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Dotyczy: Petycji 0263/2008, którą złożył Alexander Heyd (Niemcy) w imieniu Komitee 
gegen den Vogelmord e.V. (Stowarzyszenia na rzecz ochrony ptaków), w sprawie 
wykorzystywania zbudowanych z kamieni sideł do łapania ptaków

1. Streszczenie petycji

Składający petycję informuje, że we Francji tysiące ptaków śpiewających łapie się i zabija 
przy użyciu zbudowanych z kamieni sideł („tendelles”). Pułapka składa się z ważącej kilka 
kilogramów wapiennej płyty podpartej patykami i szczapami drewna. Pod spodem, 
w charakterze przynęty, wysypywane są owoce jałowca. Ptaki przylatują, by zjeść owoce, 
i miażdżone są pod płytą, kiedy pułapka zamyka się. Wiele z nich nie ginie natychmiast, ale 
umiera wolno i w męczarniach. Składający petycję przekonuje, że stosowanie takich pułapek 
stanowi naruszenie dyrektywy Rady 79/409/EWG w sprawie ochrony dzikiego ptactwa. 
Art. 8 ust. 1 tej dyrektywy mówi, że „w odniesieniu do polowania, chwytania lub zabijania 
ptactwa na mocy niniejszej dyrektywy państwa członkowskie zabraniają wykorzystywania 
wszelkich środków, sposobów lub metod wykorzystywanych do nieselektywnego lub na dużą 
skalę chwytania lub zabijania ptactwa...”. Składający petycję zwraca się zatem do Parlamentu 
Europejskiego o podjęcie działań.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 11 lipca 2008 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu)..

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 25 listopada 2008 r.

Komisja Europejska nawiązała kontakt z władzami francuskimi w sprawie wspomnianych 
pułapek zwanych „tendelles”. Przede wszystkim, używanie tradycyjnych „tendelles” nie jest 
we Francji dozwolone z uwagi na ich brak selektywności – ginie w nich każdy ptak 
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przygnieciony kamieniem. W wyniku badań przeprowadzonych przez Institut Méditerranéen 
du Patrimoine Cynégétique et Faunistique na zlecenie władz francuskich stworzono 
selektywny model „tendelle”. Nowy model pułapki został zaprojektowany w taki sposób, aby 
małe ptaki mogły uciec, a większe łapane były żywcem, dzięki czemu istnieje później 
możliwość uwolnienia gatunków, na które nie wolno polować.

W związku z tym Komisja Europejska uważa, że nowa metoda stosowana we Francji 
pozostaje w zgodzie z odnośnymi decyzjami Trybunału (por. C-452/85 i § 3.5.45 
Przewodnika łowieckiego), zgodnie z którymi metody z natury pozbawione czysto 
selektywnego charakteru można uznać za selektywne, jeśli dowiedzie się selektywności 
niektórych aspektów technicznych tych metod (np. w połączeniu z umiejętnościami i/lub 
doświadczeniem operatora).

Jednakże według Komitee gegen den Vogelmord nowy model „tendelle” nie wydaje się być 
w stanie osiągnąć przewidzianych poziomów selektywności, gdyż pewna liczba ptaków 
z różnych gatunków zginęła lub odniosła poważne obrażenia.

Uwzględniając powyższe informacje, Komisja Europejska zwróciła się do władz francuskich 
o dostarczenie informacji umożliwiających ocenę zgodności nowego modelu „tendelle” 
z dyrektywą ptasią.

Władze francuskie poinformowały, że za pomocą pułapek „tendelle” można łapać wyłącznie 
pięć gatunków Turdus, które zostały wymienione w załączniku II/2 do dyrektywy ptasiej i 
w związku z czym można na nie polować różnymi metodami (w tym z użyciem broni palnej) 
w niektórych państwach członkowskich. Z tej metody polowania korzystać może jedynie 
niewielka liczba myśliwych (obecnie niespełna dwustu) w niektórych miejscowościach 
dwóch departamentów francuskich (Aveyron i Lozère). Według władz francuskich metoda ta 
wychodzi z użycia. Ogólna liczba schwytanych ptaków (ze wszystkich pięciu gatunków 
łącznie) spadła z 3399 w latach 2005/2006 do 2053 w latach 2006/2007.

