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1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja skundžiasi, kad Ispanijos Galapagaro miesto vietos valdžios institucijos ir 
parapijos taryba pašalino gandro lizdą nuo vieno iš „Nuestra Señora de la Asunción“ 
bažnyčios bokštų. Peticijos pateikėja pabrėžia, kad ji jau kreipėsi į atsakingas valdžios 
institucijas Madride ir į Ispanijos ombudsmeną, tačiau jos prašymai nebuvo patenkinti, ir 
atsižvelgdama į tai, kad, jos nuomone, šiuo atveju pažeidžiamos Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 2009/147/EB dėl laukinių paukščių apsaugos nuostatos, ji prašo, kad 
Europos Parlamentas imtųsi veiksmų.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2010 m. liepos 1 d. Komisijos paprašyta suteikti informaciją (pagal Darbo 
tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. lapkričio 10 d.

„Peticija

Peticijos pateikėja skundžiasi dėl to, kad Galapagaro mieste pašalintas ant bažnyčios „Nuestra 
Señora de la Asunción“ bokšto susuktas baltojo gandro lizdas, be to, uždėtas metalinis tinklas, 
kad gandrai toje vietoje lizdo nesusuktų dar kartą. Peticijos pateikėjos teigimu, taip 
pažeidžiamos Direktyvos 2009/147/EB (Paukščių direktyvos) nuostatos1. Peticijos pateikėja 
                                               
1 2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/147/EB dėl laukinių 
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taip pat pateikia nuorodą į tinklaraštį, kuriame galima stebėti su šiuo atveju susijusių įvykių 
eigą.

Komisijos pastabos dėl peticijos

Komisija pažymi, kad Galapagaro miestas nėra įtrauktas į jokią specialios apsaugos teritoriją 
pagal Paukščių direktyvą. Remiantis turima informacija, atitinkamos rūšies paukščiams 
(Ciconia ciconia) grėsmė nekyla, šios rūšies paukščių šalyje gausu. 

Komisija norėtų priminti nurodytos direktyvos 4 straipsnio 4 dalies nuostatas, pagal kurias 
valstybės narės imasi veiksmų, kad būtų išvengta paukščių buveinių taršos ar pažeidimo už 
saugomų teritorijų ribų. Paukščių direktyvos 5 straipsnyje nurodoma, kad valstybės narės 
imasi būtinų priemonių siekdamos sukurti bendrą visų rūšių laukinių paukščių, natūraliai 
paplitusių valstybių narių europinėje teritorijoje, (arba visų rūšių laukinių paukščių Europos 
Sąjungoje) apsaugos sistemą.

Komisija taip pat norėtų atkreipti dėmesį į Paukščių direktyvos 9 straipsnį, pagal kurį 
numatoma galimybė nukrypti nuo 5 straipsnio (be kitų) nuostatų, kai nerandamas joks kitas 
priimtinas sprendimas. Jame išsamiai nurodomos priežastys, kurioms esant šią nuostatą 
galima taikyti, įskaitant žmonių sveikatą ir saugumą. Apie nukrypimus, taikomus pagal šį 
straipsnį, kiekvienais metais turi būti pranešama Komisijai, nurodant paukščių rūšis, kurioms 
taikomos nukrypti leidžiančios nuostatos, leistinas priemones ar būdus, rizikos sąlygas, laiko 
ir vietos aplinkybes, kuriomis tokios nukrypti leidžiančios nuostatos gali būti taikomos, 
instituciją, įgaliotą priimti sprendimą, ir kontrolę, kuri privalo būti vykdoma.

Išvados

Komisija laikosi nuomonės, kad saugant urbanistinį paveldą ir užtikrinant paukščių apsaugą 
veiksmai turėtų būti derinami, o kompetentingos valdžios institucijos turėtų imtis atitinkamų 
priemonių siekdamos palengvinti šį derinimą. Tačiau už Paukščių direktyvos įgyvendinimą 
savo teritorijoje yra atsakinga Ispanija ir šiuo konkrečiu atveju Komisija Paukščių direktyvos 
pažeidimų įžvelgti negali.“

                                                                                                                                                  
paukščių apsaugos (OL L 20, 2010 1 26, p. 7), kuria kodifikuojama 1979 m. balandžio 2 d. 
Tarybos direktyva 79/409/EEB dėl laukinių paukščių apsaugos (OL L 103, 1979 4 25).


