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Θέμα:

1.

Αναφορά 0190/2013 του/της A.G.S., ισπανικής ιθαγένειας, σχετικά με τον
κίνδυνο που απειλεί τον γυπαετό (Gypaetus barbatus) στα Πυρηναία της
Αραγονίας, στην Ισπανία

Περίληψη της αναφοράς

Ο/η αναφέρων/αναφέρουσα καταγγέλλει ότι το Ίδρυμα για την Προστασία του Γυπαετού,
έχοντας την έγκριση της κυβέρνησης της Αραγονίας, αφαιρεί κατ’ επανάληψη τα αυγά από
τις φωλιές των γυπαετών στα Πυρηναία της Αραγονίας. Ο/η αναφέρων/αναφέρουσα πιστεύει
ότι η πρακτική αυτή απορρυθμίζει σημαντικά τον κύκλο ζωής και αναπαραγωγής του είδους,
και ότι συνιστά παράβαση της οδηγίας για τα πτηνά (οδηγία 2009/147/ΕΚ). Επίσης, ο/η
αναφέρων/αναφέρουσα ζητεί από την ισπανική κυβέρνηση να επανεξετάσει τις πολιτικές της
σχετικά με την εκ νέου εισαγωγή του γυπαετού στα Πυρηναία της Αραγονίας, και
επισημαίνει ότι στη διαδικασία θα πρέπει να συμμετάσχει μια επιστημονική επιτροπή.
2.

Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 6 Νοεμβρίου 2013. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).
3.

Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 28 Φεβρουαρίου 2014

Ο αναφέρων θεωρεί ότι η αφαίρεση των αυγών από τις φωλιές των γυπαετών με την έγκριση
της κυβέρνησης της Αραγονίας συνιστά παράβαση της οδηγίας για τα πτηνά (οδηγία
2009/147/ΕΚ) και ζητεί από την ισπανική κυβέρνηση να επανεξετάσει το πρόγραμμα
εισαγωγής του είδους αυτού στην περιοχή Picos de Europa. Ο αναφέρων ισχυρίζεται
ιδιαίτερα ότι το πρόγραμμα για την εκ νέου εισαγωγή του είδους στην περιοχή Picos de
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Europa αναπτύσσεται χωρίς τον παραμικρό σχεδιασμό και χωρίς προηγουμένως να
πραγματοποιηθεί η οποιαδήποτε μελέτη σκοπιμότητας.
Παρατηρήσεις της Επιτροπής
Το άρθρο 5 της οδηγίας περί πτηνών επιβάλλει στα κράτη μέλη να εγκαθιδρύσουν ένα γενικό
καθεστώς προστασίας όλων των ειδών αγρίων πτηνών, απαγορεύοντας συγκεκριμένα την
αφαίρεση των αυγών τους στην άγρια φύση, καθώς και τη σκόπιμη ενόχληση των πτηνών,
στο βαθμό που αυτή έχει σημαντικές επιπτώσεις σε σχέση με τους στόχους της παρούσας
οδηγίας.
Ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο 9, τα κράτη μέλη μπορούν να παρεκκλίνουν από αυτές τις
διατάξεις, μεταξύ άλλων, για τους σκοπούς της έρευνας και της διδασκαλίας, του
εμπλουτισμού πληθυσμών και της επανεισαγωγής καθώς και για την αναπαραγωγή που είναι
αναγκαία για τους σκοπούς αυτούς. Οφείλουν να αναφέρουν τις παρεκκλίσεις στην Επιτροπή.
Σύμφωνα με τις αναφορές που απεστάλησαν από την Ισπανία, έχουν εγκριθεί στην Αραγονία
τα τελευταία χρόνια παρεκκλίσεις σε σχέση με την αφαίρεση των αυγών γυπαετού
προκειμένου στη συνέχεια να επανεισαχθούν στην άγρια φύση . Σύμφωνα με τις πληροφορίες
που διαβίβασαν οι ισπανικές αρχές, οι παρεκκλίσεις αυτές δεν είχαν καμία επίπτωση στον
πληθυσμό του είδους στην Αραγονία.
Η επανεισαγωγή του γυπαετού στην περιοχή Picos de Europa αποτελεί τμήμα του
συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος ΕΕ LIFE+ 1 για τη διατήρηση του γυπαετού και τη
συμβολή του στις υπηρεσίες του οικοσυστήματος. Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει δράσεις
για τον εντοπισμό περιοχών με χαμηλή αναπαραγωγή στα Κεντρικά Πυρηναία και την
αξιολόγηση των αιτίων της χαμηλής παραγωγικότητας, καθώς και ειδικές δράσεις για τη
βελτίωση της παραγωγικότητας και την επιβίωση των ενηλίκων ειδών στα Πυρηναία
προκειμένου να ενισχυθεί η επιτυχής αναπαραγωγή και η φυσική εξάπλωση των ειδών.
Οι δράσεις που προβλέπονται για την ανάκτηση και την επαναφορά των δειγμάτων
βασίζονται στο ισπανικό πρόγραμμα για τη διατήρηση ex situ του γυπαετού, η οποία
εγκρίθηκε από την Ομάδα Εργασίας για τον Γυπαετό τον Απρίλιο του 2010. Σύμφωνα με τις
πληροφορίες που παρέχονται στο πρόγραμμα LIFE, οι δραστηριότητες αυτές δεν θα
επηρεάσουν το δότη ισπανικό πληθυσμό του γυπαετού. Ειδικότερα, οι ισπανικές αρχές
επιβεβαίωσαν ότι η υλοποίηση των δραστηριοτήτων αυτών θα ακολουθήσει τις κατευθύνσεις
που έθεσε η ομάδα εργασίας του Γυπαετού, τον Ιούνιο του 2012 και σε κάθε περίπτωση θα
τηρούν τις αρχές που καθορίζονται από την IUCN στις Κατευθυντήριες γραμμές για τις
Επανεισαγωγές και Άλλες Μεταφορές για λόγους Συντήρησης των Ειδών2 προκειμένου να μην
θίγεται ο δότης πληθυσμός.
Συμπέρασμα
Υπό το πρίσμα των διαθεσίμων πληροφοριών, η Επιτροπή θεωρεί ότι δεν στοιχειοθετείται
κάποια παραβίαση της οδηγίας για τα πτηνά. Η Επιτροπή παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την
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
Οι αρχές αυτές έχουν αναπτυχθεί από την ειδική μονάδα της ομάδας για την επανεισαγωγή και τα
χωροκατακτητικά είδη σχετικά με τη μετακίνηση φυτών και ζώων για λόγους συντήρησης των ειδών.
Βρίσκονται στην ιστοσελίδα: http://data.iucn.org/dbtw-wpd/edocs/2013-009.pdf
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εφαρμογή του προγράμματος Life+ Red Quebrantahuesos, προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι
όλες οι δραστηριότητες θα αναπτύσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις τις οδηγίας.
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