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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

6.05.2011

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1631/2009, внесена от Anna Gallés Gabarró, с испанско гражданство, 
от името на дружеството за опазване на природата „Depana Liga de Defensa 
del Patrimoni Natural“, относно разрешаване на използването на пръчки, 
намазани с лепило, за ловене на птици, в испанския регион Каталуня

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията се оплаква, че правителството на Каталуня е разрешило 
използването на намазани с клей пръчки за ловене на пойни птици. Вносителката на 
петицията подчертава, че този вид лов на птици е забранен по силата на Директива 
79/409/EИО относно опазването на дивите птици, приложение IV, буква а), в която се 
посочва, че примки, примки с лепило (птичи клей), куки, живи птици, слепи или 
осакатени, използвани като примамка, звукозаписи, електрически уреди, способни да 
убиват или зашеметяват, не могат да бъдат използвани като методи за лов. Затова 
вносителката на петицията призовава Европейския парламент да направи постъпки 
пред отговорните органи в Каталуня, за да осигури пълно съответствие с 
разпоредбите на гореспоменатата директива.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 22 февруари 2010 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 8 октомври 2010 г.

Вносителката посочва, че традиционната система за лов на птици в Каталуня, известна 
като „vesc“, която се състои в улавяне на птиците чрез използване на пръчки, намазани 
с лепило или друго лепкаво вещество, е обявена от Комисията за неизбирателна през 
2007 г. В резултат на това, през 2008 г. регионалното правителство на Каталуня забрани 
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този метод за лов на сипки. Вносителката на петицията не одобрява факта, че през 
2009 г. регионалното правителство е разрешило този метод на ловене на птици за 
експериментални цели, възползвайки се от дерогациите съгласно член 9 от Директивата 
за птиците. Целта е била извършването на експериментално проучване за анализиране 
на степента на избирателност на системата „vesc“. Вносителката на петицията поставя 
под съмнение този експеримент/проучване, тъй като не отговаря на изискванията за 
научно изследване поради липсата на методология и защото основните „участници“ в 
проучването са ловците, които улавят птиците без контрол от страна на компетентните 
органи.

Според вносителката, издаденото разрешение не отговаря на изискванията на член 9, 
тъй като:

а) съществуват друго задоволителни решения (лов с подвижни мрежи);
б) условията на лов не са строго контролирани;
в) броят на птиците не е малък, тъй като над 2 600 ловци притежават това 

„извънредно“ разрешение. 

Коментари на Комисията във връзка с петицията

Както споменава вносителката, Европейската комисия се занимава с въпроса за лова на 
сипки в Испания през последните няколко години. Комисията съобщи на Испания 
своите притеснения по отношение на предложението за указ относно регулирането на 
ловенето, притежаването и публичното излагане на сипки на регионалното 
правителство на Каталуня и същевременно поиска на 23 юли 2008 г. от испанските 
органи подробна информация по следните въпроси:

- брой на птиците, уловени всяка година съгласно дерогациите, предвидени в член 
9 от Директивата за птиците, 2009/147/ЕО1;

- информация относно използваната методология за определянето на 
максималната квота на уловените птици. 

Комисията също така призова испанските регионални органи да потърсят други 
задоволителни решения (напр. отглеждане в плен) за намаляване на броя на уловените 
птици съгласно дерогациите по член 9.

На 15 юли 2010 г. беше получен отговор от испанските органи, съдържащ информация 
от няколко региона, като един от тях е Каталуня. 

Предоставената от този регион документация споменава решението, посочено от 
вносителката: „Resolució 27 juliol 2009 per la qual s’autoritza la captura excepcional en viu 
d’ocells fringíllids amb vesc per a l’estudi experimental a Catalunya durant l’any 2009“, 
което разрешава улавянето на сипки чрез традиционния метод „vesc“ (с лепкави 
пръчки) за определен период от време през 2009 г. (30 дни) за експериментални цели.

