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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 0190/2013, ktorú predkladá A. G. S. (Španielsko), o ohrození orlosupa 
bradatého (Gypaetus barbatus) v aragónskych Pyrenejach v Španielsku

1. Zhrnutie obsahu petície

Autor petície odsudzuje, že Nadácia pre zachovanie orlosupa bradatého so súhlasom vlády 
Aragónska opakovane vyberá vajcia z hniezd orlosupa bradatého v aragónskych Pyrenejach. 
Autor petície sa domnieva, že tento postup vážnym spôsobom zasahuje do života a 
reprodukčného cyklu tohto druhu a že predstavuje porušenie smernice o ochrane voľne 
žijúceho vtáctva (smernica 2009/147/ES). Autor petície takisto žiada, aby španielska vláda 
prehodnotila politiku týkajúcu sa opätovného nasadzovania orlosupa bradatého v aragónskych 
Pyrenejach, a poznamenáva, že do tohto procesu by mal byť zapojený vedecký výbor.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 6. novembra 2013. Parlament požiadal Komisiu o 
poskytnutie informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie (doručená 28. februára 2014)

Autor petície sa domnieva, že vyberanie vajec z hniezd orlosupa bradatého v aragónskych 
Pyrenejach so súhlasom vlády Aragónska predstavuje porušenie smernice o ochrane voľne 
žijúceho vtáctva (2009/147/ES), a požaduje, aby španielska vláda prehodnotila projekt 
nasadzovania tohto druhu v parku Picos de Europa. Autor petície konkrétne tvrdí, že projekt 
opätovného nasadzovania tohto druhu v parku Picos de Europa sa vypracoval bez riadneho 
plánovania a bez toho, aby sa vypracovala štúdia realizovateľnosti.
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Poznámky Komisie

V článku 5 smernice o ochrane voľne žijúceho vtáctva sa od členských štátov vyžaduje, aby 
vytvorili všeobecný systém ochrany všetkých druhov voľne žijúcich vtákov, v rámci ktorého 
sa zakazuje predovšetkým vyberanie vajec vo voľnej prírode, ako aj úmyselné rušenie týchto 
vtákov, ak by rušenie bolo značné vzhľadom na ciele tejto smernice.

Podľa článku 9 však členské štáty môžu udeliť výnimku z týchto ustanovení okrem iného na 
účely výskumu a vzdelávania, obnovenia populácie, opätovného nasadenia a na chov 
potrebný na tieto účely. Tieto výnimky musia oznamovať Komisii. 

Na základe správy, ktorú Španielsko predložilo, výnimka na vyberanie vajec z hniezd 
orlosupa bradatého sa v uplynulých rokoch udelila v Aragónsku so zámerom jeho ďalšieho 
nasadzovania vo voľnej prírode. Podľa informácií, ktoré poskytli španielske úrady, tieto 
výnimky nemajú nijaký vplyv na populáciu uvedeného druhu v Aragónsku. 

Opätovné nasadzovanie orlosupa bradatého v parku Picos de Europa je súčasťou projektu 
LIFE+ financovaného Európskou úniou1 na zachovanie orlosupa bradatého a jeho príspevku 
do služieb ekosystému. Tento projekt zahrnuje akcie na zisťovanie oblastí s nízkou 
výkonnosťou chovu v stredných Pyrenejach a hodnotenie príčin nízkej výkonnosti, ako aj 
konkrétne akcie na zvyšovanie výkonnosti a prežívanie dospelých kusov v Pyrenejach s 
cieľom posilnenia chovného úspechu a prirodzeného rozptyľovania druhu. 

Akcie určené na zotavovanie a opätovné nasadzovanie jedincov vychádzajú zo španielskeho 
programu na zachovanie orlosupa bradatého mimo miesta jeho prirodzeného výskytu, ktorý 
schválila pracovná skupina pre orlosupa bradatého v apríli roku 2010. Podľa informácií 
zistených v projekte LIFE tieto činnosti neovplyvnia darcovskú španielsku populáciu orlosupa 
bradatého. Španielske úrady predovšetkým potvrdili, že pri uskutočňovaní týchto činností 
budú dodržiavať pravidlá stanovené pracovnou skupinou pre orlosupa bradatého v júni roku 
2012 a v každom prípade budú dodržiavať zásady, ktoré vytýčila Medzinárodná únia pre 
spoluprácu v oblasti zachovania prírodného bohatstva (International Union for Conservation 
the Nature - IUCN) v pokynoch na opätovné nasadzovanie a ďalšie premiestňovanie v záujme 
zachovania2, aby sa predišlo ovplyvňovaniu darcovskej populácie.  

Záver

Komisia sa na základe dostupných informácií domnieva, že neexistujú dôkazy porušenia 
smernice o ochrane vtáctva. Komisia dôkladne monitoruje realizáciu projektu Life+ Red 
Quebrantahuesos v záujme zabezpečenia toho, aby sa všetky činnosti vypracúvali v súlade s 
ustanoveniami uvedenej smernice. 

                                               
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 Tieto zásady na sťahovanie rastlín a zvierat na účely zachovania druhov vypracovala Odborná pracovná 
skupina pre opätovné nasadzovanie a invazívne druhy. Možno ich nájsť na adrese: http://data.iucn.org/dbtw-
wpd/edocs/2013-009.pdf


