
CM\829639EL.doc PE416.479/rev.IIIv04-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Αναφορών

2.9.2010

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0263/2008, του Alexander Heyd, γερμανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της «Komitee gegen den Vogelmord e.V.» (Ένωση για την 
Προστασία των Πτηνών), σχετικά με τη χρήση των λεγόμενων πετροπαγίδων 
για τη σύλληψη πτηνών

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι χιλιάδες ωδικά πτηνά παγιδεύονται και θανατώνονται στη 
Γαλλία μέσω της χρήσης πετροπαγίδων («tendelles»). Η παγίδα αποτελείται από μια πλάκα 
από ασβεστόλιθο βάρους αρκετών κιλών, η οποία στηρίζεται πάνω σε κλαδάκια και 
κομματάκια ξύλου και σκεπάζεται με καρπούς αρκεύθου ως δόλωμα. Τα πουλιά που έρχονται 
για να φάνε τους καρπούς καταπλακώνονται μόλις κλείσει η παγίδα. Πολλά δεν σκοτώνονται 
αμέσως και καταδικάζονται σε έναν αργό και οδυνηρό θάνατο. Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι η 
χρήση πετροπαγίδων συνιστά παραβίαση της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί της 
διατηρήσεως των αγρίων πτηνών, το άρθρο 8, παρ.1 της οποίας ορίζει ότι: «Όσον αφορά τη 
θήρα, τη σύλληψη ή τη θανάτωση πτηνών στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας, τα κράτη μέλη 
απαγορεύουν τη χρήση οιουδήποτε μέσου, εγκαταστάσεων ή μεθόδων μαζικής ή όχι 
επιλεκτικής συλλήψεως ή θανατώσεως ...». Ως εκ τούτου, ο αναφέρων ζητεί την ανάληψη 
δράσης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 11 Ιουλίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 25 Νοεμβρίου 2008.

Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι χιλιάδες ωδικά πτηνά παγιδεύονται και θανατώνονται στη 
Γαλλία μέσω της χρήσης πετροπαγίδων («tendelles»). Η παγίδα αποτελείται από μια πλάκα 
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από ασβεστόλιθο βάρους αρκετών κιλών, η οποία στηρίζεται πάνω σε κλαδάκια και 
κομματάκια ξύλου και σκεπάζεται με καρπούς αρκεύθου ως δόλωμα. Τα πουλιά που έρχονται 
για να φάνε τους καρπούς καταπλακώνονται μόλις κλείσει η παγίδα. Πολλά δεν σκοτώνονται 
αμέσως και καταδικάζονται σε έναν αργό και οδυνηρό θάνατο. Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι η 
χρήση πετροπαγίδων συνιστά παραβίαση της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ1 του Συμβουλίου περί της 
διατηρήσεως των αγρίων πτηνών, το άρθρο 8, παρ. 1 της οποίας ορίζει ότι: «Όσον αφορά τη 
θήρα, τη σύλληψη ή τη θανάτωση πτηνών στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας, τα κράτη μέλη 
απαγορεύουν τη χρήση οιουδήποτε μέσου, εγκαταστάσεων ή μεθόδων μαζικής ή όχι 
επιλεκτικής συλλήψεως ή θανατώσεως ...». 

Η Επιτροπή έχει επικοινωνήσει με τις γαλλικές αρχές σχετικά με τις ειδικές αυτές παγίδες, 
που ονομάζονται «tendelles». Καταρχάς, η χρήση των παραδοσιακών «tendelles» δεν 
επιτρέπεται στη Γαλλία λόγω της έλλειψης επιλεκτικότητας της μεθόδου – κάθε πτηνό που 
παγιδεύεται κάτω από την πέτρα θανατώνεται από το σύστημα αυτό. Κατόπιν έρευνας που 
διεξήγαγε για λογαριασμό των γαλλικών αρχών το Institut Méditerranéen du Patrimoine 
Cynégétique et Faunistique, διαπιστώθηκε ότι έχει αναπτυχθεί ένα επιλεκτικό μοντέλο 
«tendelle». Αυτό το νέο μοντέλο έχει σχεδιαστεί κατά τρόπο ώστε τα μικρά πτηνά να 
μπορούν να διαφύγουν και τα μεγαλύτερα να παγιδεύονται ζωντανά και μπορούν στη 
συνέχεια να ελευθερωθούν εάν δεν ανήκουν σε θηρεύσιμο είδος πτηνών.

