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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: A.G.S.  spanyol állampolgár által benyújtott 0190/2013. sz. petíció a szakállas 
saskeselyűt (Gypaetus barbatus) az aragóniai Pireneusokban 
(Spanyolország) fenyegető veszélyről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifogásolja, hogy a szakállas saskeselyű védelmével foglalkozó 
alapítvány az aragóniai kormány felhatalmazásával rendszeresen eltávolítja a madarak tojásait 
az aragóniai Pireneusokban található fészkekből. Véleménye szerint ezzel a gyakorlattal 
súlyosan beleavatkoznak az állatok életébe és szaporodási ciklusába, és ezzel megsértik a 
vadon élő madarak védelméről szóló 2009/147/EK irányelvet. A petíció benyújtójának kérése 
továbbá az, hogy a spanyol kormány vizsgálja felül a szakállas saskeselyűnek az aragóniai 
Pireneusokba történő visszatelepítését célzó politikáját, és megjegyzi, hogy e folyamatba egy 
tudományos bizottságot is be kellene vonni.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2013. november 6. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2014. február 28.

A petíció benyújtója úgy véli, hogy az, hogy az aragóniai Pireneusokban az aragóniai 
kormány jóváhagyásával eltávolítják a szakállas saskeselyűk tojásait a fészkekből, sérti a 
madárvédelmi irányelvet (2009/147/EK), és arra kéri a spanyol kormányt, hogy vizsgálja felül 
a fajnak a Picos de Europa területére való betelepítésére irányuló projektet. A petíció 
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benyújtója konkrétan azt állítja, hogy a fajnak a Picos de Europa területére történő 
visszatelepítésére irányuló projektet előzetes tervezés és megvalósíthatósági tanulmány 
elkészítése nélkül indították meg.

A Bizottság észrevételei

A madárvédelmi irányelv 5. cikke előírja, hogy a tagállamok alakítsanak ki egy valamennyi 
vadon élő madárfajra vonatkozó általános védelmi rendszert, megtiltva különösen tojásaik
természetből való begyűjtését, valamint a madarak szándékos zavarását, amennyiben a 
zavarás jelentős lenne az irányelv céljaira tekintettel.

A 9. cikk értelmében azonban a tagállamok eltérhetnek e rendelkezésektől, többek között 
kutatási és oktatási célokból, valamint az újratelepítés, a visszatelepítés és az esetlegesen 
ezekhez szükséges tenyésztés céljából. Ezen eltérésekről jelentést kell küldeniük a Bizottság 
részére. 

A Spanyolország által rendelkezésre bocsátott jelentések szerint a szakállas saskeselyűk 
tojásainak a faj későbbi visszatelepítése érdekében történő eltávolítására vonatkozó eltérést az 
elmúlt években engedélyezték Aragóniában. A spanyol hatóságok által nyújtott 
tájékoztatásból kiderül, hogy ezen eltérések nem voltak hatással a faj aragóniai populációjára. 

A szakállas saskeselyűnek a Picos de Europa területére történő visszatelepítése egy olyan, az 
uniós LIFE+ által finanszírozott projekt1 része, melynek célja a faj védelme, valamint az 
ökoszisztéma-szolgáltatásokhoz való hozzájárulásának megőrzése. A projekt tevékenységei 
közé tartozik a Pireneusok középső része alacsony termékenységi aránnyal rendelkező 
területeinek azonosítása, az alacsony termékenység okainak vizsgálata, valamint a szaporodás 
sikerességének és a faj természetes elterjedésének elősegítése érdekében a felnőtt példányok 
termékenységének és túlélésének javítását célzó néhány konkrét intézkedés. 

A faj helyreállítását és a példányok visszatelepítését célzó fellépések a szakállas saskeselyű ex
situ megőrzésére irányuló spanyol programon alapulnak, melyet a szakállas saskeselyűvel 
foglalkozó munkacsoport 2010 áprilisában hagyott jóvá. A LIFE-projektben rendelkezésre 
bocsátott információk szerint e tevékenységek nem lesznek hatással a szakállas saskeselyű 
spanyolországi donorpopulációjára. A spanyol hatóságok megerősítették, hogy a 
donorpopulációra gyakorolt hatás elkerülése érdekében e tevékenységek végrehajtása során 
követni fogják a szakállas saskeselyűvel foglalkozó munkacsoport 2012 júniusában 
megállapított iránymutatásait, és minden esetben eleget tesznek a Természetvédelmi 
Világszövetség (IUCN) által a visszatelepítésre és egyéb megőrzési célú áttelepítésekre 
vonatkozó iránymutatásban2 lefektetett alapelveknek.  

Összegzés

A fenti információk fényében a Bizottság úgy véli, hogy nem bizonyított a madárvédelmi 
irányelv megsértése. A Bizottság szorosan figyelemmel kíséri a „Life+ Red 
Quebrantahuesos” elnevezésű projekt végrehajtását, ily módon biztosítva, hogy valamennyi 

                                               
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 Ezeket az alapelveket a visszatelepítéssel és az idegenhonos inváziós fajokkal foglalkozó szakcsoport növények 
és állatok megőrzési célú áttelepítésével foglalkozó munkacsoportja dolgozta ki. Megtalálhatók a következő 
linken: http://data.iucn.org/dbtw-wpd/edocs/2013-009.pdf
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intézkedés kidolgozása során figyelembe vegyék az irányelv rendelkezéseit.


