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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0190/2013 af A.G.S., spansk statsborger, om truslen mod 
lammegribben (Gypaetus barbatus) i de aragonske Pyrenæer i Spanien

1. Sammendrag

Andrageren klager over, at fonden for bevarelse af lammegribben med tilladelse fra 
regeringen i Aragonien regelmæssigt fjerner æggene fra lammegribbens reder i de aragonske 
Pyrenæer. Andrageren mener, at denne praksis i høj grad griber forstyrrende ind i artens liv og 
formeringscyklus, og at det er en overtrædelse af fugledirektivet (direktiv 2009/147/EF). 
Andrageren beder også den spanske regering om at tage sin politik vedrørende genudsættelsen 
af lammegribben i de aragonske Pyrenæer op til fornyet overvejelse og påpeger, at en 
videnskabelig komité bør inddrages i processen.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 6. november.2013). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 28. februar 2014

Andrageren mener, at fjernelsen af æg fra lammegribbenes reder i de aragonske Pyrenæer 
med tilladelse fra regeringen i Aragonien er en overtrædelse af fugledirektivet (2009/147/EF) 
og anmoder om, at den spanske regering tager projektet om udsættelse af arten i Picos de 
Europa op til genovervejelse. Især hævder andrageren, at projektet om genudsættelse i Picos 
de Europa udvikles uden nogen form for planlægning og uden nogen forudgående 
feasibilityundersøgelse.
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Kommissionens bemærkninger

I fugledirektivets artikel 5 kræves det, at medlemsstaterne indfører en generel ordning til 
beskyttelse af alle vilde fuglearter, herunder især forbud mod at indsamle deres æg i naturen 
såvel som mod forsætligt at forstyrre fuglene, i det omfang, en sådan forstyrrelse har 
væsentlig betydning for formålet med dette direktiv.

I henhold til artikel 9 kan medlemsstaterne dog fravige disse bestemmelser bl.a. i forsknings-
og undervisningsøjemed, for at genoprette og forny bestanden samt for at muliggøre opdræt i 
forbindelse med de her nævnte formål. Fravigelser skal meddeles Kommissionen. 

I henhold til rapporterne fra Spanien har fravigelser i forbindelse med indsamling af æg fra 
lammegribe med henblik på dennes efterfølgende genudsættelse i naturen været tilladt i 
Aragón i de seneste år. I henhold til oplysningerne fra de spanske myndigheder har disse 
fravigelser ikke haft nogen indvirkning på bestanden af arten i Aragón. 

Genudsættelsen af lammegribben i Picos de Europa er en del af et EU LIFE+-finansieret 
projekt1 til bevarelse af lammegribben og dens bidrag til økosystemtjenester. Dette projekt 
omfatter tiltag til identificering af områder med lav formeringsproduktivitet i de centrale 
Pyrenæer og vurderingen af årsagerne til lav produktivitet såvel som specifikke tiltag for at 
forbedre voksne eksemplars produktivitet og overlevelse i Pyrenæerne med henblik på at øge 
avlingssuccessen og den naturlige spredning af arterne. 

De tiltag, der er planlagt i forbindelse med genoprettelsen og genudsættelsen af enkelte 
individer, er baseret på det spanske program om bevarelse uden for levestedet af 
lammegribben, som blev godkendt af arbejdsgruppen for lammegribbens bevarelse i april 
2010. I henhold til de oplysninger, der foreligger i LIFE-projektet, vil disse aktiviteter ikke 
berøre den spanske donorbestand af lammegribbe. De spanske myndigheder har især 
bekræftet, at gennemførelsen af disse tiltag vil følge retningslinjerne, der blev fastlagt af 
arbejdsgruppen for lammegribbens bevarelse i juni 2012, og vil på enhver måde opfylde 
principperne, der blev fastsat af IUCN i "Guidelines for Reintroductions and Other 
Conservation Translocations"2 for at undgå at påvirke donorbestanden.  

Konklusion

I lyset af de tilgængelige oplysninger mener Kommissionen, at der ikke er noget bevis på 
overtrædelse af fugledirektivet. Kommissionen overvåger tæt gennemførelsen af "Project 
Life+ Red Quebrantahuesos" for at sikre, at alle tiltagene udvikles i overensstemmelse med 
direktivets bestemmelser.

                                               
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 Disse principper er udviklet af taskforce om bevægelige planter og dyr til bevarelsesformål under 
"Reintroduction and Invasive Species Specialist Group" (specialistgruppen for genudsættelse og 

ikkehjemmehørende arter). Disse kan findes på http://data.iucn.org/dbtw-wpd/edocs/2013-009.pdf


