979).


