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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0347/2010, którą złożyła Carmen Andonaegui Moreno (Hiszpania) w 
sprawie usunięcia bocianiego gniazda z wieży kościelnej w mieście Galapagar 
niedaleko Madrytu

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję twierdzi, że lokalne władze i rada parafialna w hiszpańskim mieście 
Galapagar usunęły bocianie gniazdo z jednej z kościelnych wież w kościele Nuestra Señora 
de la Asunción. Składająca petycję podkreśla, że bezskutecznie apelowała do właściwych 
władz w Madrycie i do hiszpańskiego Rzecznika Praw Obywatelskich, a ponieważ według 
niej doszło w tej sprawie do naruszenia przepisów dyrektywy 2009/147/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie ochrony dzikiego ptactwa, zwraca się ona do Parlamentu 
Europejskiego, aby podjął interwencję.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 1 lipca 2010 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 10 listopada 2010 r.

Petycja

Składająca petycję twierdzi, że gniazdo bociana białego znajdujące się na szczycie wieży 
kościoła Nuestra Señora de la Asunción w mieście Galapagar zostało usunięte z pierwotnego 
miejsca, a w miejscu tym umieszczona została metalowa siatka, która ma zapobiec 
odbudowaniu gniazda przez bociany. Składająca petycję twierdzi, że jest to niezgodne z 



PE452.737v01-00 2/2 CM\838882PL.doc

PL

przepisami dyrektywy 2009/147/WE (dyrektywa ptasia)1. Składająca petycję załącza link do 
blogu, na którym można prześledzić rozwój wydarzeń w tej sprawie.

Uwagi Komisji dotyczące petycji

Komisja zauważa, że miasto Galapagar nie zostało włączone na mocy dyrektywy ptasiej do 
żadnego obszaru specjalnej ochrony. Zgodnie z dostępnymi informacjami gatunek ptaka, 
którego dotyczy ta sprawa, tj. Ciconia ciconia, nie jest zagrożony i występuje powszechnie na 
terenie tego kraju. 

Komisja chciałaby przypomnieć o przepisach art. 4 ust. 4 przedmiotowej dyrektywy, które 
stanowią, że państwa członkowskie dążą do uniknięcia powstawania zanieczyszczenia lub 
pogorszenia warunków naturalnych siedlisk poza obszarami ochrony. Art. 5 dyrektywy 
ptasiej przewiduje, że państwa członkowskie podejmują niezbędne działania w celu 
ustanowienia powszechnego systemu ochrony dla wszystkich gatunków ptactwa 
występujących naturalnie w stanie dzikim na europejskim terytorium państw członkowskich 
(lub wszystkich gatunków dzikiego ptactwa w UE).

Komisja chciałaby również przypomnieć postanowienia art. 9 dyrektywy ptasiej, w którym 
zezwala się na odstąpienie od art. 5 (między innymi), jeśli nie ma innego zadowalającego 
rozwiązania. Wymienionych zostało szereg przyczyn umożliwiających stosowanie tego 
postanowienia, w tym dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. Odstępstwa 
dokonane na mocy tego artykułu są przedstawiane Komisji corocznie i muszą określać 
gatunki, do których odstępstwa mają zastosowanie, dozwolone środki, sposoby lub metody, 
warunki ryzyka, czas i miejsce, w których takie odstępstwa muszą być przyznane, organ 
uprawniony do dokonania odstępstwa oraz kontrole, które muszą zostać przeprowadzone.

Wnioski

Zdaniem Komisji ochrona obiektów miejskich i ochrona ptaków powinny iść ze sobą w parze, 
a właściwe władze powinny podejmować odpowiednie działania, aby to ułatwić. Jednak to 
Hiszpania ma obowiązek wdrażać dyrektywę ptasią na swoim terytorium i Komisja nie 
stwierdza naruszenia przepisów dyrektywy ptasiej w obecnym stanie rzeczy. 

                                               
1 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony 
dzikiego ptactwa (Dz.U. L 20/7 z 26.1.2010) ujednolicająca dyrektywę Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 
1979 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dz.U. L 103 z 25.4.1979).


