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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiţia nr. 0263/2008, adresată de Alexander Heyd, de cetăţenie germană, în 
numele „Komitee gegen den Vogelmord e.V.” (Asociaţia pentru protecţia 
păsărilor), privind utilizarea capcanelor cu pietre pentru prinderea păsărilor

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul indică faptul că mii de păsări cântătoare sunt prinse în capcană şi omorâte în 
Franţa prin utilizarea capcanelor cu pietre („tendelles”). Capcana constă într-o placă de calcar 
care cântăreşte câteva kilograme rezemată pe nuiele şi aşchii de lemn şi acoperită cu boabe de 
ienupăr ca momeală. Păsările care vin să mănânce boabele sunt strivite sub placă în momentul 
în care capcana se închide. Multe dintre acestea nu mor pe loc, ci au parte de o moarte lentă şi 
dureroasă. Petiţionarul argumentează că utilizarea capcanelor cu pietre reprezintă o încălcare 
a Directivei 79/409/CEE a Consiliului privind conservarea păsărilor sălbatice, al cărei articol 
8 alineatul (1) prevede că „în privinţa vânării, a capturării sau a omorârii păsărilor care intră 
sub incidenţa prezentei directive, statele membre interzic utilizarea oricăror mijloace, sisteme 
sau metode folosite pentru capturarea sau omorârea pe scară largă sau neselectivă a păsărilor 
...”. Petiţionarul solicită, în consecinţă, intervenţia Parlamentului European.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 11 iulie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 25 noiembrie 2008

Comisia a păstrat contactul cu autorităţile franceze cu privire la capcanele respective 
denumite „tendelles”. În primul rând, utilizarea acestor capcane tradiţionale („tendelles”) nu 
este permisă în Franţa din cauza lipsei de selectivitate a acestora – orice pasăre prinsă sub 
piatră este efectiv omorâtă prin acest sistem. Ca urmare a cercetărilor realizate pentru 
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autorităţile franceze de către Institut Méditerranéen du Patrimoine Cynégétique et 
Faunistique, a fost creat un model selectiv de „tendelle”. Acest nou model este conceput 
astfel încât păsările mici să poată scăpa, iar cele mai mari să rămână în viaţă, iar apoi pot fi 
eliberate dacă sunt specii de păsări care nu pot fi vânate.

În consecinţă, Comisia consideră că noua metodă utilizată în Franţa este în conformitate cu 
deciziile relevante ale Curţii (cf. C-452/85 şi punctul 3.5.45 din Ghidul privind vânătoarea), 
care declară că metodele care nu sunt pe deplin selective pot fi considerate selective dacă 
anumite aspecte tehnice ale metodei pot demonstra că sunt selective (de exemplu, atunci când 
sunt combinate cu competenţele şi experienţa persoanei în cauză sau printr-o combinaţie a 
ambelor).

Cu toate acestea, conform Asociaţiei pentru protecţia păsărilor, rezultă că noul model de 
„tendelle” nu poate prezenta nivelurile de selectivitate preconizate, datorită faptului că un 
anumit număr de păsări din diferite specii au fost găsite ucise sau grav rănite.

Ţinând cont de aceste noi informaţii, Comisia a solicitat autorităţilor franceze să furnizeze 
informaţii corespunzătoare pentru a evalua conformitatea noului model de „tendelle” cu 
Directiva privind conservarea păsărilor sălbatice.

Autorităţile franceze au răspuns că „tendelles” sunt autorizate doar pentru capturarea a cinci 
specii de Turdus, toate menţionate în anexa II, partea a doua la Directiva privind conservarea 
păsărilor sălbatice, care, prin urmare, pot fi vânate prin diferite mijloace (inclusiv prin 
împuşcare) în mai multe state membre. Această metodă de vânătoare este permisă doar unui 
număr redus de vânători (în prezent mai puţin de 200) în anumite municipalităţi din două 
departamente franceze (Aveyron şi Lozère). Autorităţile franceze consideră că această metodă 
este pe cale de dispariţie. Numărul total al păsărilor capturate (pentru toate cele cinci specii) a 
scăzut de la 3 399 în 2005-2006 la 2 053 în 2006-2007.