Korzystanie z pułapek „tendelles” kontrolowane jest za pośrednictwem licencji, rejestrów, 
specjalnego szkolenia myśliwych, kontyngentów łowieckich, ograniczeń sezonowych 
i pogodowych oraz oficjalnych kontroli w terenie prowadzanych przez właściwe organy. 
Liczba licencji na stosowanie pułapek „tendelles” również zmalała i ogranicza się 
do myśliwych zarejestrowanych przed 2005 r. Ponadto władze Francji zakazały sprzedaży 
i nabywania ptaków legalnie schwytanych w pułapki „tendelles” oraz posiadania ich 
i przewożenia w celu sprzedaży.

Władze francuskie poinformowały, że w czasie oficjalnych kontroli przeprowadzonych 
w latach 2005/2006 i 2006/2007 znaleziono tylko jednego ptaka spoza grupy docelowej.

Komisja Europejska zwróciła się do władz Francji o dostarczenie dalszych wyjaśnień na 
temat selektywności metody i podjętych środków kontroli.

Komisja Europejska śledzi tę sprawę w celu dokonania oceny stosowania przez Francję 
prawodawstwa Wspólnoty w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego.
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4. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 7 lipca 2009 r.

Od czasu ostatniego kontaktu z Komisją Petycji, władze francuskie dostarczyły Komisji 
Europejskiej dodatkowe informacje dotyczące tej metody łapania ptaków, zwłaszcza pod 
względem jej selektywności.
Informacje te dotyczą najnowszych danych statystycznych odnoszących się do odłowów ptaków, 
a także kontroli przeprowadzonych przez krajowe biuro polowań i dzikiej fauny „Officie 
national de la Chasse et de la Faune sauvage” (ONCFS). Wydaje się, że w ciągu ostatnich trzech 
lat (2005, 2006 i 2007 r.) ONCFS sporządziło siedem sprawozdań w sprawie naruszenia 
przepisów. Tylko jedno z nich dotyczy odłowu gatunków znajdujących się pod ochroną (drozd 
obrożny). Myśliwi zgłosili 5 689 przypadków złapania gatunków docelowych (kosy i drozdy) 
w sezonie 2007/2008. Władze francuskie potwierdzają, że nowy model „tendelles” okazuje się 
być selektywny i jest zgodny z dyrektywą ptasią (79/409/EWG)1.
Ponadto w lutym 2009 r. Komisja Europejska przyjęła delegację autora petycji. Przedstawiono 
i wręczono Komisji obszerne sprawozdanie z najnowszego badania terenowego 
przeprowadzonego przez „Komitee gegen den Vogelmord” w 2009 r. W świetle wyników tego 
badania autor petycji podważa fakt, że nowy model „tendelles” jest selektywny i właściwie 
stosowany. Obserwatorzy zauważyli szereg problemów: znaczny udział ptaków spoza grupy 
docelowej w liczbie złapanych ptaków (9% w 2009 r., szacowana wartość średnia 17%), śmierć 
gatunków spoza grupy docelowej pozostających przy życiu po złapaniu (rany, odmrożenia, 
szok...), utrata zdolności do latania poprzez ptaki spoza grupy docelowej pozostające przy życiu 
po złapaniu, niewłaściwe stosowanie „tendelles” (tunel mający umożliwiać ucieczkę gatunkom 
spoza grupy docelowej nie spełnia swojego zadania, kliny mające utrzymywać otwór zapadają 
się w ziemię, ptaki są uwięzione, gdy na ziemi leży śnieg), a także wyrazili wątpliwości co do 
prawdziwości oświadczeń myśliwych. W świetle średniej dziennej liczby uwięzień 
zaobserwowanej przez uczestników badania terenowego, ogólna liczba uwięzień powinna być 
wyższa niż dane oficjalne.
Komisja Europejska przekazała Francji wniosek o szczegółowe informacje dotyczące metod 
łapania ptaków dozwolone w tym kraju, ze szczególnym naciskiem na „tendelles”. Komisja 
pragnie upewnić się, że wszystkie metody łapania ptaków są w pełni zgodne z dyrektywą ptasią.
Komisja będzie na bieżąco informować Komisję Petycji o wyniku tej oceny.

5. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 21 stycznia 2010 r.

