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1. Rezumatul petiției

Petiționarul relatează că supraviețuirea a 137 de specii protejate de păsări dintre cele aproape 
300 din Spania este amenințată într-o anumită măsură. Dintre acestea, 36 de specii sunt pe cale 
de dispariție, iar alte 13 se află într-o situație critică. Vânătoarea, comerțul ilegal cu păsări 
sălbatice, pericolele letale, cum ar fi coliziunile sau electrocutarea, pierderea sau degradarea 
habitatelor sunt principalele cauze de deces al multor păsări, în special al celor migratoare. În 
fiecare an, în Spania, mii de păsări mor din motive legate direct de oameni. Din cauza poziției 
sale geografice, Spania are o mare responsabilitate în ceea ce privește conservarea păsărilor: 
este o enclavă cheie pentru supraviețuirea păsărilor migratoare în Europa. În plus, adăpostește 
90 % din populațiile europene de păsări necrofage. Petiționarul denunță încălcarea Directivei 
privind păsările (Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 
30 noiembrie 2009 privind conservarea păsărilor sălbatice), cere o anchetă amănunțită în acest 
sens și solicită să i se ceară guvernului spaniol explicații corespunzătoare pentru ca păsările 
sălbatice, în special speciile migratoare protejate și speciile grav amenințate cu dispariția, să 
beneficieze de o protecție autentică și strictă.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 30 iulie 2020. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 227 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 12 octombrie 2020

Europa adăpostește peste 500 de specii de păsări sălbatice, dar aproape 40 % dintre acestea nu 
se află în prezent într-o stare bună de conservare. 
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Directiva privind păsările1 își propune să protejeze toate păsările sălbatice care trăiesc în mod 
natural în UE. În plus, Directiva privind habitatele2 a instituit în 1992 rețeaua Natura 2000, care 
include arii de protecție specială pentru păsările desemnate în temeiul Directivei privind 
păsările.

Este responsabilitatea autorităților statelor membre să aplice legislația menționată mai sus și să 
se asigure că siturile Natura 2000 și speciile protejate prezente pe teritoriul lor, inclusiv toate 
păsările sălbatice, sunt gestionate în conformitate cu legislația UE. 

Statele membre ar trebui să se asigure că activitățile de vânătoare sunt condiționate de autorizare 
și desfășurate cu respectarea deplină a normelor de protecție a speciilor și a habitatelor, atât în 
temeiul Directivei privind habitatele, cât și în temeiul Directivei privind păsările. Comisia a 
oferit orientări3 cu privire la unele dintre conceptele-cheie ale Directivei privind păsările și, în 
cadrul acțiunilor sale de punere în aplicare, pune accentul, printre altele, pe eradicarea totală a 
uciderii și capturării păsărilor și a comerțului ilegal cu acestea în UE.

De-a lungul anilor, Comisia a identificat cazuri de nerespectare a Directivei privind păsările și 
a Directivei privind habitatele în Spania și de aceea a inițiat mai multe anchete și a lansat, după 
caz, proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor. 

Printre acțiunile întreprinse de Comisie pentru a asigura punerea corectă în aplicare a 
directivelor în Spania, se numără mai multe proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor 
aflate în curs: privind protecția turturelelor (cauza 2019/2143), privind desemnarea unui număr 
insuficient de arii speciale de conservare și nestabilirea de obiective și măsuri de conservare 
adecvate suficiente (cauza 2015/2003) și privind lipsa măsurilor adecvate pentru protejarea 
sitului Doñana și pentru prevenirea deteriorării habitatelor protejate în zonele sale umede (cauza 
2014/2090). 

Concluzii

Având în vedere abordarea strategică și mai eficientă privind acțiunile de asigurare a 
respectării normelor prevăzută în Comunicarea C/2016/86004, Comisia reamintește că 
principalele căi de atac în cazul unor presupuse încălcări ale legislației UE sunt prevăzute de 
sistemul juridic spaniol. Comisia va continua să ia măsurile pe care le consideră cele mai 
adecvate ori de câte ori are loc o nerespectare sistemică a legislației UE.

1 Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind conservarea 
păsărilor sălbatice, JO L 20, 26.1.2010, pp. 7-25.
2 Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de 
faună și floră sălbatică, JO L 206, 22.7.1992, pp. 7–50.
3 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_infrastr
ucture_and_eu_nature_legislation_ro.pdf 
https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/FARMING%20FOR%20NATURA%202
000-final%20guidance.pdf 
4 Comunicare a Comisiei – Legislația UE: o mai bună aplicare pentru obținerea unor rezultate mai bune, 
C/2016/8600, JO C 18, 19.1.2017, pp. 10–20.
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