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Tárgy: Az Alexander Heyd, német állampolgár által a „Komitee gegen den 
Vogelmord e.V.” (madárvédő egyesület) nevében benyújtott, 0263/2008. 
számú petíció a madárfogásra alkalmazott kőcsapdákról.

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifejti, hogy Franciaországban énekesmadarak ezreit fogják be és ölik 
meg a zúzócsapdák (franciául „tendelles”) alkalmazásával.  E csapda lényege az, hogy egy 
több kilogramm súlyú mészkőlapot vékony ágakkal és fadarabokkal megtámasztva az élére 
állítanak, és csaliként borókabogyót szórnak alá.  Az odacsalogatott madarakat a ledőlő kőlap 
összenyomja, ahogy a csapda lezárul.  Sok madár nem azonnal, hanem lassan és sok 
szenvedéssel pusztul el.  A petíció benyújtója szerint az ilyen csapdák alkalmazása ellentétes 
a vadon élő madarak védelméről szóló 79/409/EGK tanácsi irányelvvel, mivel e jogszabály 8. 
cikkének (1) bekezdése előírja, hogy „az irányelv alá tartozó madarak vadászatának, 
befogásának vagy megölésének vonatkozásában a tagállamok megtiltják a madarak tömeges 
vagy válogatás nélküli befogására vagy megölésére alkalmazott […] eszközök, eljárások vagy 
módszerek használatát…”. A petíció benyújtója ezért az Európai Parlament intézkedését kéri.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. július 11. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikk (4) bekezdése (új 202. cikk (6) bekezdése) értelmében nyújtson 
tájékoztatást

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2008. november 25.

„A Bizottság kapcsolatban van a francia hatóságokkal e konkrét, «tendelles»-nek nevezett 
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csapdák témájában. Először is: a hagyományos zúzócsapda használata Franciaországban nem 
engedélyezett, mivel nem szelektív – ez a rendszer ugyanis bármilyen madarat elpusztít, 
amely a kő alá kerül. A francia hatóságok számára az Institut Méditerranéen du Patrimoine 
Cynégétique et Faunistique által elkészített kutatást követően kidolgozták a zúzócsapda 
szelektív modelljét. Ezt az új modellt úgy alakították ki, hogy a kisebb madarak el tudjanak 
menekülni, a nagyobbakat pedig élve fogják el, és ezután el lehet őket engedni, ha a nem 
vadászható madárfajokhoz tartoznak.

A Bizottság ezért úgy véli, hogy a Franciaországban alkalmazott új módszer összhangban áll 
a Bíróság vonatkozó határozataival (vö. C-452/85 és a vadászatról szóló útmutató 3.5.45. 
bekezdése), amelyek értelmében azokat a módszereket, amelyek önmagukban nem teljes 
mértékben szelektívek, szelektívnek lehet tekinteni, ha a módszer bizonyos technikai 
vonatkozásairól igazolható, hogy azok szelektívek (pl. ha a működtető személy 
szakismereteivel és tapasztalatával vagy ezek együttesével kombinálják).

A Komitee gegen den Vogelmord szerint azonban úgy tűnik, hogy a zúzócsapda új modellje 
nem képes az előirányzott mértékű szelektivitás teljesítésére, mivel bizonyos számú, más 
fajhoz tartozó madarat is elpusztulva vagy súlyosan sérülten találtak.

Ezt az új információt figyelembe véve a Bizottság arra kérte a francia hatóságokat, nyújtsanak 
be megfelelő információt annak vizsgálata érdekében, hogy a zúzócsapda új modellje 
megfelel-e a madárvédelmi irányelvnek.

A francia hatóságok azt válaszolták, hogy a zúzócsapdát csak olyan madarak befogására 
engedélyezték, amelyek öt rigófajhoz tartoznak, és ezek mindegyike a madárvédelmi irányelv 
II/2. mellékletében szerepel, ezért több tagállamban különböző eszközökkel (ideértve a 
kilövést is) vadászható. Ez a vadászati módszer csupán kisszámú (jelenleg kevesebb, mint 
200) vadász számára engedélyezett, két francia megye (Aveyron és Lozère) bizonyos 
településein. A francia hatóságok úgy vélik, hogy ez a módszer eltűnőben van. Az összes 
befogott madár száma (mind az öt fajból együttvéve) a 2005/06. évi 3399-ről 2006/07-re 2053 
egyedre csökkent.

