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Peticijų komitetas

2.9.2010

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0263/2008 dėl akmeninių traiškančių spąstų naudojimo 
paukščiams gaudyti, kurią pateikė Vokietijos pilietis Alexander Heyd
Komitee gegen den Vogelmord e. V. (Paukščių apsaugos asociacija) vardu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas nurodo, kad Prancūzijoje tūkstančiai paukščių giesmininkų pagaunami 
spąstais ir nužudomi naudojant akmeninius traiškančius spąstus (tendelles). Spąstai 
pagaminami keletą kilogramų sveriančią kalkakmenio plokštę paremiant šakelėmis ir medžio 
atplaišomis bei pabarstant jauko – kadagio uogų. Atskridę uogų lesti paukščiai sutraiškomi po 
plokšte spąstams užsidarius. Daugelis jų iš karto nežūna ir yra pasmerkti lėtai ir skausmingai 
mirčiai. Peticijos pateikėjas tvirtina, kad naudojant akmenine plokšte traiškančius spąstus 
pažeidžiama Tarybos direktyva 79/409/EEB dėl laukinių paukščių apsaugos, kurios 8 
straipsnio 1 dalyje teigiama, kad „šios direktyvos reglamentuojamos paukščių medžiojimo, 
gaudymo arba žudymo atžvilgiu valstybės narės draudžia visas priemones, įtaisus ar būdus, 
kurie naudojami didelio masto ar neatrankiniam paukščių gaudymui ar žudymui…“. Todėl 
peticijos pateikėjas atitinkamai prašo Europos Parlamento imtis veiksmų.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2008 m. liepos 11 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2008 m. lapkričio 25 d.

„Komisija palaikė ryšius su Prancūzijos valdžios institucijomis dėl šių konkrečių spąstų, kurie 
vadinami tendelles. Visų pirma, tradicinius akmenine plokšte traiškančius spąstus
Prancūzijoje naudoti draudžiama, nes jų veikimas nėra atrankusis: faktiškai spąstai užmuša 
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kiekvieną į juos patekusį paukštį. Po to, kai Prancūzijos valdžios institucijų prašymu Institut 
Méditerranéen du Patrimoine Cynégétique et Faunistique atliko tyrimą, buvo sukurtas 
atrankusis akmeninių traiškančių spąstų modelis. Šis naujas modelis gaminamas taip, kad 
maži paukščiai galėtų pasprukti, o didesnius galima būtų spąstais sugauti gyvus ir paleisti, jei 
jie nėra medžiojamųjų rūšių paukščiai.
Todėl Komisija mano, kad naujas Prancūzijoje naudojamas būdas atitinka atitinkamus 
Europos Teisingumo Teismo sprendimus (palyg. C-452/85 ir Medžioklės vadovo 3.5.45.
punktą), kuriuose teigiama, kad būdus, kurie patys savaime nėra visiškai atrankūs, galima 
būtų laikyti atrankiaisiais, jei galima įrodyti, kad konkretūs techniniai tokio būdo aspektai yra 
atrankieji (pvz., kartu su naudotojo žiniomis ir patirtimi arba jais abiem).
Tačiau, pasak Komitee gegen den Vogelmord, panašu, kad naujas akmenine plokšte 
traiškančių spąstų modelis negali užtikrinti tokio atrankumo lygio, koks buvo numatytas, nes 
tam tikras skaičius įvairių rūšių paukščių buvo rasta negyvi arba sunkiai sužaloti.
Atsižvelgdama į šią naują informaciją Komisija paprašė Prancūzijos valdžios institucijų 
pateikti atitinkamą informaciją, kuri leistų įvertinti naujo akmeninių traiškančių spąstų
modelio atitiktį Paukščių direktyvai.
Prancūzijos valdžios institucijos atsakė, kad akmeninius traiškančius spąstus leidžiama 
naudoti tik penkių Turdus rūšių, kurios visos įtrauktos į Paukščių direktyvos II/2 priedą ir jas
galima įvairiais būdais (įskaitant šaudymą) medžioti keliose valstybėse narėse, paukščiams 
gaudyti. Šį medžioklės būdą leidžiama naudoti tik nedaugeliui dviejų Prancūzijos 
departamentų (Averono ir Lozero) konkrečių savivaldybių medžiotojų (šiuo metu jų yra 
mažiau nei 200). Prancūzijos valdžios institucijos mano, kad šis būdas pamažu nyksta. Visas 
pagautų paukščių (visų penkių rūšių) skaičius sumažėjo nuo 3 399 2005–2006 m. iki 2 053 
2006–2007 m.
Akmeninių traiškančių spąstų naudojimas kontroliuojamas licencijų sistema ir pildant 
registracijos žurnalus, rengiant specialius medžiotojų mokymus, nustatant medžioklės kvotas, 
sezoninius ir oro sąlygų apribojimus bei kompetentingos valdžios institucijos darbuotojams 
rengiant oficialius patikrinimus vietoje. Licencijų, išduotų naudoti akmeninius traiškančius 
spąstus taip pat sumažėjo; jos išduodamos tik iki 2005 m. įregistruotiems medžiotojams. Be 
to, Prancūzijos valdžios institucijos uždraudė parduoti ar pirkti, laikyti ir vežti ketinant 
parduoti akmeniniais traiškančiais spąstais teisėtai pagautus paukščius.
Prancūzijos valdžios institucijos pranešė, kad per 2005–2006 m. ir 2006–2007 m. vykusius 
oficialius patikrinimus buvo rastas tik vienas netikslinei rūšiai priklausantis paukštis.
Komisija paprašė Prancūzijos valdžios institucijų išsamiau paaiškinti šio būdo atrankumą ir 
kontrolės priemones, kurių buvo imtasi.
Komisija domisi šiuo atveju norėdama įvertinti, kaip Prancūzija taiko Bendrijos aplinkos 
teisės aktus.“