Utilizarea capcanelor „tendelles” este controlată printr-un sistem de permise, registre de 
capturi, instruire specială pentru vânători, cote de vânătoare, restricţii de sezon şi 
meteorologice şi controale oficiale la faţa locului realizate de către personalul autorităţii 
competente. Numărul de permise emise pentru utilizarea de „tendelles” a scăzut, de asemenea, 
şi este restrâns la vânători înregistraţi înainte de 2005. În plus, autorităţile franceze au interzis 
comercializarea sau achiziţionarea păsărilor care au fost capturate legal cu „tendelles”, 
precum şi deţinerea şi transportul pentru comercializare.

Autorităţile franceze au raportat că doar o pasăre din speciile nevizate a fost găsită în timpul 
controalelor oficiale desfăşurate în iunie 2005 şi iulie 2006.

Comisia a solicitat mai multe clarificări din partea autorităţilor franceze în ceea ce priveşte 
selectarea metodei şi măsurile de control adoptate.

Comisia urmăreşte acest caz pentru a evalua aplicarea legislaţiei comunitare de mediu de către 
Franţa.

4. Răspunsul Comisiei, primit la 7 iulie 2009
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De la data ultimei comunicări către Comisia pentru petiţii, autorităţile franceze au furnizat 
Comisiei Europene informaţii suplimentare privind această metodă de capturare, în special în 
ceea ce priveşte caracterul ei selectiv.
Datele furnizate de francezi se referă la cele mai recente statistici privind capturările, precum şi 
la controalele efectuate de către „Office national de la Chasse et de la Faune sauvage” (ONCFS). 
Rezultă că ONCFS a întocmit şapte rapoarte privind infracţiunile în decursul a trei ani (2005, 
2006 şi 2007). Doar unul dintre acestea se referă la capturarea unei specii protejate (o mierlă 
gulerată). 5 689 de capturi de specii vizate (mierle şi sturzi) au fost declarate de către vânători în 
sezonul 2007-2008. Autorităţile franceze confirmă că noul model de „tendelles” se dovedeşte a fi 
selectiv şi în conformitate cu Directiva privind păsările sălbatice (79/409/CEE)11.
În plus, o delegaţie din partea petiţionarului a fost primită de Comisia Europeană în luna 
februarie 2009. Comisiei i-a fost prezentat şi înmânat un raport amplu cu privire la o anchetă 
recentă efectuată pe teren, în 2009, de către Asociaţia pentru protecţia păsărilor în Italia. În 
lumina acestor observaţii, petiţionarul contestă faptul că noul model de „tendelles” ar fi utilizat 
selectiv şi corect. Diferite tipuri de probleme au fost semnalate de către observatori: o proporţie 
semnificativă de capturi accidentale (9% în 2009, valoarea estimativă medie fiind de 17%), 
efecte letal asupra speciilor nevizate capturate vii (răni, degerături, şoc etc.), păsări nevizate care 
erau capturate vii şi nu puteau să zboare, folosirea neadecvată a „tendelles” (pasaje ineficiente 
pentru a permite speciilor nevizate să se elibereze, proptele menite să menţină o scobitură săpată 
în pământ, plasarea de capcane cât timp există zăpadă pe locurile respective etc.), precum si 
îndoielile privind fiabilitatea declaraţiilor făcute de vânători. Rata medie zilnică de capturare 
identificată de către observatori ar trebui să conducă spre o cifră mai mare decât cifrele oficiale.
Comisia Europeană a transmis o solicitare Franţei prin care cerea informaţii detaliate asupra 
metodelor de capturare, în special a celor bazate pe capcanele „tendelles” autorizate în această 
ţară. Comisia doreşte să se asigure că toate metodele de capturare respectă în totalitate Directiva 
privind păsările sălbatice
Comisia va ţine la curent Comisia pentru petiţii în legătură cu rezultatele acestei evaluări.