Συνεπώς, η Επιτροπή θεωρεί ότι η νέα μέθοδος που χρησιμοποιείται στη Γαλλία συνάδει με 
τις σχετικές αποφάσεις του Δικαστηρίου (πρβλ. C-452/85 και § 3.5.45 του οδηγού θήρας), 
όπου αναφέρεται ότι οι μέθοδοι οι οποίες δεν είναι από μόνες τους πλήρως επιλεκτικές 
μπορούν να θεωρηθούν επιλεκτικές εάν μπορεί να αποδειχτεί ότι ορισμένες τεχνικές πτυχές 
της μεθόδου είναι επιλεκτικές (π.χ. σε συνδυασμό με τις δεξιότητες και την πείρα του 
χειριστή, ή με συνδυασμό και των δύο).

Ωστόσο, σύμφωνα με την «Komitee gegen den Vogelmord», φαίνεται ότι το νέο μοντέλο 
«tendelle» δεν μπορεί να επιτύχει τα επίπεδα επιλεκτικότητας που είχαν προβλεφθεί, καθώς 
αρκετά πτηνά διαφορετικών ειδών βρέθηκαν νεκρά ή σοβαρά τραυματισμένα.

Λαμβάνοντας υπόψη τις νέες αυτές πληροφορίες, η Επιτροπή ζήτησε από τις γαλλικές αρχές 
να παράσχουν τις απαραίτητες πληροφορίες προκειμένου να εκτιμηθεί εάν το νέο μοντέλο 
«tendelle» συμμορφώνεται με την οδηγία περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών.

Οι γαλλικές αρχές απάντησαν ότι οι «tendelles» έχουν εγκριθεί αποκλειστικά για τη σύλληψη 
πτηνών που ανήκουν σε πέντε είδη τσίχλας (Turdus), τα οποία περιλαμβάνονται στο 
παράρτημα ΙΙ/2 της οδηγίας περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών και, ως εκ τούτου, 
είναι θηρεύσιμα με διάφορους τρόπους (περιλαμβανομένου του πυροβολισμού) σε αρκετά 
κράτη μέλη. Αυτή η μέθοδος θήρας επιτρέπεται μόνο σε μικρό αριθμό κυνηγών (σήμερα 
είναι λιγότεροι από 200) σε ορισμένους δήμους δύο γαλλικών διαμερισμάτων (Aveyron και 
Lozère). Οι γαλλικές αρχές θεωρούν ότι η συγκεκριμένη μέθοδος τείνει να εξαφανιστεί. Ο 
συνολικός αριθμός αιχμάλωτων πτηνών (και για τα πέντε είδη συνολικά) μειώθηκε από 3 399 
το 2005/06 σε 2 053 το 2006/07.

                                               
1 Οδηγία 79/409/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979 περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών, ΕΕ L 

103 της 25.04.1979, σελ. 0001 - 0018.
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Η χρήση των «tendelles» ελέγχεται μέσω συστήματος αδειών, ημερολογίων, ειδικής 
κατάρτισης των κυνηγών, ποσοστώσεων θήρας, εποχικών και καιρικών περιορισμών και 
επίσημων επιτόπιων ελέγχων από το προσωπικό της αρμόδιας αρχής. Και ο αριθμός των 
αδειών που εκδόθηκαν για τη χρήση των «tendelles» μειώθηκε και περιορίζεται σε κυνηγούς 
που έχουν καταχωριστεί στο μητρώο πριν από το 2005. Επιπλέον, οι γαλλικές αρχές 
απαγόρευσαν την πώληση ή την αγορά των πτηνών που έχουν συλληφθεί νομίμως με 
«tendelles», καθώς και την κατοχή προς πώληση και τη μεταφορά προς πώληση.

Ο γαλλικές αρχές ανέφεραν ότι μόνο ένα πτηνό που δεν ανήκε σε είδος στόχο εντοπίστηκε 
κατά τη διάρκεια των επίσημων ελέγχων που διενεργήθηκαν τις περιόδους 2005/06 και 
2006/07.

Η Επιτροπή ζήτησε περαιτέρω διευκρινίσεις από τις γαλλικές αρχές όσον αφορά την 
επιλεκτικότητα της μεθόδου και τα μέτρα ελέγχου που ελήφθησαν.

Η Επιτροπή παρακολουθεί την υπόθεση προκειμένου να αξιολογήσει την εφαρμογή της 
κοινοτικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας από τη Γαλλία.

4. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 7 Ιουλίου 2009.

