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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0347/2010, adresată de Carmen Andonaegui Moreno, de cetățenie 
spaniolă, privind înlăturarea unui cuib de berze din turnul unei biserici din 
Galapagar, în apropiere de Madrid

1. Rezumatul petiției

Petiționara reclamă faptul că autoritățile locale și consiliul parohial din orașul spaniol 
Galapagar au înlăturat un cuib de berze din unul din turnurile bisericii „Nuestra Señora de la 
Asunción”. Petiționara subliniază faptul că a sesizat în zadar autoritățile competente din 
Madrid și mediatorul spaniol și, întrucât consideră că în acest caz este vorba despre încălcarea 
dispozițiilor Directivei 2009/147/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind 
conservarea păsărilor sălbatice, solicită Parlamentului European să intervină.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 1 iulie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 10 noiembrie 2010

Petiția

Petiționara reclamă faptul că un cuib de berze albe situat în vârful turnului bisericii „Nuestra 
Señora de la Asunción” din orașul Galapagar a fost înlăturat din locul respectiv și a fost 
amplasată o plasă metalică pentru a împiedica berzele să își refacă cuibul. Petiționara susține 
că ar fi vorba de o încălcare a dispozițiilor Directivei 2009/147/CE, (Directiva privind 
păsările)1. Petiționara include o trimitere către un blog unde pot fi urmărite evenimentele din 
                                               
1 Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 30 noiembrie 2009 
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cazul respectiv.

Comentariile Comisiei cu privire la petiție

Comisia menționează că orașul Galapagar nu face parte din nicio arie de protecție specială în 
temeiul Directivei privind păsările. Conform informațiilor disponibile, specia de păsări în 
cauză, Ciconia ciconia, nu este considerată o specie amenințată și este larg răspândită în 
Spania. 

Comisia dorește să reamintească dispozițiile articolului 4 alineatul (4) din directiva 
menționată anterior, și anume faptul că statele membre iau măsurile corespunzătoare pentru a 
evita poluarea și deteriorarea habitatelor și în afara zonelor de protecție. La articolul 5 din 
Directiva privind păsările se prevede că statele membre iau măsurile impuse pentru a stabili 
un sistem general de protecție pentru toate speciile de păsări care se găsesc în mod natural în 
stare sălbatică pe teritoriul european al statelor membre (sau pentru toate speciile de păsări 
sălbatice din UE). 

De asemenea, Comisia dorește să reamintească dispozițiile articolului 9 din Directiva privind 
păsările, care prevăd posibilitatea aplicării unor derogări de la dispozițiile articolului 5 (printre 
altele), în cazul în care nu există alte soluții satisfăcătoare. În acest sens, sunt detaliate o serie 
de motive, inclusiv siguranța și sănătatea publică. Derogările de la aplicarea articolului 5 sunt 
comunicate anual Comisiei, iar acestea trebuie să specifice speciile care fac obiectul 
derogărilor, mijloacele, sistemele sau metodele autorizate, condițiile de risc și circumstanțele 
de timp și spațiu sub rezerva cărora pot fi acordate astfel de derogări, autoritatea împuternicită 
să decidă în acest sens, precum și controalele care trebuie efectuate.

Concluzii

În opinia Comisiei, conservarea patrimoniului urban și conservarea păsărilor ar trebui să fie 
compatibile, iar autoritățile competente ar trebui să ia măsurile care se impun pentru a facilita 
acest lucru. Cu toate acestea, responsabilitatea punerii în aplicare pe teritoriul spaniol a 
Directivei privind păsările revine Spaniei, iar Comisia nu constată o încălcare a Directivei 
privind păsările în situația de față. 

                                                                                                                                                  
privind conservarea păsărilor sălbatice (JO L 20, 26.1.2010, p. 7) care codifică Directiva 
79/409/CEE a Consiliului din 2 aprilie 1979 privind conservarea păsărilor sălbatice (JO L 
103, 25.4.1979).