5. Răspunsul Comisiei, primit la 21 ianuarie 2010

De la ultima sa comunicare către Comisia pentru petiţii, Comisia Europeană a trimis o solicitare 
Franţei în care îi cere informaţii mai detaliate despre capcanele „tendelles” pentru a se asigura că 
această metodă de capturare respectă pe deplin Directiva „Păsări” (79/409/CEE)22.
Comisia Europeană a primit un raport din partea Franţei în august 2009. Raportul indică numărul 
de sturzi şi mierle capturate în 2008/09 (3 828 de păsări), ceea ce reprezintă un procent foarte 
mic din mortalitatea anuală a acestor păsări. „Office National de la Chasse et de la Faune 
Sauvage” (ONCFS) a controlat această activitate timp de 80 de ore în 2008/2009. Această 
instituţie nu a întocmit niciun raport de constatare a unei infracţiuni. 
Rezultatele testelor efectuate de ONCFS în 2003/2004 şi 2004/2005 indică faptul că 
selectivitatea capcanelor „tendelles” poate fi foarte ridicată. Totuşi, se pare că o parte a 
vânătorilor nu a atins această cotă înaltă: circa 86% dintre vânătorii evaluaţi de ONCFS au prins 
                                               
1 Directiva 79/409/CEE a Consiliului din 2 aprilie 1979 privind conservarea păsărilor 
sălbatice. JO L 103, 25.4.1979
2 Directiva 79/409/CEE a Consiliului din 2 aprilie 1979 privind conservarea păsărilor 
sălbatice. JO L 103, 25.4.1979
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numai speciile vizate, o mică parte a vânătorilor fiind aşadar responsabilă de capturarea de specii 
protejate. Cu toate acestea, se observă faptul că păsările nevizate care au fost prinse aparţineau 
speciilor care nu se află pe cale de dispariţie. În plus, rata de supravieţuire a speciilor nevizate a 
fost una redusă, întrucât au supravieţuit doar 50-55% dintre păsările protejate care au fost prinse 
în „tendelles”.
În răspunsul său către Comisia Europeană, Franţa propune ca petiţionarul să însoţească 
inspectorii ONCFS. Propunerea a fost transmisă petiţionarului. 
Chiar dacă nu s-a înregistrat nicio captură de specii protejate în 2008/2009, Comisia Europeană a 
solicitat autorităţilor franceze să comunice măsurile pe care le-au adoptat sau intenţionează să le 
adopte pentru a atinge un nivel ridicat al selectivităţii şi a îmbunătăţi rata de supravieţuire a 
speciilor nevizate.
După ce autorităţile franceze vor oferi aceste clarificări, Comisia va ţine la curent Comisia pentru 
petiţii cu privire la evaluarea aplicării de către Franţa a dispoziţiilor relevante ale legislaţiei 
comunitare în materie de mediu.

6. Răspunsul Comisiei, primit la 2 septembrie 2010

Ţinând seama de informaţiile conţinute în această petiţie, care protestează împotriva utilizării de 
„tendelles” în departamentele franceze Aveyron şi Lozère, Comisia Europeană a solicitat Franţei 
în mai multe rânduri informaţii detaliate cu privire la acest tip de capcane, pentru a vedea dacă 
folosirea acestora respectă Directiva privind păsările (2009/147/CE1). 
Comisia a analizat informaţiile transmise de Franţa cu privire la noul model de „tendelles”. 
„Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage” (ONCFS) a testat noul model şi a 
concluzionat că această metodă îndeplineşte cerinţele articolului 9 din Directiva privind păsările. 
Printre altele, se pare că, într-adevăr, modificarea capcanei ca atare, formarea obligatorie pentru 
cei care o utilizează şi verificările pe teren efectuate de ONCFS au îmbunătăţit semnificativ 
această metodă de capturare, inclusiv în ceea ce priveşte selectivitatea. Petiţionarul a fost invitat 
de autorităţile franceze să însoţească ONCFS la verificările din decembrie 2009 şi nu s-a 
constatat nicio încălcare în timpul acestei operaţiuni de trei zile.
Prin urmare,, Comisia consideră că nu a avut loc nicio încălcare a dispoziţiilor Directivei privind 
păsările.

                                               
1 JO L 20, 26.1.2010


