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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0263/2008, внесена от Alexander Heyd, с германско
гражданство, от името на „Komitee gegen den Vogelmord e.V.“ 
(асоциация за защита на птици), относно използването на каменни 
капани за ловене на птици

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията посочва, че хиляди пойни птици във Франция са улавяни и 
убивани с помощта на каменни капани („tendelles“). Капанът се състои от варовикови 
плочи с тегло няколко килограма, подпрени с клонки и дървени летви и посипани с 
плод от хвойна за примамка. Птиците, които идват да се хранят с плода, биват смазвани 
от плочата след като капанът се затвори. Много от тях не загиват веднага, а са 
подложени на бавна и мъчителна смърт. Вносителят на петицията твърди, че 
използването на каменни капани е в нарушение на Директива 79/409/ЕИО на Съвета 
относно опазването на дивите птици, чийто член 8, параграф 1 постановява, че „по 
отношение на лова, плена и убиването на птици по силата на настоящата директива, 
държавите-членки забраняват използването на всички средства, мерки и методи, … 
които се използват за широкомащабно или неизбирателно ловене или убиване на птици 
…“. Съобразно с това вносителят на петицията призовава за намесата на Европейския 
парламент.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 11 юли 2008 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от Правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 25 ноември 2008 г.

Комисията установи връзка с френските органи относно тези конкретни капани, 
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наречени „tendelles“. Преди всичко, във Франция не е разрешено използването на 
традиционните „tendelles“ поради липсата на избирателност – всяка уловена под камъка 
птица всъщност бива убита от тази система. В резултат от изследване, извършено за 
френските органи от Institut Méditerranéen du Patrimoine Cynégétique et Faunistique, е 
разработен избирателен модел на „tendelle“. Този нов модел е замислен така, че 
малките птици да могат да избягат, а големите да се залавят живи и да могат да бъдат 
освобождавани в случай, че са от видове, чиито лов не е разрешен.

Поради това Комисията смята, че новият метод, който се използва във Франция, е в 
съответствие със съответните решения на Съда (cf. C-452/85 и § 3.5.45 от Наръчника за 
ловуване), според които методи, които сами по себе си не са изцяло избирателни, могат 
да се смятат за избирателни, ако за определени технически аспекти на метода може да 
се докаже, че са избирателни (напр. когато се съчетават с уменията и опита на 
оператора или в комбинация от двете).

Според „Komitee gegen den Vogelmord“ обаче изглежда, че новият модел „tendelle“ не е 
в състояние да предостави предвижданите нива на избирателност, тъй като определен 
брой птици от различни видове са намерени мъртви или сериозно ранени.

Предвид тази нова информация, Комисията поиска от френските органи да предоставят 
необходимите сведения, за да се направи оценка на съответствието на новия модел 
„tendelle“ с Директивата за птиците.

Френските органи отговориха, че „tendelles“ са разрешени единствено за лов на птици 
от пет вида Turdus, като всички те са изброени в Приложение II/2 към Директивата за 
птиците и могат да се ловуват с различни средства (включително чрез стрелба) в 
няколко държави-членки. Този метод на ловуване се разрешава единствено за малък 
брой ловци (в момента по-малко от 200) в някои общини на два френски департамента 
(Aveyron и Lozère). Френските органи смятат, че има тенденция този метод да изчезне. 
Общият брой уловени птици (и за петте вида) е намалял от 3399 през 2005/06 г. на 2053 
през 2006/07 г.

Използването на „tendelles“ се контролира посредством система от лицензи, дневници, 
специално обучение за ловци, квоти за ловуване, сезонни и климатични ограничения и 
официални проверки на място от екип на компетентния орган. Броят на издадените 
лицензи за използване на „tendelles“ също е намалял и се ограничава до регистрираните 
преди 2005 г. ловци. В допълнение, френските органи са забранили продажбата или 
покупката на птици, законно уловени с „tendelles“, както и притежанието за продажба и 
транспорта за продажба.

Френските органи съобщиха, че по време на официалните проверки, извършени през 
2005/06 и 2006/07 г., е намерена само една птица от нецелеви вид.

Комисията поиска от френските органи допълнителни разяснения по отношение на 
избирателността на метода и предприетите мерки за контрол.

Комисията следи този случай с цел оценка на прилагането от Франция на 
законодателството на Общността в областта на околната среда."
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4. Допълнителен отговор на Комисията, получен на 7 юли 2009 г.

