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Комисия по петиции

28.2.2014

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0190/2013, внесена от A.G.S., с испанско гражданство, относно 
заплахата за брадатия лешояд (Gypaetus barbatus) в арагонските Пиринеи, 
Испания

1. Резюме на петицията

Вносителят осъжда факта, че Фондацията за опазване на брадатите лешояди, с 
разрешението на правителството на Арагон, периодично събира яйцата от гнездата на 
брадатите лешояди в арагонските Пиренеи. Вносителят счита, че тази практика 
представлява груба намеса в живота и репродуктивния цикъл на този вид птици и че тя 
съставлява нарушение на Директивата за птиците (Директива 2009/147/EО). 
Вносителят на петицията също така призовава испанското правителство да преразгледа 
своите политики за повторното въвеждане на брадатия лешояд в арагонските Пиренеи 
и отбелязва, че в процеса следва да се включи научна комисия.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 6 ноември 2013 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 28 февруари 2014 г.

Вносителят счита, че събирането на яйца от гнезда на брадатите лешояди в Пиринеите 
в Арагон с разрешението на правителството на Арагон представлява нарушение на 
Директивата за птиците (2009/147/ЕО) и отправя искане испанското правителство да 
преразгледа проекта за въвеждането на този вид птици в резервата „Picos de Europa“. 
По-конкретно вносителят на петицията твърди, че проектът за повторното въвеждане 
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на този вид птици в „Picos de Europa“ е разработен без достатъчно планиране и без да 
се проведе предварително проучване на практическата му приложимост.

Забележки на Комисията

Съгласно член 5 от Директивата за птиците от държавите членки се изисква да създадат 
обща система за защита на всички видове диви птици, като се забранява по-специално 
събирането на техните яйца от дивата природа, както и умишленото обезпокояване на 
тези птици, доколкото обезпокояването има съществено значение с оглед на целите на 
Директивата. 

При все това съгласно член 9 държавите членки могат да дерогират от тези разпоредби, 
наред с другото за целите на научните изследвания и обучението, повторното 
заселване, повторното въвеждане и размножаването, необходимо за тези цели. Те 
трябва да докладват на Комисията за тези дерогации. 

Според докладите, изпратени от Испания, през последните години в Арагон са били 
одобрени дерогации за събирането на яйца на брадати лешояди с оглед на повторното 
въвеждане на този вид в дивата природа. Според информацията, предоставена от 
испанските органи, тези дерогации не са оказали въздействие върху популацията на 
брадатия лешояд в Арагон. 

Повторното въвеждане на брадатия лешояд в резервата „Picos de Europa“ е част от 
проект, финансиран в рамките на програмата на ЕС „LIFE+“1, за опазване на брадатия 
лешояд и на неговия принос за екосистемите. Този проект включва действия за 
определяне на районите с ниска степен на размножаване в Централните Пиринеи и 
оценка на причините за слабото размножаване, както и конкретни действия за 
подобряване на размножаването и на оцеляването на възрастните екземпляри в 
Пиринеите, с цел да се повиши успешното възпроизвеждане и естественото 
разпространение на този вид птици. 

Действията, предвидени с цел възстановяване и повторно въвеждане на животински 
видове се основава на испанската програма за опазването на брадатия лешояд извън 
естественото му местообитание (ex situ), която беше одобрена от работната група по 
въпросите на брадатия лешояд през април 2010 г. Съгласно информацията, 
предоставена в рамките на проекта „LIFE“, тези дейности няма да се отразят на 
испанската популация на брадатия лешояд, която се явява донор. По-специално 
испанските органи са потвърдили, че изпълнението на тези дейности ще следва 
насоките, определени от работната група по въпросите на брадатия лешояд през юни 
2012 г., и при всички случаи ще спазва принципите, определени от Международния 
съюз за опазване на природата и природните ресурси (IUCN) в документа „Guidelines 
for Reintroductions and Other Conservation Translocations“ („Насоки относно повторното 
въвеждане и други премествания с цел опазване)2, с цел да се избегне въздействието 
върху популацията донор.  

                                               
1 LIFE12 NAT/ES/00032 Life+ Red Quebrantahuesos 
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4674
2 Тези принципи са разработени от специалното звено на експертните групи по въпросите на повторното 
въвеждане и инвазивните видове във връзка с преместването на растения и животни с оглед на тяхното 
опазване. Те са изложени на следния адрес: http://data.iucn.org/dbtw-wpd/edocs/2013-009.pdf
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Заключение

С оглед на наличната информация Комисията счита, че няма доказателства за 
извършени нарушения на Директивата за птиците. Комисията следи отблизо 
изпълнението на проекта „Life+ Red Quebrantahuesos“, с цел да осигури, че всички 
дейности се разработват в съответствие с разпоредбите на Директивата. 