Od czasu wydania ostatniego komunikatu dla Komisji Petycji Komisja Europejska wystosowała 
do Francji wniosek, zwracając się o udzielenie bardziej szczegółowych informacji na temat 
„tendelles”, aby upewnić się, że ta metoda łapania ptaków jest w pełni zgodna z dyrektywą 
ptasią (79/409/EWG)2.
Komisja Europejska otrzymała od Francji sprawozdanie w sierpniu 2009 r. W sprawozdaniu tym 
podaje się liczbę drozdów i kosów schwytanych w latach 2008–2009 (3 828 ptaków), co stanowi 
bardzo niewielki odsetek w kontekście śmiertelności tych gatunków w skali roku. W latach 
                                               
1 Dyrektywa Rady 79/409/EWG z 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa. 
Dz.U. L 103 z 25.4.1979.
2 Dyrektywa Rady 79/409/EWG z 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa. 
Dz.U. L 103 z 25.4.1979.
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2008–2009 „Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage” (ONCFS) przeznaczył 
80 godzin na kontrolowanie takich działań i sporządził sprawozdanie w sprawie naruszeń. 
Wyniki testów przeprowadzonych przez ONCFS w latach 2003–2004 oraz 2004–2005 
wskazują, że selektywność „tendelles” może być bardzo duża. Wydaje się jednak, że część 
myśliwych nie osiągnęła takiego wysokiego standardu: około 86% myśliwych ocenianych przez 
ONCFS polowało tylko na gatunki docelowe, a zatem niewielki ich odsetek ponosi 
odpowiedzialność za chwytanie ptaków należących do gatunków chronionych. Odnotowuje się 
jednak, że ptaki spoza grupy docelowej należały do gatunków niezagrożonych. Ponadto 
przeżywalność ptaków spoza grupy docelowej była niska – przeżyło tylko 50 do 55% ptaków 
chronionych schwytanych w „tendelles”.
W swojej odpowiedzi dla Komisji Europejskiej Francja proponuje, by składający petycję 
towarzyszył inspektorom ONCFS. Propozycję tę przekazano składającemu petycję. 
Choć w latach 2008–2009 nie odnotowano odłowu gatunków chronionych, Komisja Europejska 
zwróciła się do władz francuskich o przekazanie informacji na temat tego, jakie środki podjęły 
one lub zamierzają podjąć w celu uzyskania wysokiego poziomu selektywności oraz 
zwiększenia przeżywalności ptaków spoza grupy docelowej.
Kiedy władze francuskie przekażą te wyjaśnienia, Komisja poinformuje Komisję Petycji 
o swojej ocenie stosowania odnośnych przepisów prawa WE w zakresie ochrony środowiska 
naturalnego przez Francję.

6. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 2 września 2010 r.

W świetle niniejszej petycji, która sprzeciwia się wykorzystywaniu „tendelles” we francuskich 
departamentach Aveyron i Lozère, Komisja Europejska kilkakrotnie zwróciła się do Francji o 
dostarczenie szczegółowych informacji na temat tej metody łapania ptaków, tak aby mogła 
ocenić, czy jest ona zgodna z dyrektywą ptasią 2009/147/WE1. 
Komisja przeanalizowała dostarczone przez Francję informacje dotyczące nowego modelu 
„tendelles”. „Officie national de la Chasse et de la Faune sauvage” (ONCFS, biuro polowań i 
dzikiej fauny) przetestowało ten nowy model i doszło do wniosku, że ta metoda łapania ptaków 
spełnia wymogi art. 9 dyrektywy ptasiej. Rzeczywiście wygląda na to, że, miedzy innymi, 
modyfikacja samej pułapki, obowiązkowe szkolenia dla osób zakładających potrzaski oraz 
kontrole przeprowadzane przez ONCFS w terenie znacznie ulepszyły metodę łapania ptaków –
w tym w odniesieniu do jej selektywności. Władze francuskie zaprosiły składającego petycję do 
towarzyszenia ONCFS w trakcie kontroli w grudniu 2009 r. i w czasie tej trzydniowej operacji 
nie odnotowano żadnego naruszenia przepisów.
W związku z tym Komisja uważa, że nie dochodzi do naruszenia postanowień dyrektywy 
ptasiej.

                                               
1 Dz.U. L 20 z 26.1.2010.


