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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0190/2013, ko iesniedza Spānijas valstspiederīgais A. G. S., 
par bārdaino grifu (Gypaetus barbatus) apdraudētību Aragonas Pirenejos, 
Spānijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka Bārdainā grifa aizsardzības fonds ar Aragonas valdības 
atļauju bieži izņem olas no bārdaino grifu ligzdām Aragonas Pirenejos. Lūgumraksta 
iesniedzējs uzskata, ka šāda prakse ir būtiska iejaukšanās šīs sugas dzīvē un reproduktīvajā 
ciklā un Putnu direktīvas (Direktīva 2009/147/EK) pārkāpums. Lūgumraksta iesniedzējs arī 
prasa Spānijas valdībai pārvērtēt savu politiku, kas attiecas uz bārdainā grifa sugas 
reintrodukciju Aragonas Pirenejos, un ierosina, ka šajā procesā būtu jāiesaistās zinātniskai 
komitejai.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2013. gada 6. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2014. gada 28. februārī

Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka olu izņemšana no bārdaino grifu ligzdām Aragonas 
Pirenejos ar Aragonas valdības atļauju ir Putnu direktīvas (Direktīva 2009/147/EK) 
pārkāpums, un pieprasa, lai Spānijas valdība pārskata savu projektu ieviest šo sugu Eiropas 
kalnu nacionālajā parkā (Picos de Europa). Jo īpaši lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka 
projekts ieviest šo sugu Eiropas kalnu nacionālajā parkā tika izstrādāts bez jebkādas 
plānošanas un priekšizpētes.
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Putnu direktīvas 5. pantā ir prasība dalībvalstīm izveidot vispārēju aizsardzības sistēmu visām 
savvaļas putnu sugām, jo īpaši aizliedzot lasīt putnu olas dabā, kā arī apzināti traucēt putnus, 
ja šādi traucējumi būtiski skar šīs direktīvas mērķus.

Tomēr atbilstīgi 9. panta noteikumiem dalībvalstis var atkāpties no šiem noteikumiem, tostarp 
arī pētniecības un mācību nolūkā, veicot populācijas atjaunošanu, reintrodukciju un šim 
nolūkam nepieciešamo pavairošanu. Par šādām atkāpēm dalībvalstīm ir jāziņo Komisijai.

Saskaņā ar Spānijas atsūtītajiem ziņojumiem tā pēdējos gados ir atļāvusi Aragonā izņemt olas 
no bārdaino grifu ligzdām, lai pēc tam atjaunotu šīs sugas populācijas dabā. Spānijas iestāžu 
sniegtā informācija liecina, ka šīs atkāpes neietekmē konkrētās sugas populāciju Aragonā.

Bārdaino grifu populācijas atjaunošana Eiropas kalnos ir daļa no ES LIFE+ finansēta 
projekta1, kura mērķis ir saglabāt bārdainos grifus un to ietekmi uz ekosistēmu. Projektā ir 
iekļautas darbības, lai noteiktu Centrālajos Pirenejos teritorijas, kurās ir zems šīs sugas 
vairošanās līmenis, un noskaidrotu zemās auglības iemeslus, kā arī konkrētas darbības 
auglības uzlabošanai un pieaugušu īpatņu izdzīvošanai Pirenejos nolūkā uzlabot vairošanās 
rezultātus un šīs sugas dabisku izplatību.

Darbības, kas paredzētas atsevišķu īpatņu atkārtotai ieviešanai, pamatojas uz Spānijas 
programmu bārdaino grifu ex situ saglabāšanai, un tās 2010. gada aprīlī apstiprināja darba 
grupa bārdaino grifu saglabāšanai. Saskaņā ar LIFE projektā sniegto informāciju, šīs darbības 
neietekmēs Spānijas bārdaino grifu populāciju, kas kalpo par donoru. Jo īpaši Spānijas 
iestādes ir apstiprinājušas, ka, īstenojot šīs darbības, tiks ievērotas vadlīnijas, ko 2012. gada 
jūnijā noteica darba grupa bārdaino grifu saglabāšanai, un jebkurā gadījumā tiks ievēroti 
principi, ko Starptautiskā dabas un dabas resursu aizsardzības savienība (IUCN) ir noteikusi 
„Pamatnostādnēs reintrodukcijai un citām aizsardzības nolūkos veiktām pārvietošanām” 
(Guidelines for Reintroductions and Other Conservation Translocations)2, lai novērstu 
ietekmi uz donorpopulāciju  

Secinājums

Ņemot vērā pieejamo informāciju, Komisija uzskata, ka nav pierādījumu tam, ka tiek pārkāpta 
Putnu direktīva. Komisija cieši uzrauga projekta Life+ Red Quebrantahuesos īstenošanu, lai 
nodrošinātu, ka visas darbības notiek atbilstīgi šīs direktīvas noteikumiem.

                                               
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 Šos principus ir izstrādājusi Reintrodukcijas  un invazīvo sugu speciālistu grupas darba grupa au augu un 
dzīvnieku pārvietošanu aizsardzības nolūkos. Tos var atrast norādītajā tīmekļa vietnē: http://data.iucn.org/dbtw-
wpd/edocs/2013-009.pdf


