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Temats: Lūgumraksts Nr. 0347/2010, ko iesniedza Spānijas valstspiederīgā Carmen 
Andonaegui Moreno, par stārķa ligzdas noņemšanu no baznīcas torņa Galapagar
pilsētā Madrides tuvumā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja sūdzas, ka pašvaldības varas iestādes un draudzes padome Spānijas 
pilsētā Galapagar ir aizvākušas stārķa ligzdu, kas atradās vienā no Nuestra Señora de la 
Asunción baznīcas torņiem. Lūgumraksta iesniedzēja uzsver, ka viņa jau ir nesekmīgi 
vērsusies atbildīgajās Spānijas varas iestādēs un pie Spānijas ombuda, un, tā kā, viņasprāt, 
šāda rīcība pārkāpj Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/147/EK (2009. gada 
30. novembris) par savvaļas putnu aizsardzību, viņa lūdz Eiropas Parlamentu iejaukties.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2010. gada 1. jūlijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 10. novembrī.

Lūgumraksts

Lūgumraksta iesniedzēja sūdzas, ka baltā stārķa ligzda, kas atradās uz Nuestra Señora de la 
Asunción baznīcas torņa Galapagar pilsētā, tika pārvietota no tās sākotnējās atrašanās vietas 
un tās vietā tika novietots metāla siets, lai novērstu iespēju, ka stārķi vij ligzdu tornī no jauna. 
Lūgumraksta iesniedzēja sūdzas, ka tādējādi ir pārkāpti Direktīvas 2009/147/EK (Putnu 
direktīva)1 noteikumi. Lūgumraksta iesniedzēja pievieno saiti uz emuāru, kurā var sekot 
                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 30. novembra Direktīva 2009/147/EK par 
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notikumu attīstībai šajā jautājumā.

Komisijas komentāri par lūgumrakstu

Komisija norāda, ka Galapagar pilsēta nav iekļauta nevienā īpaši aizsargājamā teritorijā 
saskaņā ar Putnu direktīvu. Atbilstīgi pieejamajai informācijai attiecīgā putnu suga Ciconia 
ciconia nav apdraudēta un valstī ir plaši sastopama. 

Komisija vēlas atgādināt par minētās direktīvas 4. panta 4. punktu, kurā noteikts, ka 
dalībvalstis cenšas nepieļaut putnu dzīvotņu piesārņošanu vai kaitējuma nodarīšanu tām arī 
ārpus aizsargājamām teritorijām. Putnu direktīvas 5. pantā noteikts, ka dalībvalstis veic 
nepieciešamos pasākumus, lai izveidotu vispārēju aizsardzības sistēmu visām savvaļas putnu 
sugām, kas sastopamas dalībvalstu Eiropas teritorijā (vai visām savvaļas putnu sugām, kas 
sastopamas ES).

Komisija vēlas arī atgādināt Putnu direktīvas 9. panta noteikumus, kas paredz iespēju 
atkāpties no 5. panta (cita starpā) noteikumiem, ja nevar rast citu pieņemamu risinājumu. 
Minēto noteikumu piemērošanai tiek uzskaitīti vairāki iemesli, tostarp sabiedrības veselības 
aizsardzība un drošība. Par atkāpēm attiecībā uz šā panta izpildi katru gadu jāziņo Komisijai 
un jānorāda sugas, uz kurām izņēmums attiecas, atļautie līdzekļi, pasākumi vai paņēmieni, 
riska nosacījumi, kā arī citi apstākļi (laiks un vieta), kādos pieļaujami šādi izņēmumi, iestāde, 
kas pilnvarota to paziņot, un kādi uzraudzības pasākumi jāveic.

Secinājumi

Komisija uzskata, ka pilsētas mantojuma saglabāšanai jābūt savienojamai ar putnu aizsardzību 
un kompetentajām iestādēm ir jāveic atbilstīgi pasākumi, lai to veicinātu. Tomēr Spānija ir 
atbildīga par Putnu direktīvas īstenošanu savā teritorijā, un Komisija neuzskata, ka šajā 
situācijā būtu pārkāpta Putnu direktīva. 

                                                                                                                                                  
savvaļas putnu aizsardzību (OV L 20/7, 26.1.2010.), ar ko kodificē Padomes 1979. gada 
2. aprīļa Direktīvu 79/409/EEK par savvaļas putnu aizsardzību (OV L 103, 25.4.1979.).


