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Comissão das Petições

28.2.2014

COMUNICAÇÃO AOS MEMBROS

Assunto: Petição 0190/2013 apresentada por A.G.S., de nacionalidade espanhola, sobre 
a ameaça à espécie Quebra-ossos (Gypaetus barbatus) nos Pirenéus 
aragoneses, Espanha

1. Síntese da petição

O peticionário denuncia que a Fundação para a Conservação da Espécie Quebra-ossos, 
mediante a autorização do Governo de Aragão, remove recorrentemente os ovos dos ninhos 
de quebra-ossos nos Pirenéus aragoneses. O peticionário considera que esta prática 
compromete gravemente a vida e o ciclo reprodutivo da espécie e constitui uma infração à 
Diretiva «Aves» (Diretiva 2009/147/CE). O peticionário solicita também que o Governo 
espanhol reconsidere as suas políticas em matéria de reintrodução da espécie Quebra-ossos 
nos Pirenéus aragoneses e assinala que deverá ser chamado a intervir na matéria um comité 
científico.

2. Admissibilidade

Declarada admissível em 6 de novembro de 2013. A Comissão foi instada a prestar 
informações, nos termos do artigo 202.º, n.º 6, do Regimento.

3. Resposta da Comissão, recebida em 28 de fevereiro de 2014

O peticionário considera que a recolha de ovos dos ninhos de quebra-ossos nos Pirenéus, em 
Aragão, mediante a autorização do Governo de Aragão, constitui uma infração à Diretiva 
«Aves» (2009/147/EC) e solicita ao governo espanhol que reveja o projeto de introdução da 
espécie nos Picos da Europa. O peticionário afirma, nomeadamente, que o projeto de 
reintrodução da espécie nos Picos da Europa está a ser desenvolvido sem qualquer 
planeamento e sem qualquer estudo de viabilidade prévio.



PE529.958v01-00 2/2 CM\1022398PT.doc

PT

Observações da Comissão

O artigo 5.º da Diretiva «Aves» exige aos Estados-Membros que instaurem um regime geral 
de proteção de todas as espécies de aves selvagens, estando, nomeadamente, proibidas a 
recolha dos seus ovos na natureza e a perturbação intencional destas aves, na medida em que 
tal perturbação tenha um efeito significativo relativamente aos objetivos desta Diretiva.

Porém, nos termos do artigo 9.º, os Estados-Membros podem derrogar estas disposições, 
nomeadamente para fins de investigação e de ensino, de repovoamento, de reintrodução e 
ainda para a criação associada a estas ações. As derrogações têm de ser comunicadas à 
Comissão.

De acordo com os relatórios transmitidos pela Espanha, Aragão autorizou, nos últimos anos, 
derrogações para a recolha de ovos de quebra-ossos, tendo em vista a sua reintrodução ulterior 
na natureza. Segundo as informações fornecidas pelas autoridades espanholas, tais 
derrogações não tiveram qualquer impacto na espécie em Aragão. 

A reintrodução do quebra-ossos nos Picos da Europa faz parte de um projeto1 para a 
conservação do quebra-ossos e do seu contributo para os serviços ecossistémicos, financiado 
pelo programa LIFE+ da UE. Este projeto inclui medidas para identificar áreas com taxas de 
reprodução baixas nos Pirenéus Centrais e para estudar as respetivas causas, bem como 
medidas específicas destinadas a aumentar a produtividade e a taxa de sobrevivência de 
espécimes adultos nos Pirenéus, a fim de melhorar a taxa de reprodução e a disseminação 
natural da espécie. 

As ações previstas para a recuperação e a reintrodução de espécimes têm como base o 
programa espanhol para a conservação ex situ do quebra-ossos aprovado pelo grupo de 
trabalho sobre o quebra-ossos, em abril de 2010. De acordo com as informações fornecidas no 
projeto LIFE, estas atividades não afetarão a população dadora espanhola de quebra-ossos. As 
autoridades espanholas confirmaram, nomeadamente, que a execução destas atividades 
seguirá as orientações definidas pelo grupo de trabalho sobre o quebra-ossos, em junho de 
2012, e respeitará os princípios estabelecidos pela União Internacional para a Conservação da 
Natureza (UICN) nas suas Diretrizes para Reintroduções e Outras Translocações 
Conservatórias2, de modo a não afetar a população dadora.  

Conclusão

Tendo em conta as informações disponíveis, a Comissão considera que não há indícios de 
infração à Diretiva «Aves». A Comissão segue de perto a execução do Projeto Life+ Red 
Quebrantahuesos, a fim de garantir que as atividades desenvolvidas estão em conformidade 
com as disposições da Diretiva.

                                               
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 Estes princípios são desenvolvidos pela task force do grupo de especialistas em reintrodução e espécies 
invasivas responsável pela deslocação de plantas e animais para fins de conservação. Estes princípios estão 
disponíveis em: http://data.iucn.org/dbtw-wpd/edocs/2013-009.pdf


