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par savvaļas putniem, to situāciju, medībām un tirdzniecību

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs ziņo, ka no gandrīz 300 Spānijā aizsargātajām putnu sugām 
137 sugu izdzīvošana ir zināmā mērā apdraudēta. No tām 36 sugas ir apdraudētas, bet vēl 
13 sugas ir kritiskā stāvoklī. Medības, savvaļas putnu nelikumīga tirdzniecība, nāvējošas 
briesmas, piemēram, sadursmes vai nāvējošas elektrotraumas, dzīvotņu izzušana vai 
degradācija ir galvenie daudzu putnu, jo īpaši migrējošo putnu, nāves cēloņi. Katru gadu 
Spānijā mirst tūkstošiem putnu ar cilvēkiem tieši saistītu iemeslu dēļ. Tās ģeogrāfiskais 
stāvoklis nozīmē, ka Spānijai ir milzīga atbildība par putnu aizsardzību, proti, tā ir svarīgs 
anklāvs migrējošo putnu izdzīvošanai Eiropā. Turklāt tajā dzīvo 90 % no Eiropas maitēdāju 
putnu populācijām. Lūgumraksta iesniedzējs nosoda Putnu direktīvas (Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2009. gada 30. novembra Direktīva 2009/147/EK par savvaļas putnu aizsardzību) 
pārkāpumus un aicina tos rūpīgi izmeklēt un pieprasīt Spānijas valdībai attiecīgus 
paskaidrojumus, lai savvaļas putniem, jo īpaši aizsargātām migrējošām sugām un nopietni 
apdraudētām sugām, tiktu garantēta patiesa un stingra aizsardzība.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2020. gada 30. jūlijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 227. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2020. gada 12. oktobrī

Eiropā mīt vairāk nekā 500 savvaļas putnu sugu, bet gandrīz 40 % no tām pašlaik nav panākts 
labs aizsardzības statuss. 
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Putnu direktīvas1 mērķis ir aizsargāt visus savvaļas putnus, kas sastopami Eiropas Savienībā. 
Ar Dzīvotņu direktīvu2 1992. gadā turklāt ir izveidots Natura 2000 tīkls, kas ietver īpašas 
aizsargājamās teritorijas putniem, kuras noteiktas saskaņā ar Putnu direktīvu.

Dalībvalstu iestāžu pienākums ir piemērot iepriekš minētos tiesību aktus un nodrošināt, ka 
Natura 2000 teritorijas un aizsargājamās sugas, kas sastopamas dalībvalstu teritorijā, tostarp 
visi savvaļas putni, tiek pārvaldītas saskaņā ar ES tiesību aktiem. 

Dalībvalstīm jānodrošina, ka medības tiek atļautas un tiek veiktas, pilnībā ievērojot Dzīvotņu 
direktīvā un Putnu direktīvā izklāstīto sugu un dzīvotņu aizsardzības noteikumus. Komisija ir 
sniegusi vadlīnijas3 par dažiem galvenajiem Putnu direktīvas jēdzieniem, un tās izpildes 
pasākumi cita starpā ir vērsti uz putnu nelikumīgas nogalināšanas, notveršanas un tirdzniecības 
pilnīgu izskaušanu ES.

Komisija gadu gaitā ir konstatējusi Putnu direktīvas un Dzīvotņu direktīvas neievērošanas 
gadījumus Spānijā un tāpēc ir sākusi vairākas izmeklēšanas un vajadzības gadījumā ierosinājusi 
pārkāpuma procedūras. 

Kā piemērus Komisijas veiktajiem pasākumiem, lai nodrošinātu direktīvu pareizu īstenošanu 
Spānijā, var minēt vairākas notiekošas pārkāpuma procedūras: par parastās ūbeles aizsardzību 
(lieta 2019/2143), par īpašo aizsargājamo teritoriju un atbilstošu aizsardzības mērķu un 
pasākumu nepietiekamu noteikšanu (lieta 2015/2003) un par atbilstošu pasākumu neveikšanu, 
lai aizsargātu Donjanas teritoriju un novērstu aizsargāto dzīvotņu noplicināšanu tās mitrājos 
(lieta 2014/2090). 

Secinājumi

Ņemot vērā paziņojumā C/2016/86004 izklāstīto stratēģiskāko un efektīvāko pieeju izpildes 
pasākumiem, Komisija atgādina, ka galvenie tiesiskās aizsardzības līdzekļi ES tiesību aktu 
iespējamu pārkāpumu gadījumos ir paredzēti Spānijas tiesību sistēmā. Komisija turpinās veikt 
pasākumus, ko tā uzskata par piemērotākajiem, ja tiek konstatēta sistēmiska neatbilstība ES 
tiesību aktiem.
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aizsardzību, OV L 206, 22.7.1992., 7.–50. lpp.
3 https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/action_plans/guidance_en.htm
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