Μετά από την τελευταία επικοινωνία με την Επιτροπή Αναφορών, οι γαλλικές αρχές υπέβαλαν 
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόσθετες πληροφορίες για αυτήν τη μέθοδο παγίδευσης, ιδίως όσον 
αφορά την επιλεκτικότητά της.
Τα γαλλικά στοιχεία αφορούν τις πλέον πρόσφατες στατιστικές για τις συλλήψεις, καθώς και 
τους ελέγχους που διενεργεί η «Office national de la Chasse et de la Faune sauvage» (ONCFS). 
Φαίνεται ότι η ONCFS έχει συντάξει επτά εκθέσεις παραβίασης εντός τριών ετών (2005, 2006 
και 2007). Μόνο μία αφορά τη σύλληψη προστατευμένου είδους (μιας χιονότσιχλας). 5.689 
συλλήψεις στοχοθετημένων ειδών (κότσυφες και τσίχλες) δηλώθηκαν από τους κυνηγούς για 
την περίοδο 2007/08. Οι γαλλικές αρχές επιβεβαιώνουν ότι το νέο μοντέλο «tendelles» 
αποδεικνύεται επιλεκτικό και σύμφωνο προς την οδηγία για τα πτηνά (79/409/EΟΚ)1.
Επιπλέον, αντιπροσωπεία του αναφέροντος έγινε δεκτή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 
Φεβρουάριο του 2009. Παρουσιάστηκε πλήρης έκθεση πρόσφατης επιτόπιας έρευνας που 
διεξήγαγε η «Komitee gegen den Vogelmord» το 2009 και υποβλήθηκε στην Επιτροπή. Ενόψει 
των παρατηρήσεων αυτών, ο αναφέρων αμφισβητεί το γεγονός ότι το νέο μοντέλο «tendelles» 
είναι επιλεκτικό και χρησιμοποιείται δεόντως. Οι παρατηρητές διαπίστωσαν διάφορα 
προβλήματα: σημαντικό ποσοστό παράπλευρων συλλήψεων (9% το 2009, μέση εκτίμηση 17%), 
θανάσιμη επίπτωση επί μη στοχοθετημένων ειδών που συλλαμβάνονται ζώντα (πληγές, παγετός, 
σοκ…), μη στοχοθετημένα πτηνά που συλλαμβάνονται ζώντα αδυνατούν να πετάξουν, 
λανθασμένη χρήση των «tendelles» (αναποτελεσματικό τούνελ διαφυγής των μη 
στοχοθετημένων ειδών, πλευρές που υποτίθεται ότι δημιουργούν κοιλότητα βυθίζονται στο 
έδαφος, σύλληψη ενώ υπάρχει χιόνι στο έδαφος…), και αμφιβολίες σχετικά με την αξιοπιστία 
των δηλώσεων των κυνηγών. Ο μέσος ημερήσιος όρος συλλήψεων που διαπίστωσαν οι 
παρατηρητές συνεπάγεται περισσότερες συλλήψεις από αυτές των επίσημων στοιχείων.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έστειλε αίτημα στη Γαλλία ζητώντας λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά 
                                               
1 Οδηγία 79/409/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979 περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών, ΕΕ L 

103 της 25.04.1979.
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με τις μεθόδους σύλληψης, με ιδιαίτερη έμφαση στις «tendelles», που επιτρέπονται στη χώρα 
αυτή. Η Επιτροπή επιθυμεί να διασφαλίσει ότι όλες οι μέθοδοι σύλληψης συμμορφώνονται 
απολύτως προς την οδηγία για τα πτηνά.
Η Επιτροπή θα τηρεί ενήμερη την Επιτροπή Αναφορών σχετικά με τα αποτελέσματα της 
αξιολόγησης αυτής.

5. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 21 Ιανουαρίου 2010.