4. Papildomas Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. liepos 7 d.

„Po paskutinio Peticijų komitetui skirto rašto Prancūzijos valdžios institucijos pateikė Europos 
Komisijai papildomos informacijos apie šį paukščių gaudymo būdą ir jo atrankumą.
Prancūzijos pateikti duomenys susiję su pačiais naujausiais statistiniais duomenimis apie 
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pagaunamus paukščius ir Office national de la Chasse et de la Faune sauvage (ONCFS) 
vykdomą kontrolę. Paaiškėjo, kad per trejus metus (2005 m., 2006 m. ir 2007 m.) ONCFS 
parengė septynis pranešimus apie pažeidimus. Tik viename jų minimi pagauti saugomų rūšių 
paukščiai (baltagurkliai strazdai). Per 2007–2008 m. sezoną medžiotojai pranešė sugavę 5 689 
tikslinių rūšių (juodųjų strazdų ir strazdų) paukščius. Prancūzijos valdžios institucijos patvirtina, 
kad pakanka įrodymų, jog naujas akmeninių traiškančių spąstų modelis yra atrankusis ir atitinka 
Paukščių direktyvą (79/409/EEB)1.
Be to, 2009 m. vasario mėn. Europos Komisija priėmė peticijos pateikėjo delegaciją. Komisijai 
buvo perskaitytas ir jai įteiktas išsamus pranešimas apie 2009 m. Komitee gegen den Vogelmord
atliktą tyrimą. Remdamasis atliktais stebėjimais peticijos pateikėjas ginčija faktą, kad naujas 
akmeninių traiškančių spąstų modelis bus atrankusis ir tinkamai naudojamas. Kyla įvairiausių 
problemų: daug šalutinio medžioklės laimikio (9 proc. 2009 m., vidutiniškai – 17 proc.), mirtinas 
pavojus gyviems pagautiems netikslinių rūšių paukščiams (dėl žaizdų, šalčio, šoko ir t. t.), gyvi 
pagauti netikslinių rūšių paukščiai nebegali skraidyti, netinkamas akmeninių traiškančių spąstų
naudojimas (neveiksmingas tunelis, leidžiantis netikslinių rūšių paukščiams pasprukti, ir 
įspraustos šakelės, kurios smigdamos į žemę turėtų palikti atvirą angą, spąstų spendimas sniegui 
dar nenutirpus ir t. t.) ir abejonės dėl medžiotojų pareiškimų patikimumo. Stebėjimai rodo, kad 
per dieną vidutiniškai pagaunama daugiau nei rodo oficialūs duomenys.
Europos Komisija nusiuntė Prancūzijai raštą prašydama išsamesnės informacijos apie spąstų 
spendimo būdus, visų pirma apie šioje šalyje leidžiamus naudoti akmeninius traiškančius 
spąstus. Komisija norėtų būti tikra, kad visi naudojami spąstų spendimo būdai visiškai atitinka 
Paukščių direktyvos reikalavimus.
Komisija informuos Peticijų komitetą apie šio vertinimo rezultatus.“

