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Tárgy : Carmen Andonaegui Moreno spanyol állampolgár által benyújtott 0347/2010. 
számú petíció egy gólyafészeknek a Madrid melletti Galapagari városban álló 
templom tornyáról történő eltávolításáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifogásolja, hogy a helyi hatóságok és az egyházközségi tanács a 
spanyolországi Galapagar városában eltávolított egy gólyafészket a „Nuestra Señora de la 
Asunción” templom egyik tornyáról.  A petíció benyújtója hangsúlyozza, hogy eddig hiába 
fordult a madridi illetékes hatóságokhoz, valamint a spanyol ombudsmanhoz, és mivel úgy 
véli, hogy az említett ügyben megsértették a vadon élő madarak védelméről szóló 
2009/147/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet, az Európai Parlament intézkedését 
kéri.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. július 1. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási szabályzat 
202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. november 10.

A petíció

A petíció benyújtója kifogásolja, hogy Galapagar városában a „Nuestra Señora de la 
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Asunción” templom tornyának tetején kialakított fehérgólya-fészket eltávolították eredeti 
helyéről, ahova pedig vashálót erősítettek, hogy ezzel megakadályozzák a gólyákat a fészek 
újraépítésében. Véleménye szerint ez sérti a 2009/147/EK irányelv (madárvédelmi irányelv)1

rendelkezéseit. A petíció benyújtója egy internetes napló hivatkozását is mellékeli, ahol 
nyomon követhető a szóba forgó ügy alakulása.

A Bizottság megjegyzései a petícióval kapcsolatban

A Bizottság megjegyzi, hogy Galapagar városa nem képezi különleges madárvédelmi terület 
részét a madárvédelmi irányelv értelmében. A rendelkezésre álló információk alapján az 
érintett madárfaj – a Ciconia ciconia – nincs veszélyben, és igen elterjedt az országban. 

A Bizottság emlékeztetni kíván a fent említett irányelv 4. cikkének (4) bekezdésében foglalt 
rendelkezésekre, amelyek kimondják, hogy a tagállamok a védett területeken kívül is 
törekednek az élőhelyek szennyezésének vagy elpusztításának elkerülésére. A madárvédelmi 
irányelv 5. cikkében foglalt rendelkezések kimondják, hogy a tagállamok megteszik a 
szükséges intézkedéseket a tagállamok európai területén természetesen előforduló összes 
vadon élő madárfaj (vagy az EU területén fellelhető valamennyi vadon élő madárfaj) általános 
védelmi rendszerének kialakítására.

A Bizottság továbbá emlékeztetni kíván a madárvédelmi irányelv 9. cikkének rendelkezéseire, 
amely cikk lehetőséget biztosít (egyebek mellett) az 5. cikkben foglalt rendelkezésektől való 
eltérésre, ha nincs más megfelelő megoldás. A cikk részletezi az említett rendelkezés 
alkalmazásának néhány okát, ideértve a közegészséget és közbiztonságot is. A szóban forgó 
cikk végrehajtására vonatkozóan alkalmazott eltérésről évente értesíteni kell a Bizottságot, és 
ennek keretében meg kell határozni azon fajokat, amelyekre az eltérések vonatkoznak; az 
engedélyezett eszközöket, eljárásokat vagy módszereket; a kockázati tényezőket, valamint az 
időbeli és térbeli körülményeket, amelyek mellett ilyen eltérések engedélyezhetők; az 
eltérések engedélyezésére felhatalmazott hatóságot; valamint az elvégzendő ellenőrzéseket.

Következtetések

A Bizottság azon a véleményen van, hogy a városi örökség megőrzése és a madarak védelme 
összeegyeztethető, és az illetékes hatóságoknak megfelelő intézkedéseket kell hozniuk ennek 
elősegítésére. Ugyanakkor Spanyolországra hárul annak feladata, hogy saját területén 
végrehajtsa a madárvédelmi irányelvet, a Bizottság pedig a helyzet jelenlegi állása szerint 
nem talált a madárvédelmi irányelv megsértésére utaló jelet. 

                                               
1 A vadon élő madarak védelméről szóló, 1979. április 2-i 79/409/EGK tanácsi irányelvet (HL 
L 103., 1979.4.25.) kodifikáló 2009. november 30-i 2009/147/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv a vadon élő madarak védelméről (HL L 20., 2010.1.26., 7. o.).


