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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0190/2013, imressqa minn A.G.S., ta’ ċittadinanza Spanjola, dwar 
it-theddida imposta lill-avvoltoj barbut (Gypaetus barbatus) fil-Pirinej 
Aragoniżi, Spanja

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jiddenunzja li l-Fondazzjoni għall-Konservazzjoni tal-Avvoltoj Barbut, bl-
awtorizzazzjoni tal-Gvern ta’ Aragona, ripetutament tneħħi l-bajd mill-bejtiet tal-avvoltoj 
barbut fil-Pirinej Aragoniżi. Il-petizzjonant jemmen li din il-prattika tinterferixxi bil-kbir fil-
ħajja u ċ-ċiklu riproduttiv tal-ispeċji, u li tikkostitwixxi ksur tad-Direttiva dwar l-Għasafar 
(Direttiva 2009/147/KE). Il-petizzjonant jitlob ukoll lill-gvern Spanjol biex jikkunsidra mill-
ġdid il-politiki tiegħu marbuta mal-introduzzjoni mill-ġdid tal-avvoltoj barbut fil-Pirinej 
Aragoniżi, u josserva li kumitat xjentifiku għandu jkun involut fil-proċess.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fis-6 ta’ Novembru 2013. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti 
informazzjoni (l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-28 ta’ Frar 2014

Il-petizzjonant iqis li t-tneħħija tal-bajd mill-bejtiet tal-avvoltoj barbut fil-Pirinej Aragoniżi, 
bl-awtorizzazzjoni tal-Gvern ta’ Aragona, tikkostitwixxi ksur tad-Direttiva dwar l-Għasafar 
(Direttiva 2009/147/KE), u jitlob li l-gvern Spanjol jirrevedi l-proġett għall-introduzzjoni tal-
ispeċji f’Picos de Europa. B’mod partikolari, il-petizzjonant isostni li l-proġett għall-
introduzzjoni mill-ġdid tal-ispeċji f’Picos de Europa huwa żviluppat mingħajr l-ebda ppjanar 
u mingħajr l-ebda studju tal-fattibbiltà minn qabel.
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L-osservazzjonijiet tal-Kummissjoni

L-Artikolu 5 tad-Direttiva dwar l-Għasafar jistipula li l-Istati Membri jistabbilixxu sistema 
ġenerali ta’ protezzjoni għall-ispeċijiet kollha tal-għasafar selvaġġi, bil-projbizzjoni, b’mod 
partikolari, tat-teħid tal-bajd tagħhom f’ambjent selvaġġ kif ukoll id-disturb intenzjonali ta’ 
dawn l-għasafar, safejn id-disturb ikun sinifikanti b’kunsiderazzjoni tal-objettivi ta’ din id-
Direttiva.

Madankollu, skont l-Artikolu 9, l-Istati Membri jistgħu jidderogaw minn dawn id-
dispożizzjonijiet fost l-oħrajn għall-finijiet ta’ riċerka u tagħlim, ta’ ripopolament, ta’ 
introduzzjoni mill-ġdid u għat-trobbija meħtieġa għal dawn il-finijiet. Huma għandhom 
jirrapurtaw id-derogi lill-Kummissjoni. 

Skont ir-rapporti mibgħuta minn Spanja, id-derogi għat-teħid tal-bajd tal-avvoltoj barbut biex 
sussegwentement jiġi introdott mill-ġdid f’ambjent selvaġġ ġew awtorizzati f’Aragona f’dawn 
l-aħħar snin. Skont l-informazzjoni mogħtija mill-awtoritajiet Spanjoli, dawn id-derogi ma 
kellhom l-ebda impatt fuq il-popolazzjoni tal-ispeċji f’Aragona. 

L-introduzzjoni mill-ġdid tal-avvoltoj barbut f’Picos de Europa hija parti minn proġett 
iffinanzjat minn LIFE+ tal-UE 1 għall-konservazzjoni tal-avvoltoj barbut u l-kontribuzzjoni 
tiegħu għas-servizzi tal-ekosistema. Dan il-proġett jinkludi azzjonijiet għall-identifikazzjoni 
ta’ żoni bi produttività baxxa ta’ trobbija fil-Pirinej Ċentrali u l-valutazzjoni tal-kawżi ta’ 
produttività baxxa, kif ukoll azzjonijiet speċifiċi għat-titjib tal-produttività u s-sopravivenza
tal-kampjuni adulti fil-Pirinej sabiex jiżdied is-suċċess tat-trobbija u t-tifrix naturali tal-
ispeċji. 

L-azzjonijiet maħsuba għall-irkupru u l-introduzzjoni mill-ġdid tal-kampjuni huma bbażati 
fuq il-programm Spanjol għal konservazzjoni ex situ tal-avvoltoj barbut, li ġie approvat mill-
Grupp ta’ Ħidma dwar l-avvoltoj barbut f’April 2010. Skont l-informazzjoni mogħtija fil-
proġett LIFE, dawn l-attivitajiet mhux se jaffettwaw il-popolazzjoni donatriċi Spanjola tal-
avvoltoj barbut. B’mod partikolari, l-awtoritajiet Spanjoli kkonfermaw li l-implimentazzjoni 
ta’ dawn l-attivitajiet se ssegwi l-linji gwida stabbiliti fi-grupp ta’ ħidma tal-avvoltoj barbut 
f’Ġunju 2012 u, fi kwalunkwe każ, se tilħaq il-prinċipji stabbiliti mill-Unjoni Internazzjonali 
għall-Konservazzjoni tan-Natura (IUCN) fil-Linji Gwida għall-Introduzzjoni mill-Ġdid u 
Traslokazzjoniiet Oħra għall-Konservazzjoni 2 biex il-popolazzjoni donatriċi ma tiġix 
affettwata.  

Konklużjoni

Fid-dawl tal-informazzjoni disponibbli, il-Kummissjoni tqis li ma hemm evidenza tal-ebda 
ksur tad-Direttiva dwar l-Għasafar.  Il-Kummissjoni qiegħda tissorvelja mill-qrib l-
implimentazzjoni tal-Proġett Life+ Red Quebrantahuesos, biex tiżgura li l-attivitajiet kollha 
jiġu żviluppati f’konformità mad-dispożizzjonijet tad-Direttiva. 

                                               
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 Dawn il-prinċipji huma żviluppati mit-task force tal-Gruppi Speċjalizzati għall-Introduzzjoni mill-Ġdid u l-
Ispeċijiet Invażivi għall-ispostament ta’ pjanti u annimali għal finijiet ta’ konservazzjoni. Jistgħu jinstabu fuq: 

http://data.iucn.org/dbtw-wpd/edocs/2013-009.pdf