5. Papildomas Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. sausio 21 d.

„Po paskutinio rašto Peticijų komitetui Europos Komisija nusiuntė prašymą Prancūzijai pateikti 
išsamesnės informacijos apie akmeninius traiškančius spąstus norėdama įsitikinti, kad šis 
paukščių gaudymo būdas visiškai atitinka Paukščių direktyvos (79/409/EEB)2 reikalavimus.
2009 m. rugpjūčio mėn. Europos Komisija gavo Prancūzijos pranešimą. Jame nurodytas 2008–
2009 m. sugautų juodųjų strazdų ir strazdų skaičius (3 828), kuris sudaro labai mažą per metus 
žūstančių šių rūšių paukščių procentinę dalį. 2008–2009 m. Office National de la Chasse et de la 
Faune Sauvage (ONCFS) šią veiklą kontroliavo 80 valandų. Nė vieno pranešimo apie nustatytą 
pažeidimą ji nepateikė.
2003–2004 m. ir 2004–2005 m. ONCFS atliktų tyrimų rezultatai rodo, kad akmeninių 
traiškančių spąstų atrankumo lygis gali būti labai aukštas. Vis dėlto panašu, kad dalis spąstų 
spendėjų nepasiekė šio aukšto lygio: 86 proc. ONCFS vertintų spąstų spendėjų sugavo tik 
tikslinių rūšių paukščius; spąstų spendėjų, sugavusių saugomų rūšių paukščių, dalis buvo 
mažesnė. Tačiau, pažymima, kad sugauti netikslinių rūšių paukščiai priklausė rūšims, kurioms 
negresia pavojus. Be to, sugautų ir išgyvenusių netikslinių rūšių paukščių skaičius buvo mažas:
gyvi išliko tik 50–55 proc. saugomų paukščių, kurie buvo sugauti akmeniniais traiškančiais 
                                               
1 1979 m. balandžio 2 d. Tarybos direktyva 79/409/EEB dėl laukinių paukščių apsaugos, OL L 103, 1979 4 25.

2 1979 m. balandžio 2 d. Tarybos direktyva 79/409/EEB dėl laukinių paukščių apsaugos, OL L 103, 1979 4 25.
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spąstais.
Europos Komisijai pateiktame atsakyme Prancūzija siūlo, kad peticijos pateikėjas vyktų kartu su 
ONCFS inspektoriais. Pasiūlymas perduotas peticijos pateikėjui.
Nepaisant to, kad 2008–2009 m. nebuvo įregistruotas nė vienas saugomų rūšių paukščio 
sugavimo atvejis, Europos Komisija paprašė Prancūzijos valdžios institucijų nurodyti, kokių 
priemonių jos ėmėsi arba ketina imtis siekdamos užtikrinti aukštą atrankumo lygį ir padidinti 
išgyvenusių sugautų netikslinių rūšių paukščių skaičių.
Kai Prancūzijos valdžios institucijos pateiks minėtus paaiškinimus, Komisija informuos Peticijų 
komitetą apie tai, kaip ji vertina tai, kaip Prancūzija taiko atitinkamas EB aplinkos teisės aktų 
nuostatas.“

6. Papildomas Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. rugsėjo 2 d.

Atsižvelgdama į šią peticiją, kuria prieštaraujama tam, kad Prancūzijos Averono ir Lozero 
departamentuose būtų naudojami akmeniniai traiškantys spąstai,(tendelles), Europos Komisija 
nusiuntė Prancūzijai keletą prašymų pateikti išsamią informaciją dėl šio spąstų spendimo 
metodo, kad nustatytų, ar jis neprieštarauja Paukščių direktyvai 2009/147/EB1.
Komisija išanalizavo Prancūzijos pateiktą informaciją dėl naujojo spąstų tendelles modelio. 
Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS) išbandė naująjį spąstų modelį ir 
nustatė, kad šis gaudymo spąstais būdas atitinka Paukščių direktyvos 9 straipsnio reikalavimus. 
Iš tiesų atrodo, kad, be kita ko, pačių spąstų pakeitimas, privalomas medžiotojų mokymas ir 
ONCFS kontrolė vietoje ženkliai pagerino šį gaudymo spąstais būdą, įskaitant ir jo atrankumą. 
Prancūzijos valdžios institucijos pakvietė peticijos pateikėją dalyvauti kartu su ONCFS 2009 m. 
gruodžio mėn. vykdomuose patikrinimuose ir šios tris dienas trūkusios procedūros metu nebuvo 
nustatyti jokių pažeidimų.
Todėl Komisija mano, kad šiuo atveju nebuvo pažeistos Paukščių direktyvoje įtvirtintos 
nuostatos.

                                               
1 OL L 20, 2010 1 26.


