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EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Lūgumrakstu komiteja

2.9.2010

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0263/2008, ko Komitee gegen den Vogelmord e.V. (Putnu 
aizsardzības asociācija) vārdā iesniedza Vācijas valstspiederīgais Alexander 
Heyd, par akmens slazdu izmantošanu putnu ķeršanai

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka Francijā tūkstošiem dziedātājputnu tiek noķerti un 
nogalināti, izmantojot akmens slazdus (tendelles). Slazds sastāv no vairākus kilogramus 
smagas kaļķakmens plāksnes, kas atstutēta ar zariem un koka skaliem, un izbārstītām kadiķu 
ogām ēsmai. Putni, kas nāk ēst ogas, slazdam aizveroties, tiek saspiesti zem plāksnes. Daudzi 
putni netiek nogalināti uzreiz, bet cieš ilgā un mokošā nāvē. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, 
ka akmens slazdu izmantošana ir Padomes Direktīvas 79/409/EEK par savvaļas putnu 
aizsardzību pārkāpums. Direktīvas 8. panta 1. punktā noteikts, ka „attiecībā uz putnu 
medībām, to sagūstīšanu vai nonāvēšanu saskaņā ar šo direktīvu dalībvalstis aizliedz lietot 
jebkādus masveidīgas vai neselektīvas putnu sagūstīšanas vai nonāvēšanas līdzekļus...”. Tādēļ 
lūgumraksta iesniedzējs prasa, lai Eiropas Parlaments iejauktos.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 11. jūlijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2008. gada 25. novembrī
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Komisija ir sazinājusies ar Francijas varas iestādēm jautājumā par šo konkrēto slazdu veidu 
(tendelles). Pirmām kārtām jāmin, ka Francijā nav atļauts izmantot tradicionālos tendelle tipa 
slazdus to neselektīvās darbības dēļ — jebkurš putns, kurš nonāk zem slazda akmens 
plāksnes, neizbēgami šajā ierīcē iet bojā. Pēc pētījumiem, ko Francijas varas iestāžu 
uzdevumā veicis Vidusjūras medību un faunas teritoriju institūts (Institut Méditerranéen du 
Patrimoine Cynégétique et Faunistique) ir izstrādāts selektīvas darbības tendelle slazda 
modelis. Šis jaunais modelis ir veidots tā, ka mazie putni var izkļūt ārā, bet lielākie tiek 
sagūstīti dzīvi, un, ja tie izrādās piederīgi sugai, kuru nav atļauts medīt, tos var atkal atlaist 
brīvībā.

Tādēļ Komisija uzskata, ka šī jaunā Francijā izmantotā metode atbilst attiecīgajiem Tiesas 
lēmumiem (sal. lēmumu lietā C-452/85 un Medību rokasgrāmatas 3.5.45. paragrāfu), kuros 
teikts, ka tādas metodes, kuras pēc būtības nav pilnībā selektīvas, var uzskatīt par selektīvām, 
ja var pierādīt, ka atsevišķi šo metožu tehniskie aspekti ir selektīvi (piemēram, apvienojumā ar 
operatora prasmēm un pieredzi, vai arī selektivitāti rada abu aspektu kombinācija).

Taču saskaņā ar asociācijas Komitee gegen den Vogelmord ziņām šķiet, ka jaunais tendelle
slazda modelis nevar nodrošināt paredzēto selektivitātes pakāpi, jo zināms skaits dažādu sugu 
putnu tika atrasti miruši vai smagi ievainoti.

Ņemot vērā šo jauno informāciju, Komisija lūdza Francijas varas iestādes sniegt atbilstīgu 
informāciju, lai varētu izvērtēt, vai jaunais tendelle slazda modelis atbilst Putnu direktīvas 
prasībām.

Francijas varas iestādes atbildēja, ka ar tendelle slazdiem atļauts ķert tikai piecu strazdu 
(Turdus) sugu putnus, kuras visas ir uzskaitītas Putnu direktīvas II/2 pielikumā un kuras 
tādējādi vairākās dalībvalstīs ir atļauts medīt ar dažādiem līdzekļiem (tostarp ar 
šaujamieročiem). Šī medību metode ir atļauta tikai attiecībā uz nelielu mednieku skaitu 
(pašlaik — mazāk par 200) atsevišķās divu Francijas departamentu (Aveironas un Lozēras) 
pašvaldībās. Francijas varas iestādes uzskata, ka šai medību metodei ir tendence izzust.  
Kopējais sagūstīto putnu (visu piecu sugu) skaits ir samazinājies no 3399 putniem 
2005/2006. gada sezonā līdz 2053 putniem 2006./ 2007. gada sezonā.

