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Komisja Petycji

28.2.2014

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0190/2013, którą złożył(a) A.G.S. (Hiszpania), w sprawie zagrożeń 
dla orłosępa brodatego (Gypaetus barbatus) w Pirenejach 
Aragońskich, Hiszpania

1. Streszczenie petycji

Składający(a) petycję informuje, że Fundacja na rzecz Ochrony Orłosępa Brodatego, za zgodą 
rządu Aragonii, stale usuwa jaja z gniazd orłosępów brodatych w Pirenejach Aragońskich. 
Składający(a) petycję uważa, że tego rodzaju działania stanowią poważną ingerencję w życie 
oraz cykl rozrodczy tego gatunku, oraz naruszenie dyrektywy ptasiej (dyrektywa 
2009/147/WE). Składający(a) petycję zwraca się również do rządu hiszpańskiego z prośbą o 
ponowne rozważenie swoich strategii politycznych dotyczących ponownego wprowadzenia 
orłosępa brodatego do Pirenejów Aragońskich oraz uważa, że w proces ten należy 
zaangażować komitet naukowy.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 6 listopada 2013 r. Zwrócono się do Komisji 
o przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 28 lutego 2014 r.

Składający(a) petycję jest zdania, że usuwanie jaj z gniazd orłosępów brodatych w Pirenejach 
w Aragonii, na co zgodę wydał rząd Aragonii, stanowi naruszenie dyrektywy ptasiej 
(2009/147/WE), i zwraca się do rządu hiszpańskiego z wnioskiem o dokonanie przeglądu 
projektu wprowadzania tego gatunku na obszarze Picos de Europa. Składający(a) petycję 
twierdzi w szczególności, że projekt reintrodukcji (ponownego wprowadzenia) tego gatunku 
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na obszarze Picos de Europa opracowano bez żadnego planu, a także bez uprzedniego 
przeprowadzenia studium wykonalności.

Uwagi Komisji

Zgodnie z art. 5 dyrektywy ptasiej na państwach członkowskich spoczywa wymóg 
ustanowienia powszechnego systemu ochrony dla wszystkich gatunków dzikiego ptactwa, 
zabraniającego w szczególności wybierania ich jaj dziko występujących, a także umyślnego
płoszenia tych ptaków, jeśli mogłoby to mieć znaczenie w odniesieniu do celów tej 
dyrektywy.

Art. 9 przewiduje jednak, że państwa członkowskie mogą odstąpić od tych przepisów, m.in. 
do celów badań i nauczania, repopulacji lub ponownego wprowadzania oraz dla wylęgu 
niezbędnego do powyższych celów. Państwa członkowskie muszą zgłaszać te odstępstwa 
Komisji. 

Ze sprawozdań przesłanych przez Hiszpanię wynika, że w ostatnich latach w Aragonii 
zatwierdzono odstępstwa w odniesieniu do wybierania jaj orłosępów brodatych do celów 
późniejszej reintrodukcji osobników tego gatunku do ich naturalnego środowiska. Zgodnie z 
informacjami przedstawionymi przez władze hiszpańskie odstępstwa te nie mają wpływu na 
populację tego gatunku w Aragonii.

Reintrodukcja orłosępów brodatych na obszarze Picos de Europa stanowi część projektu1, 
który jest finansowany z unijnego instrumentu LIFE+ i dotyczy ochrony orłosępa brodatego i 
jego wkładu w usługi ekosystemowe. Projekt ten obejmuje działania mające na celu 
określenie obszarów w Pirenejach Środkowych, na których odnotowuje się niską rozrodczość, 
oraz ocenę przyczyn takiej sytuacji, jak również działania ukierunkowane konkretnie na 
uzyskanie poprawy w zakresie rozrodczości oraz przeżywalności dorosłych osobników 
w Pirenejach, aby osiągnąć lepsze wyniki pod względem sukcesu rozrodczego oraz 
naturalnego rozprzestrzeniania się tego gatunku.

Podstawę dla działań mających na celu odbudowę populacji i reintrodukcję osobników tego 
gatunku stanowi hiszpański program ochrony ex situ orłosępa brodatego, który został 
zatwierdzony przez Grupę Roboczą ds. Orłosępa Brodatego w kwietniu 2010 r. Z informacji 
dostępnych w ramach projektu LIFE wynika, że działania te nie będą miały wpływu na 
hiszpańską populację orłosępa brodatego, z której pozyskiwane są osobniki. Władze 
hiszpańskie potwierdziły w szczególności, że działania te będą wdrażane zgodnie 
z wytycznymi Grupy Roboczej ds. Orłosępa Brodatego z czerwca 2012 r. oraz że w każdym 
przypadku będą przestrzegane zasady określone przez IUCN w Wytycznych dotyczących 
reintrodukcji i innych translokacji służących ochronie gatunku2, aby uniknąć negatywnego 
wpływu na populację, z której pozyskiwane są osobniki.

Wniosek

                                               
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 Zasady te opracowuje zespół zajmujący się zagadnieniem przenoszenia roślin i zwierząt w celu ich ochrony, 
złożony z przedstawicieli Grupy Specjalistów ds. Reintrodukcji i Grupy Specjalistów ds. Inwazyjnych 
Gatunków Obcych. Wytyczne dostępne są na stronie internetowej: http://data.iucn.org/dbtw-wpd/edocs/2013-
009.pdf
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Na podstawie dostępnych informacji Komisja stwierdza, że nie istnieją żadne dowody, które 
świadczyłyby o jakimkolwiek naruszeniu przepisów dyrektywy ptasiej. Komisja ściśle 
monitoruje wdrażanie projektu Life+ Red Quebrantahuesos, aby zapewnić zgodność 
wszystkich przeprowadzanych działań z przepisami dyrektywy ptasiej. 