Комисията научи за това решение единствено от информацията, предоставена от 

                                               
1 Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно 

опазването на дивите птици (ОВ L 20/7, 26.1.2010 г.), кодифицирана версия на Директива 79/409/ЕИО 
на Съвета от 2 април 1979 г. относно опазването на дивите птици (ОВ L 103, 25.4.1979 г.).
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испанските органи на 15 юли 2010 г .  Съгласно предоставената на Комисията 
информация каталунските органи са изготвили съобщение1, съдържащо разяснения 
относно решението за извънредното издаване на разрешения за ловене на сипки по 
метода „vesc“ през 2009 г. Каталунските органи са наясно, че Комисията счита метода 
„vesc“ за незаконен съгласно разпоредбите на Директивата за птиците. Целта на 
извънредното издаване на разрешения е била извършването на експериментално 
проучване на степента на избирателност на системата „vesc“ в контекста на позицията 
на Комисията. Каталунските органи също така заявиха, че освен ако проучването не 
предостави нови ясни и подходящи доказателства, методът „vesc“ не може да се счита 
за избирателно ловуване.

В допълнение на предоставената от регионалните правителства информация, 
централното правителство на Испания предостави на Комисията проект на технически 
насоки за уреждане на условията за ловене на сипки, които се подготвят в 
сътрудничество с регионалните правителства. Целта на насоките е да предоставят 
техническа рамка за уреждане на издаването на извънредно разрешение за ловене на 
сипки в рамките на дерогацията съгласно член 9, параграф 1, буква в) от Директивата за 
птиците. Проектът за насоки взема предвид цялата налична съдебна практика във 
връзка с този въпрос и урежда методологията за изчисляване на максималната квота, 
графикът за дейности по улавянето и условията за издаване на разрешения за улавяне. 
Предложеният метод на ловуване е чрез подвижна мрежа/кеп с възможност за 
използване на свирка и/или примамка.

Заключения

Правилното прилагане на разпоредбите на член 9 от Директивата за птиците е 
отговорност на държавите-членки, които следва да определят правилата във връзка с 
дерогациите и да решават кои методи за улавяне са разрешени и кои – забранени, в 
пълно съответствие с условията, посочени в член 9, параграф 1 и параграф 2 от 
Директивата за птиците.

Според получената информация, изглежда че испанските органи работят за определяне 
на насоки за подходящо уреждане на условията за ловене на сипки, използвайки 
дерогацията съгласно член 9, параграф 1, буква в). Комисията ще продължи да следи 
този процес, за да гарантира пълното спазване на разпоредбите на Директивата за 
птиците.

Освен това, Комисията ще поиска от каталунските органи информация относно 
резултатите от извършеното през 2009 г. проучване.

4. Отговор от Комисията (REV), получен на 6 май 2011 г.

Комисията продължава да следи процеса на изготвяне, от страна на регионалните 
правителства и централното правителство на Испания, на насоки  за подходящо 
уреждане на условията за ловене на сипки в Испания, използвайки дерогацията 

                                               
1 http://www.mediambient.gencat.cat/cat/el_medi/cassa/doc/cassa_vesc.pdf
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съгласно член 9, параграф 1, буква в) от Директива 2009/147/ЕО относно птиците1.
Съгласно информацията, с която разполага Комисията, процесът на одобрение на този 
документ преминава през различни етапи, преди да бъде финализиран. 
По отношение на лова на сипки в Каталуня, в този регион  неотдавна беше издадено 
постановление2, което отменя съществуващия режим на извънредно разрешение за ловене 
на живи сипки в рамките на традиционните дейности.

Заключения

Комисията ще продължи да наблюдава развитието на положението във връзка с 
горепосочените насоки и тяхното прилагане, за да гарантира, че предоставяните 
дерогации съгласно член 9, параграф 1, буква в) са в пълно съответствие с разпоредбите 
на Директивата за птиците.

                                               
1 Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно 

опазването на дивите птици (ОВ L 20/7, 26.1.2010 г.), която кодифицира Директива 79/409/ЕИО на 
Съвета от 2 април 1979 г. относно опазването на дивите птици (ОВ L 103, 25.4.1979 г.).

2 Официален вестник на правителството на Каталуня № 5824. 23.02.2011 г.
https://www.gencat.cat/eadop/imagenes/5824/11040106.pdf


