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Betreft: Verzoekschrift 0190/2013, ingediend door A.G.S. (Spaanse nationaliteit), over de 
bedreiging van de lammergier (Gypaetus barbatus) in de Aragonese Pyreneeën in 
Spanje

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener beklaagt zich over de stichting voor het behoud van de lammergier, die met 
toestemming van de regering van Aragón herhaaldelijk alle eieren verwijdert uit de nesten van 
lammergieren in de Aragonese Pyreneeën. Indiener is van oordeel dat deze praktijk het leven 
en de voortplantingscyclus van deze diersoort ernstig verstoort en een inbreuk vormt op de
vogelrichtlijn (Richtlijn 2009/147/EG). Indiener verzoekt de Spaanse regering voorts om haar 
beleid ten aanzien van de herintroductie van de lammergier in de Aragonese Pyreneeën te 
heroverwegen, en merkt op dat er een wetenschappelijk comité bij dit proces moet worden 
betrokken.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 6 november 2013. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 28 februari 2014

Indiener is van oordeel dat het verwijderen van de eieren uit de nesten van de lammergier in 
de Aragonese Pyreneëen, met toestemming van de regering van Aragón, in strijd is met de 
vogelrichtlijn (2009/147/EG), en wenst dat de Spaanse regering het project voor de 
introductie van de soort in Picos de Europa herziet. Indiener stelt met name dat het project 
voor de herintroductie van de soort in Picos de Europa zonder enige planning en zonder 
voorafgaande haalbaarheidsstudie is ontwikkeld.
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Opmerkingen van de Commissie

De lidstaten zijn op grond van artikel 5 van de vogelrichtlijn verplicht een algemeen 
beschermingssysteem voor alle wilde vogelsoorten op te zetten, dat met name een verbod 
inhoudt om de eieren van deze vogels in de natuur te rapen en om deze vogels opzettelijk te 
storen, voor zover een dergelijke storing, gelet op de doelstellingen van deze richtlijn, van 
wezenlijke invloed is.

In het kader van artikel 9 mogen de lidstaten echter van deze bepalingen afwijken, voor 
doeleinden in verband met onderzoek en onderwijs, het uitzetten en herinvoeren van soorten 
en voor de met deze doeleinden samenhangende teelt. Afwijkingen moeten aan de Commissie 
worden gemeld. 

Volgens de door Spanje toegezonden verslagen is er de afgelopen jaren in Aragón 
toestemming gegeven voor de afwijkingen voor het rapen van de eieren van lammergieren 
met het oog op de herintroductie van deze soort in het wild. Volgens de door de Spaanse 
autoriteiten verstrekte informatie hadden deze afwijkingen geen gevolgen voor de populatie 
van de soort in Aragón.  

De herintroductie van de lammergier in Picos de Europa maakt deel uit van een door 
EU LIFE+ gefinancierd project1 voor het behoud van de lammergier en zijn bijdrage aan 
ecosysteemdiensten. Dit project omvat maatregelen voor het vaststellen van gebieden in het 
centrale deel van de Pyreneeën met een lage vogelbroedproductiviteit en voor de evaluatie 
van de oorzaken van de lage activiteit, evenals specifieke maatregelen om de 
broedproductiviteit en de overleving van volwassen vogels in de Pyreneëen te verbeteren, 
voor meer voortplantingssucces en een betere natuurlijke verspreiding van de soort. 

De geplande maatregelen voor het herstel en de herintroductie van de soort zijn gebaseerd op 
het Spaanse programma voor instandhouding ex situ van de lammergier, dat in april 2010 is 
goedgekeurd door de lammergierwerkgroep. Volgens de voor het LIFE-project beschikbaar 
gestelde informatie zijn deze maatregelen niet van invloed op de Spaanse donorpopulatie van 
de lammergier. De Spaanse autoriteiten hebben met name bevestigd dat deze maatregelen 
zullen worden uitgevoerd volgens de in juni 2012 door de lammergierwerkgroep opgestelde 
richtsnoeren, en hoe dan ook zullen voldoen aan de beginselen van de IUCN zoals 
omschreven in de Guidelines for Reintroductions and Other Conservation Translocations2 om 
te voorkomen dat de donorpopulatie wordt aangetast.  

Conclusie

In het licht van bovenstaande informatie meent de Commissie dat niet kan worden aangetoond 
dat er sprake is van een schending van de vogelrichtlijn. De Commissie houdt nauwlettend 
toezicht op de uitvoering van het project Life+ Red Quebrantahuesos, om ervoor te zorgen dat 
de bepalingen van de richtlijn bij alle activiteiten worden nageleefd. 

                                               
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 Deze beginselen zijn ontwikkeld door de Deskundigentaskforce herintroductie en invasieve soorten voor het 
verplaatsen van planten en dieren voor instandhoudingsdoeleinden. Zij kunnen worden geraadpleegd op: 

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