След последното съобщение до комисията по петиции, френските органи предоставиха 
на Комисията допълнителна информация относно този вид капани, по-специално що се 
отнася до избирателността им.
Предоставените от Франция данни се отнасят до последните статистически данни за 
уловени животни, както и до осъществените от Националната служба по лова и дивите 
животни (ONCFS) проверки. Излиза, че ONCFS е изготвила седем доклада за нарушение в 
разстояние на три години (2005, 2006 и 2007 г.). Само един от тях се отнася до уловена 
птица от защитен вид (белогуш дрозд). За сезон 2007/08 г. ловците са декларирали 5 689 
уловени птици от целеви видове (косове и дроздове). Френските органи потвърдиха, че 
новият модел каменни капани е доказано селективен и в съответствие с Директивата за 
птиците (79/409/ЕИО)1.
Впоследствие, през февруари 2009 г., Европейската комисия бе посетена от делегация от 
страна на вносителите на петицията. На комисията бе връчен и представен подробен 
доклад относно наскоро извършено (през 2009 г.) теренно проучване, осъществено от 
„Komitee gegen den Vogelmord“. В светлината на извършените наблюдения, вносителят на 
петицията поставя под съмнение твърдението, че новият модел „tendelles“ ще бъде 
селективен и правилно използван. Наблюдателите са констатирали разнообразни 
проблеми: съществен дял на съпътстващия улов (9 % през 2009 г., при средна стойност от 
17 %), летален изход при екземпляри от нецелеви видове, заловени живи (поради рани, 
измръзване, шок...), екземпляри от нецелеви видове, които не са в състояние да летят след 
като са били уловени, неправилно използване на „tendelles“ (нефункциониращ канал за 
изход на нецелевите видове, потъващи в земята клинове за поддържане на кухина, 
невъзможност птицата да се освободи при наличието на навалял сняг...), както и опасения 
относно достоверността на предоставяната от ловците информация. Средните стойности 
при броя на заловените на ден птици, отчетени от наблюдателите, следва да води до по-
високи официални стойности.
Европейската комисия изпрати искане до френските органи, в което желае подробна 
информация относно ловните методи, по-специално по отношение на каменните капани 
„tendelles“, разрешени в страната. Комисията иска да се увери, че всички ловни методи са 
в пълно съответствие с изискванията на Директивата за птиците.
Комисията ще информира комисията по петиции за резултата от тази оценка.

5. Допълнителен отговор на Комисията, получен на 21 януари 2010 г.

След последното съобщение до комисията по петиции, Европейската комисия изпрати 
искане до френските органи за по-подробна информация относно каменните капани 
„tendelles“, за да се увери, че този ловен метод е в пълно съответствие с Директивата за 
птиците (79/409/ЕИО)2.
Европейската комисия получи доклад от Франция през август 2009 г. Докладът показва 

                                               
1 Директива 79/409/EИО на Съвета от 2 април 1979 г. относно опазването на дивите птици. ОВ L 103, 

25.4.1979 г.

2 Директива 79/409/EИО на Съвета от 2 април 1979 г. относно опазването на дивите птици. ОВ L 103, 
25.4.1979 г.
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броя дроздове и косове, уловени през 2008 и 2009 г. (3 828 птици), което представлява 
много малък процент от годишната смъртност на тези видове. През 2008 и 2009 г. 
Националната служба по лова и дивите животни (Office National de la Chasse et de la Faune 
Sauvage, ONCFS) е отделила 80 часа да контролира тази дейност. Не е съставила никакъв 
доклад за нарушение.
Резултатите от проверките, предприети от ONCFS през 2003 и 2004 г. и през 2004 и 2005 
г., показват, че избирателността на каменните капани „tendelles“ може да бъде много 
висока. Все пак изглежда като че ли известен процент от ловците, които поставят капани, 
не достигат този висок стандарт: около 86 % от ловците, по оценка на ONCFS, са улавяли 
само целеви видове, следователно малка част от ловците носят отговорност за заловените
защитени видове. Забелязва се обаче, че уловените нецелеви видове принадлежат към 
незастрашени видове. Освен това процентът на оцеляване на нецелевите видове е нисък, 
като само 50 до 55 % от онези защитени птици, заловени в каменните капани „tendelles“ 
оцеляват.
В отговора си до Европейската комисия френските органи предлагат вносителят на 
петицията да придружи инспекторите от ONCFS. Предложението е препратено на 
вносителя на петицията.
Въпреки че през 2008 и 2009 г. не е регистриран никакъв лов на защитени видове, 
Европейската комисия е отправила искане до френските органи да съобщят какви мерки 
са предприели или възнамеряват да предприемат, за да постигнат високо равнище на 
избирателност и да подобрят процента на оцеляване на нецелевите видове.
След като френските органи представят тези разяснения, Комисията ще уведоми 
комисията по петиции относно своята оценка на прилагането от страна на Франция на 
съответните разпоредби на законодателството на ЕО за околната среда.

6. Допълнителен отговор на Комисията, получен на 2 септември 2010 г.

В светлината на тази петиция, която се противопоставя на използването на каменни 
капани („tendelles“) във френските департаменти Aveyron и Lozère, Европейската комисия 
е изпратила няколко искания до Франция за подробна информация относно този ловен 
метод, за да се установи дали той е в съответствие с Директивата за птиците, 
2009/147/ЕО1. 
Комисията е анализирала информацията за новия модел каменни капани, предоставена от 
Франция. Националната служба по лова и дивите животни (Office National de la Chasse et 
de la Faune Sauvage, ONCFS) е тествала новия модел и е дала заключение, че този ловен 
метод изпълнява изискванията на член 9 от Директивата за птиците. Изглежда, че наред с 
другото промяната на самия капан, задължителното обучение на ловците, които поставят 
капани, и контролната дейност на място, осъществявана от ONCFS, значително са
подобрили този ловен метод − включително по отношение на неговата избирателност. 
Вносителят на петицията беше поканен от френските органи да придружи ONCFS при 
проверките през декември 2009 г. и по време на тази тридневна операция не бяха 
установени нарушения.
Следователно Комисията смята, че не е налице нарушение на разпоредбите на 
Директивата за птиците.

                                               
1 ОВ L 20, 26.01.2010 г.


