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Относно:  Петиция № 0532/2020, внесена от P.O.S., с испанско гражданство, 
относно дивите птици: тяхното положение, лова им и търговията с тях

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията съобщава, че от почти 300 вида птици, защитени в Испания, 
оцеляването на 137 е донякъде застрашено. От тях 36 вида са застрашени, а други 13 са 
достигнали критично състояние. Ловът, незаконната търговия с диви птици, 
смъртоносните опасности като сблъскване или поражения от електрически ток, 
загубата или разрушаването на местообитания, са основните причини за смъртта на 
много птици, особено прелетни. Всяка година в Испания умират хиляди птици по 
причини, пряко свързани с хората. Географското положение на Испания означава, че тя 
носи огромна отговорност за опазването на птиците: тя е основен фактор за 
оцеляването на прелетните птици в Европа. Освен това тя е дом на 90% от популациите 
на птици чистачи в Европа. Вносителят на петицията осъжда нарушенията на 
Директивата за птиците (Директива № 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на 
Съвета от 30 ноември 2009 г. относно опазването на дивите птици) и призовава за 
щателно разследване на тези нарушения, както и за това от испанското правителство да 
бъдат поискани съответни обяснения с цел да се гарантира реална и стриктна защита на 
дивите птици, и по-специално на прелетните и на силно застрашените видове.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 30 юли 2020 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 227, параграф 6 от Правилника за дейността).

3. Отговор на Комисията, получен на 12 октомври 2020 г.

Европа е дом на повече от 500 вида диви птици, но в момента природозащитният статус 
на близо 40% от тях не е много добър. 
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Директивата за птиците1 има за цел да защити всички диви птици, естествено живеещи 
в диво състояние в Европейския съюз. Освен това, през 1992 г. Директивата за 
местообитанията2 създаде мрежата „Натура 2000“, която включва специални защитени 
зони за птици, определени съгласно Директивата за птиците.

Органите на държавите членки са отговорни да прилагат гореспоменатото 
законодателство и да гарантират, че защитените зони по „Натура 2000“ и защитените 
видове, които се срещат на тяхна територия, включително всички диви птици, се 
управляват в съответствие със законодателството на ЕС. 

Държавите членки следва да гарантират, че ловните дейности са обект на разрешителен 
режим и че се провеждат при пълно зачитане на правилата за опазване на видовете и 
местообитанията съгласно Директивата за местообитанията и Директивата за птиците. 
Комисията предостави насоки3 за някои от основните концепции на Директивата за 
птиците и фокусира своите действия по прилагане, наред с другото, върху пълното 
изкореняване на незаконното убиване, улавяне и търговия с птици в ЕС.

През годините Комисията е установила случаи на неспазване на директивите за птиците 
и за местообитанията в Испания и в тази връзка е открила няколко разследвания, а когато 
е било необходимо, е започнала производства за нарушение. 

Примери за действията, предприети от Комисията с цел да гарантира правилно 
прилагане на директивите в Испания, включват няколко текущи производства за 
нарушаване на защитата на гургулиците (Дело 2019/2143); за пропуски при определянето 
на специални защитени зони и установяване на подходящи цели и мерки за опазване 
(Дело 2015/2003); и за непредприемането на подходящи мерки за защита на обекта 
Doñana и за предотвратяване разрушаването на защитените местообитания във влажните 
зони (Дело 2014/2090). 

Заключение

В светлината на по-стратегическия и ефективен подход към своите действия по 
прилагане, заложен в Съобщение C/2016/86004, Комисията припомня, че основните 
средства за правна защита в случай на предполагаемо нарушение на правото на ЕС са 
предвидени в испанската правна система. Комисията ще продължи да предприема 
действията, които счита за най-подходящи, в случаите на системно неспазване на 
законодателството на ЕС.
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https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/FARMING%20FOR%20NATURA%202
000-final%20guidance_bg.pdf 
4Съобщение на Комисията „Право на ЕС: по-добри резултати чрез по-добро прилагане“ C/2016/8600, 
ОВ C 18, 19.1.2017 г., стр. 10 – 20.

https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/action_plans/guidance_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/pdf/guidance_on_energy_transmission_infrastructure_and_eu_nature_legislation_bg.pdf
https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/pdf/guidance_on_energy_transmission_infrastructure_and_eu_nature_legislation_bg.pdf
https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/FARMING%20FOR%20NATURA%202000-final%20guidance_bg.pdf
https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/FARMING%20FOR%20NATURA%202000-final%20guidance_bg.pdf