A zúzócsapda alkalmazását engedélyekből, naplókból, a vadászoknak nyújtott egyedi 
képzésből, vadászati kvótákból, szezonális és időjárási korlátozásokból és az illetékes hatóság 
munkatársai által végzett helyszíni hatósági ellenőrzésekből álló rendszeren keresztül 
ellenőrzik. A zúzócsapda alkalmazására kiadott engedélyek száma szintén csökkent, és a 2005 
előtt nyilvántartásba vett vadászokra korlátozódik. Ezenfelül a francia hatóságok megtiltották 
azoknak a madaraknak az értékesítését vagy megvásárlását, valamint értékesítési célú 
birtoklását és szállítását, amelyeket zúzócsapda segítségével, jogszerűen fogtak be.

A francia hatóságok arról számoltak be, hogy a 2005/06 és 2006/07 során elvégzett hatósági 
ellenőrzések során csupán egyetlen olyan madarat találtak, amely nem a célfajok közé 
tartozott.

A Bizottság további tájékoztatást kért a francia hatóságoktól a módszer szelektív jellegével és 
a megtett ellenőrző intézkedésekkel kapcsolatban.

A Bizottság a közösségi környezetvédelmi jogszabályok Franciaország általi alkalmazásának 
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értékelése érdekében figyelemmel kíséri ezt az ügyet.”

4. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz: 2009. július 7.

„A Petíciós Bizottsághoz intézett legutóbbi közlemény óta a francia hatóságok további 
tájékoztatást nyújtottak az Európai Bizottságnak e madárfogási módszerről, különösen annak 
szelektív jellegét illetően.
A francia tájékoztatás az befogásra vonatkozó legutóbbi statisztikákra és a Nemzeti Vadászati és 
Vadgazdálkodási Hivatal (ONCFS, „Office national de la Chasse et de la Faune sauvage”) által 
végzett ellenőrzésekre tér ki. Úgy tűnik, hogy az ONCFS hét jogsértésről készített jelentést 
három éven belül (2005-ben, 2006-ban és 2007-ben). Ezek közül csak egy vonatkozik védett 
fajta befogására (egy örvös rigót illetően). A vadászok 5 689 célfajokhoz tartozó madár 
befogásáról számoltak be a 2007/2008-as szezon esetében. A francia hatóságok megerősítették, 
hogy a zúzócsapda új modellje szelektívnek bizonyul, illetve megfelel a madárvédelmi 
irányelvnek (79/409/EGK)1.
Továbbá 2009 februárjában az Európai Bizottság fogadta a petíció benyújtójának küldöttségét. 
A küldöttség egy, a Komitee gegen den Vogelmord által 2009-ben készített friss helyszíni 
vizsgálatról szóló összefoglaló jelentést mutatott be, illetve adott át a Bizottságnak. Ezen 
észrevételek alapján a petíció benyújtója kétségbe vonja, hogy a zúzócsapda új modellje 
szelektív és megfelelően alkalmazzák. A megfigyelők különféle problémákat állapítottak meg: a 
mellékfogások jelentős mértékét (2009-ben 9%, a becsült átlag 17%), a csapda halálos hatását az 
élve befogott, nem célfajhoz tartozó fajok esetében (sérülések, fagyás, sokk stb.), az élve 
befogott, nem célfajhoz tartozó madarak repülési képtelenségét, a zúzócsapdamodell nem 
megfelelő alkalmazását (megfelelő csatorna hiánya a nem célfajhoz tartozó fajok 
elmenekülésének biztosítására, az üreg földbe süllyedését meggátolni hivatott ékek, csapdaállítás 
hóval fedett talaj esetén stb.), illetve kétségüket fejezték ki a vadászok állításainak 
megbízhatóságáról. A megfigyelők által feljegyzett napi átlagos befogási rátának nagyobb számú 
befogást kell eredményeznie, mint amennyi a hivatalos adatokban szerepel.
Az Európai Bizottság részletes tájékoztatást kért Franciaországtól az országban engedélyezett 
befogási módszereket illetően, különös tekintettel a zúzócsapdamodellre. A Bizottság biztosítani 
kívánja, hogy minden befogási módszer teljes mértékben megfelel a madárvédelmi irányelvnek.
A Bizottság tájékoztatni fogja a Petíciós Bizottságot az értékelés eredményeiről.”

5. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz: 2010. január 21.