Tendelle tipa slazdu izmantošanu regulē sistēma, kurā ietilpst licences, uzskaites žurnāli, īpaša 
mednieku apmācība, medību kvotas, sezonāli un meteoroloģiski ierobežojumi, kā arī oficiālas 
pārbaudes uz vietas, ko veic kompetentās iestādes darbinieki. Tendelle tipa slazdu 
izmantošanai izdoto licenču skaits arī ir samazinājies, un tās tiek izdotas tikai pirms 
2005. gada reģistrētiem medniekiem. Turklāt Francijas varas iestādes ir aizliegušas pārdot vai 
pirkt tādus putnus, kuri ir legāli sagūstīti ar tendelle tipa slazdiem, kā arī turēt tos pārdošanas 
nolūkā un pārvadāt pārdošanas nolūkā.

Francijas varas iestādes ziņoja, ka 2005./2006. gada un 2006./2007. gada sezonas laikā 
notikušo oficiālo pārbaužu laikā šādos slazdos atrasts tikai viens minētajām sugām 
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nepiederīgs putns.

Komisija ir pieprasījusi sīkākus paskaidrojumus no Francijas varas iestādēm attiecībā uz šīs 
metodes selektivitāti un izmantotajiem kontroles pasākumiem.

Komisija turpina skatīt šo lietu, lai izvērtētu, kā Francija ir piemērojusi Kopienas tiesību aktus 
vides jomā.

4. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2009. gada 7. jūlijā

Kopš pēdējās sazināšanās ar Lūgumrakstu komiteju Francijas varas iestādes ir iesniegušas 
Eiropas Komisijai papildu informāciju par šo slazdošanas metodi, īpaši attiecībā uz tās 
selektivitāti.
Francijas varas iestāžu sniegtā informācija saistīta ar visjaunāko statistiku par sagūstīšanu, kā arī 
ar Valsts medību un savvaļas dzīvnieku biroja veiktajām (ONCFS) pārbaudēm. Izskatās, ka trīs 
gadu laikā (2005., 2006. un 2007. gads) ONCFS ir noformējis septiņus pārkāpuma ziņojumus.
Tikai viens no ziņojumiem attiecas uz aizsargāto sugu sagūstīšanu (melnais meža strazds).
2007.–2008. gada sezonā mednieki ir ziņojuši par 5 689 mērķsugu sagūstīšanas gadījumiem 
(melnie strazdi un meža strazdi). Francijas varas iestādes apstiprina, ka jaunais tendelles tipa 
slazds ir selektīvs un atbilst Putnu direktīvai (79/409/EEK)1.
Turklāt 2009. gada februārī lūgumraksta iesniedzēja delegācija tika uzņemta Eiropas Komisijā.
Komisija tika iepazīstināta ar visaptverošu ziņojumu par neseno nozares pētījumu, ko 2009. gadā 
veica Komitee gegen den Vogelmord, kas šo ziņojumu arī iesniedza Komisijā. Sakarā ar šiem 
apsvērumiem lūgumraksta iesniedzējs apstrīd faktu, ka jaunais tendelles tipa slazds būtu 
selektīvs un tiktu pienācīgi izmantots. Novērotāji ir saskatījuši dažāda veida problēmas:
ievērojams neparedzētas sagūstīšanas gadījumu skaits (9 % 2009. gadā, vidējais rādītājs 17 %), 
letāls iznākums tām nemērķa sugām, kas noķertas dzīvas (ievainojumi, sals, šoks ..), nemērķa 
putni, kas noķerti dzīvi un nevar lidot, nepareiza tendelles izmantošana (neefektīvs tunelis, kas 
ļauj nemērķa sugām izglābties, ķīlis, kam būtu jānodrošina, lai caurums neieslīgst zemē, 
slazdošana, kamēr uz zemes ir sniegs...) un šaubas par mednieku paziņojumu ticamību.
Novērotāji noskaidrojuši, ka vidējā slazdošanas norma dienā varētu būt lielāka nekā oficiālie 
skaitļi.
Eiropas Komisija ir nosūtījusi Francijai lūgumu sniegt sīkāku informāciju par slazdošanas 
metodēm, īpašu uzmanību vēršot uz šajā valstī atļauto tendelles metodi. Komisija vēlas 
pārliecināties, vai visas slazdošanas metodes pilnībā atbilst Putnu direktīvai.
Komisija informēs Lūgumrakstu komiteju par šīs izvērtēšanas rezultātiem.

5. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2010. gada 21. janvārī

Kopš pēdējās sazināšanās ar Lūgumrakstu komiteju Eiropas Komisija ir nosūtījusi Francijai 

                                               
1 Padomes 1979. gada 2. aprīļa Direktīva 79/409/EEK par savvaļas putnu aizsardzību. OV L 103, 25.4.1979.
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pieprasījumu sniegt sīkāku informāciju par tendelles, lai pārliecinātos, ka šī slazdošanas metode 
pilnībā atbilst Putnu direktīvai (79/409/EEK)1.
2009. gada augustā Eiropas Komisijas saņēma ziņojumu no Francijas. Ziņojumā sniegts 
2008./2009. gadā noķerto strazdu un melno strazdu skaits (3 828 putni), kas veido ļoti nelielu šo 
sugu ikgadējās mirstības procentu. Valsts medību un savvaļas dzīvnieku birojs (ONCFS) 
2008./2009. gadā veltīja 80 stundas šīs darbības kontrolei. Tas nesastādīja nevienu pārkāpuma 
ziņojumu.
ONCFS veikto pārbaužu 2003./2004. un 2004./2005. gadā rezultāti rāda, ka tendelles
selektivitāte var būt ļoti augsta. Tomēr slazdu izmantošana, šķiet, nesasniedza šo augsto 
standartu: apmēram 86 % no ONCFS novērtētajiem medniekiem ķēra tikai noteiktas sugas, un 
tādēļ neliela daļa mednieku ir atbildīga par aizsargājamo sugu sagūstīšanu. Tomēr ir norādīts, ka 
noķertie sugām nepiederīgie putni piederēja pie neapdraudētajām sugām. Turklāt sugām 
nepiederīgo putnu izdzīvošanas rādītājs bija zems, izdzīvoja tikai 50–55 % no tendelles
noķertajiem aizsargājamiem putniem.
Savā atbildē Eiropas Komisijai Francija ierosina lūgumraksta iesniedzējam doties līdzi ONCFS
inspektoriem viņu darbā. Ierosinājums ir nosūtīts lūgumraksta iesniedzējam.
Pat, ja 2008./2009. gadā nav fiksēta aizsargājamo sugu sagūstīšana, Eiropas Komisija ir 
pieprasījusi Francijas varas iestādēm paziņot par pasākumiem, kurus tās ir veikušas vai plāno 
veikt, lai sasniegtu augstu selektivitātes līmeni un uzlabotu sugām nepiederīgo putnu 
izdzīvošanas rādītāju.
Tiklīdz Francijas varas iestādes būs sniegušas šos paskaidrojumus, Komisija informēs 
Lūgumrakstu komiteju par tās veikto novērtējumu attiecībā uz atbilstošo EK vides tiesību aktu 
noteikumu piemērošanu Francijā.

6. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2010. gada 2. septembrī

Saistībā ar šo lūgumrakstu, ar ko vēršas pret tendelles slazdu izmantošanu Aveironas un Lozēras 
departamentā Francijā, Eiropas Komisija ir nosūtījusi Francijai vairākus pieprasījumus sniegt 
sīkāku informāciju par šo slazdošanas metodi, lai novērtētu tās atbilstību Putnu direktīvai 
2009/147/EK2.
Komisija ir analizējusi Francijas sniegto informāciju par jauno tendelles modeli. Valsts medību 
un savvaļas dzīvnieku birojs (ONCFS) pārbaudīja jauno modeli un secināja, ka šī slazdošanas 
metode atbilst Putnu direktīvas 9. panta prasībām. Turklāt šķiet, ka cita starpā izmaiņas slazda 
modelī, obligātās mācības, ko sniedz slazdu licējiem, un uz vietas veiktā ONCFS kontrole ir 
ievērojami uzlabojusi šo slazdošanas metodi, tostarp selektivitātes ziņā. Francijas iestādes 
aicināja lūgumraksta iesniedzēju iesaistīties ONCFS veiktajās pārbaudēs 2009. gada decembrī, 
un šajā trīs dienu pasākuma laikā netika atklāti nekādi pārkāpumi.
Tādēļ Komisija uzskata, ka netiek pārkāpti Putnu direktīvas noteikumi.

                                               
1 Padomes 1979. gada 2. aprīļa Direktīva 79/409/EEK par savvaļas putnu aizsardzību. OV L 103, 25.4.1979.

2 OV L 20, 26.1.2010.
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