Από την τελευταία ανακοίνωση στην Επιτροπή Αναφορών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έστειλε 
αίτημα στη Γαλλία ζητώντας πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις «tendelles» 
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η εν λόγω μέθοδος σύλληψης συμμορφώνεται πλήρως με την 
οδηγία για τα πτηνά (79/409/ΕΟΚ)1.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε μια έκθεση από τη Γαλλία τον Αύγουστο του 2009. Η έκθεση 
αναφέρει τον αριθμό τσιχλών και κοτσύφων που παγιδεύτηκαν το διάστημα 2008/09 (3 828 
πτηνά), ο οποίος αντιστοιχεί σε πολύ μικρό ποσοστό της ετήσιας θνησιμότητας των εν λόγω 
ειδών. Η «Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage» (ONCFS) δαπάνησε 80 ώρες το 
2008/2009 για τον έλεγχο αυτής της δραστηριότητας. Δεν εκπόνησε έκθεση παραβίασης. 
Τα αποτελέσματα των εξετάσεων που διεξήγαγε η ONCFS το 2003/2004 και το 2004/2005 
καταδεικνύουν ότι η επιλεκτικότητα των «tendelles» μπορεί να είναι πολύ υψηλή. Ωστόσο, 
φαίνεται ότι ένα ποσοστό των παγιδευτών δεν πέτυχε αυτό το υψηλό επίπεδο: περίπου το 86% 
των παγιδευτών που αξιολογήθηκαν από την ONCFS συνέλαβαν μόνο στοχοθετημένα είδη, με 
ένα μικρό μόνο ποσοστό παγιδευτών να είναι υπεύθυνο για την παγίδευση προστατευόμενων 
ειδών. Ωστόσο, τονίζεται ότι τα μη στοχοθετημένα πτηνά που παγιδεύτηκαν δεν ανήκαν σε 
απειλούμενα είδη. Επιπλέον, το ποσοστό επιβίωσης των μη στοχοθετημένων ειδών ήταν χαμηλό 
και μόνο το 50 με 55% των προστατευόμενων πτηνών που παγιδεύτηκαν σε «tendelles» έχει 
επιζήσει.
Στην απάντησή της προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Γαλλία προτείνει να συνοδεύσει ο 
αναφέρων τους επιθεωρητές της ONCFS. Η πρόταση διαβιβάστηκε στον αναφέροντα. 
Ακόμα και αν δεν είχε καταγραφεί σύλληψη προστατευόμενων ειδών το 2008/2009, η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε από τις γαλλικές αρχές να ενημερώσουν ποια μέτρα έλαβαν ή 
σκοπεύουν να λάβουν προκειμένου να επιτευχθεί ένα υψηλό επίπεδο επιλεκτικότητας και να 
βελτιωθεί το ποσοστό επιβίωσης των μη στοχοθετημένων ειδών.
Μόλις οι γαλλικές αρχές παράσχουν τις εν λόγω διευκρινίσεις, η Επιτροπή θα τηρεί την 
Επιτροπή Αναφορών ενήμερη σχετικά με την αξιολόγησή της για την εφαρμογή των σχετικών 
διατάξεων του κοινοτικού περιβαλλοντικού δικαίου στη Γαλλία.

6. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 2 Σεπτεμβρίου 2010

Υπό το πρίσμα της παρούσας αναφοράς που αντιτίθεται στη χρήση των "tendelles" στις
Γαλλικές Περιφέρειες Aveyron και Lozère, η Επιτροπή απευθύνθηκε κατ' επανάληψη στις
γαλλικές αρχές ζητώντας λεπτομερείς πληροφορίες για τη μέθοδο αυτή παγίδευσης προκειμένου 
να διαπιστωθεί εάν συμμορφούται με την οδηγία περί πτηνών, 2009/147/ΕΚ2.

                                               
1 Οδηγία 79/409/EΟΚ του Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979 περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών. ΕΕ 

L 103, της 25.4.1979.

2 ΕΕ L 20, 26.1.2010
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Η Επιτροπή ανέλυσε τις πληροφορίες που παρέσχε η Γαλλία σχετικά με το νέο μοντέλο 
"tendelles". Η "Εθνική Υπηρεσία Κυνηγίου και Άγριας Πανίδας" (ONCFS) δοκίμασε το νέο 
μοντέλο και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η μέθοδος αυτή παγίδευσης ανταποκρίνεται στις 
απαιτήσεις του άρθρου 9 της οδηγίας περί πτηνών. Μεταξύ άλλων, φαίνεται ότι πράγματι, η 
τροποποίηση της ίδιας της παγίδας, η υποχρεωτική εκπαίδευση των παγιδευτών και οι επιτόπιοι 
έλεγχοι της ONCFS βελτίωσαν αισθητά τη μέθοδο αυτή παγίδευσης, περιλαμβανομένης της 
επιλεκτικότητάς της. Οι γαλλικές αρχές προσκάλεσαν τον αναφέροντα να συνοδεύσει την 
ONCFS στους ελέγχους το Δεκέμβριο του 2009 και κατά την τριήμερη διάρκεια της επιχείρησης 
αυτής δεν διαπιστώθηκε κάποια παράβαση.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θεωρεί ότι δεν συντρέχει παραβίαση των διατάξεων της οδηγίας περί 
πτηνών.