„A Petíciós Bizottsághoz intézett legutóbbi közlemény óta az Európai Bizottság levélben felkérte 
Franciaországot, hogy nyújtson részletesebb tájékoztatást a zúzócsapdákról, hogy 
megbizonyosodjon arról, hogy a szóban forgó madárfogási módszer teljes mértékben 
összhangban áll a madárvédelmi irányelvvel (79/409/EGK)2.
Az Európai Bizottság 2009 augusztusában kézhez kapta Franciaország jelentését. A jelentés 
ismerteti a 2008/20009-ben fogott rigók és feketerigók számát (3 828 madár), ami a szóban forgó 
fajok rendkívül alacsony éves pusztulási arányát mutatja. Az „Office National de la Chasse et de 
la Faune Sauvage” (ONCFS) 20008/2009-ben 80 órát töltött e tevékenység ellenőrzésével. Nem 
                                               
1 A Tanács 1979. április 2-i 79/409/EGK irányelve a vadon élő madarak védelméről. HL L 103., 1979.4.25

2 A Tanács 1979. április 2-i 79/409/EGK irányelve a vadon élő madarak védelméről. HL L 103., 1979.4.25.
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készített jogsértésről szóló jelentést. 
Az ONCFS által 2003/2004-ben és 2004/2005-ben elvégzett vizsgálatok eredményei arra 
engednek következtetni, hogy a zúzócsapda szelektivitása rendkívül nagy mértékű lehet. Mégis 
úgy tűnik, mintha a csapdát állító vadászok egy része nem érte el ezt a magas szintet: az ONCFS 
által vizsgált, csapdát állító vadászok mintegy 86%-a csak a célfajokhoz tartozó madarakat fogta 
be, tehát egy kis részük felelős a védett fajok befogásáért. Ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy a 
befogott, nem a célfajhoz tartozó madarak a nem veszélyeztetett fajok közé sorolhatók. 
Ezenkívül a nem célfajokhoz tartozó madarak túlélési aránya alacsony volt; a zúzócsapda 
alkalmazásával befogott védett madaraknak csak az 50–55%-a marad életben.
Az Európai Bizottságnak küldött válaszában Franciaország azt javasolja, hogy a petíció 
benyújtója kísérje el az ONCFS ellenőreit. A javaslatot továbbították a petíció benyújtójának. 
Bár 2008/2009-ben nem számoltak be védett fajok befogásáról, az Európai Bizottság felkérte a 
francia hatóságokat, hogy közöljék, milyen intézkedéseket tettek vagy szándékoznak tenni a 
nagymértékű szelektivitás elérése, valamint a nem célfajokhoz tartozó madarak túlélési 
arányának növelése érdekében.
Amint a francia hatóságoktól beérkeznek a pontosítások, a Bizottság tájékoztatni fogja a Petíciós 
Bizottságot a közösségi környezetvédelmi jog vonatkozó rendelkezéseinek Franciaország általi 
alkalmazásával kapcsolatos értékeléséről.”

6. A Bizottságtól kapott újabb válasz: 2010. szeptember 2.

E petíció alapján, amely ellenzi a zúzócsapdák franciaországi Aveyron és Lozère tartományban 
való használatát, az Európai Bizottság több kérést is intézett Franciaországhoz, részletes 
információkat kérve e befogási módszerről annak felmérése érdekében, hogy e módszer 
megfelel-e a 2009/147/EK madárvédelmi irányelvnek1. 
A Bizottság elemezte a Franciaország által a zúzócsapda új modelljére vonatkozóan szolgáltatott 
adatokat. A Nemzeti Vadászati és Vadgazdálkodási Hivatal (ONCFS, „Office national de la 
Chasse et de la Faune sauvage”) tesztelte az új modellt, és arra a következtetésre jutott, hogy ez a 
befogási módszer megfelel a madárvédelmi irányelv 9. cikkében foglalt követelményeknek.  
Úgy tűnik, hogy többek között a csapda módosítása, a befogók kötelező képzése és az ONCFS 
helyszíni ellenőrzései – szelektivitását tekintve is – jelentős mértékben javították e befogási 
módszert. A francia hatóságok felkérték a petíció benyújtóját, hogy a 2009. decemberi 
ellenőrzésekre kísérje el az ONCFS-t, és e háromnapos művelet során nem állapítottak meg 
jogsértést.
A Bizottság ezért úgy véli, hogy a madárvédelmi irányelv rendelkezései nem sérülnek.

                                               
1 HL L 20., 2010.1.26.


