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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0190/2013, adresată de A.G.S., de cetățenie spaniolă, privind 
amenințarea la adresa vulturului bărbos (Gypaetus barbatus) din Pirineii 
Aragonezi, Spania

1. Rezumatul petiției

Petiționarul denunță faptul că Fundația pentru conservarea vulturului bărbos, cu autorizarea 
Guvernului din Aragon, extrag periodic ouăle din cuiburile vulturilor bărboși din Pirineii 
Aragonezi. Petiționarul consideră că această practică interferează serios cu viața și ciclul 
reproductiv al speciilor și constituie o încălcare a Directivei privind păsările 
(Directiva 2009/147/CE). Petiționarul solicită, de asemenea, ca guvernul spaniol să își 
reexamineze politicile referitoare la reintroducerea vulturului bărbos în Pirineii Aragonezi și 
observă că în acest proces ar trebui implicat un comitet științific.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 06.11.13. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 202 
alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 28.02.14

Petiționarul consideră că extragerea ouălor din cuiburile vulturilor bărboși din Pirineii 
Aragonezi, cu autorizația guvernului Aragonului, constituie o încălcare a Directivei privind 
păsările (2009/147/CE) și solicită ca guvernul spaniol să revizuiască proiectul de introducere 
a speciei în Picos de Europa. În special, petiționarul susține că proiectul de reintroducere a 
speciei în Picos de Europa se desfășoară fără nicio planificare și fără vreun studiu de 
fezabilitate prealabil.
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Observațiile Comisiei

Articolul 5 din Directiva privind păsările prevede ca statele membre să stabilească un sistem 
general de protecție a tuturor speciilor de păsări sălbatice, interzicând, în mod deosebit, luarea 
ouălor acestora din natură, precum și perturbarea deliberată a acestor păsări, în măsură în care 
perturbarea ar fi semnificativă având în vedere obiectivele acestei directive.

Totuși în temeiul articolului 9, statele membre pot stabili derogări de la aceste dispoziții, 
printre altele, în scopuri didactice, în scopul cercetării, al reintroducerii și al reproducerii 
necesare în aceste scopuri. Ele trebuie să raporteze derogările Comisiei. 

Potrivit rapoartelor trimise de Spania, în ultimii ani, au fost autorizate în Aragón derogări 
pentru luarea ouălor de vultur bărbos în vederea reintroducerii ulterioare în natură. Potrivit 
informațiilor furnizate de autoritățile spaniole, aceste derogări nu au avut niciun impact asupra 
populației speciei din Aragón. 

Reintroducerea vulturului bărbos în Picos de Europa face parte dintr-un proiect UE finanțat de 
LIFE+1 pentru conservarea vulturului bărbos și contribuția sa la serviciile ecosistemice. Acest 
proiect include acțiuni pentru identificarea zonelor cu productivitate scăzută a reproducerii în 
Pirineii Centrali și evaluarea cauzelor productivității scăzute, precum și acțiuni specifice 
pentru îmbunătățirea productivității și a supraviețuirii specimenelor adulte în Pirinei în 
vederea consolidării succesului în domeniul reproducerii și a extinderii naturale a speciei. 

Acțiunile prevăzute pentru refacerea speciei și reintroducerea specimenelor sunt bazate pe 
programul spaniol pentru conservarea ex situ a vulturului bărbos, care a fost aprobat de grupul 
de lucru pentru vulturul bărbos în aprilie 2010. Potrivit informațiilor furnizate în proiectul 
LIFE, aceste activități nu vor afecta populația donatoare spaniolă a vulturului bărbos. În 
special, autoritățile spaniole au confirmat că implementarea acestor activități va urma 
orientările stabilite de grupul de lucru pentru vulturul bărbos în iunie 2012 și, în orice caz, va 
respecta principiile prevăzute de UICN în Orientările pentru reintroducere și alte translocări 
în vederea conservării2 pentru a evita afectarea populației donatoare.  

Concluzie

În lumina informațiilor disponibile, Comisia consideră că nu există dovezi ale unei încălcări a 
Directivei privind păsările. Comisia monitorizează îndeaproape implementarea proiectului 
Life+ Red Quebrantahuesos pentru a garanta că toate activitățile sunt dezvoltate în 
conformitate cu dispozițiile directivei. 

                                               
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 Aceste principii sunt dezvoltate de grupul operativ pentru mutarea animalelor și plantelor în vederea 
conservării al Grupurilor de specialiști privind reintroducerea și speciile invazive. Acestea pot fi găsite la adresa: 
http://data.iucn.org/dbtw-wpd/edocs/2013-009.pdf


