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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1631/2009 af Anna Gallés Gabarró, spansk statsborger, for 
naturbeskyttelsessammenslutningen "Depana Liga de Defensa del Patrimoni 
Natural", om tilladelse til brug af limpinde til fuglefangst i den spanske 
region Catalonien

1. Sammendrag

Andrageren påklager, at den catalonske regering har givet tilladelse til brug af limpinde i 
forbindelse med fangst af sangfugle. Andrageren understreger, at denne form for 
fuglefangst er forbudt i henhold til Rådets direktiv 79/409/EØF om beskyttelse af vilde 
fugle, hvori det i bilag IV, litra a, hedder, at snarer, limpinde, kroge, levende fugle, der er 
blindede eller lemlæstede, og som anvendes som lokkefugle, samt båndoptagere og 
elektriske anordninger ikke må bruges som fangstmetode. Andrageren anmoder følgelig 
Europa-Parlamentet om at gribe ind over for de ansvarlige myndigheder i Catalonien med 
henblik på at sikre en nøje overholdelse af bestemmelserne i det ovennævnte direktiv.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 22. februar 2010). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 8. oktober 2010.

Andrageren gør opmærksom på, at Kommissionen i 2007 erklærede den traditionelle metode 
til fældefangst af fugle, der i Catalonien går under navnet "vesc", og hvor der anvendes 
limpinde med klæbestof eller et andet klistrende stof, for ikkeselektiv. Den catalanske 
regionalregering nægtede følgelig i 2008 at tillade brug af denne metode til fangst af finker. 
Andrageren beklager, at regionalregeringen i 2009 gav tilladelse til brug af denne metode til 
fældefangst af fugle i eksperimentelt øjemed under henvisning til undtagelsesbestemmelserne 
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i fugledirektivets artikel 9. Formålet med tilladelsen er at gennemføre en eksperimentel
undersøgelse af "vesc"-metodens selektivitetsgrad. Andrageren gør indvendinger mod 
undersøgelsen, eftersom denne ikke opfylder kravene til videnskabelighed, da den er blottet 
for metodik, og "hovedaktørerne" udgøres af jægere, som udøver fældefangst af fugle uden 
nogen kontrol fra de kompetente myndigheders side.

Andrageren hævder, at tilladelsen ikke opfylder kravene i artikel 9, idet: 
a) der findes andre tilfredsstillende løsninger (jagt med sammenklappeligt net)
b) der ikke foretages en nøje overvågning af jagtforholdene
c) antallet af fugle ikke er ubetydeligt, eftersom mere end 2.600 jægere er indehavere af 

den "ekstraordinære" tilladelse. 

Kommissionens bemærkninger

Som nævnt af andrageren, har Kommissionen i det sidste par år beskæftiget sig med 
spørgsmålet om finkefangst i Spanien. Samtidig med at Kommissionen underrettede Spanien 
om sine betænkeligheder ved den catalanske regionalregerings dekretforslag om regulering af 
fangst, besiddelse og offentlig udstilling af finker, bad den den 23. juli 2008 de spanske 
myndigheder sende den detaljerede oplysninger om:

- hvor mange individer der fanges på årsbasis under anvendelse af 
undtagelsesbestemmelserne i fugledirektivets artikel 9 (2009/147/EF)1;

- hvilken metodik der anvendes til bestemmelse af den maksimale fangstkvote. 

Kommissionen opfordrede også indtrængende de spanske regionale myndigheder til at finde 
andre tilfredsstillende løsninger (f.eks. yngel i fangenskab) for at nedbringe antallet af 
individer, som fanges under anvendelse af undtagelsesbestemmelserne i artikel 9.

Svaret fra de spanske myndigheder på denne henvendelse, som blev modtaget den 15. juli 
2010, indeholdt oplysninger fra en række regioner, herunder Catalonien. 

Dokumentationen fra denne region indeholder en omtale af den beslutning, som nævnes af 
andrageren ("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"), og 
som undtagelsesvis tillader finkefangst i eksperimentelt øjemed ved hjælp af den traditionelle 
"vesc"-metode (limpinde) i en begrænset periode i 2009 (30 dage).

Kommissionen fik først kendskab til denne beslutning via de oplysninger, den modtog fra de 
spanske myndigheder den 15. juli 2010. Ifølge disse havde de catalanske myndigheder 
offentliggjort en meddelelse2 indeholdende en nærmere redegørelse for beslutningen om 
undtagelsesvis at tillade finkefangst i 2009 under anvendelse af "vesc"-metoden. De 
catalanske myndigheder erkender, at Kommissionen har erklæret "vesc"-metoden for ulovlig 
under henvisning til fugledirektivets bestemmelser. Formålet med den ekstraordinære 
tilladelse var at gennemføre en eksperimentel undersøgelse af "vesc"-metodens 
                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EF af 30. november 2009 om beskyttelse 
af vilde fugle (EUT L 20/7 af 26.1.2010), der kodificerer Rådets direktiv 79/409/EØF af 2. 
april 1979 om beskyttelse af vilde fugle (EFT L 103 af 25.4.1979).
2 http://www.mediambient.gencat.cat/cat/el_medi/cassa/doc/cassa_vesc.pdf
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selektivitetsgrad under hensyntagen til Kommissionens holdning i spørgsmålet. De catalanske 
myndigheder erklærede desuden, at "vesc"-metoden ikke kan anses for en selektiv 
fangstmetode, medmindre der fremkommer nye klare og relevante oplysninger som resultat af 
undersøgelsen.

Ud over oplysningerne fra de regionale regeringer har den spanske centralregering tilstillet 
Kommissionen et udkast til tekniske retningslinjer for regulering af finkefangst, som den 
arbejder på sammen med de regionale regeringer. Retningslinjerne skal tjene som teknisk 
ramme til regulering af den ekstraordinære tilladelse til fældefangst af finker, som støtter sig 
på undtagelsesbestemmelserne i fugledirektivets artikel 9, stk. 1, litra c). Udkastet til 
retningslinjer tager højde for al retspraksis, som foreligger på området, og regulerer 
fremgangsmåden til beregning af den maksimale fangstkvote, tidsplanen for 
fældefangstaktiviteterne og betingelserne for udstedelse af fældefangsttilladelser. Som 
fangstmetode foreslås alene sammenklappeligt net/fangstketsjer, eventuelt suppleret med 
lokkefløjte og/eller lokkefugl.

Konklusioner

Ansvaret for en forsvarlig gennemførelse af bestemmelserne i fugledirektivets artikel 9 
påhviler medlemsstaterne, som fastsætter undtagelsesreglerne og bestemmer, hvilke 
fældefangstmetoder der er tilladt, og hvilke der er forbudt under nøje overholdelse af de 
nærmere bestemmelser i fugledirektivets artikel 9, stk. 1 og 2.

Ifølge de modtagne oplysninger arbejder de spanske myndigheder i øjeblikket på at udstikke 
retningslinjer, der på fyldestgørende vis regulerer finkefangst, som finder sted i medfør af 
undtagelsesbestemmelserne i artikel 9, stk. 1, litra c). Kommissionen vil fortsat følge denne 
proces for at sikre fuld overensstemmelse med fugledirektivets bestemmelser.

Kommissionen vil desuden anmode de catalanske myndigheder om oplysninger om 
resultaterne af den undersøgelse, som gennemførtes i 2009.

4. Kommissionens svar (REV), modtaget den 6. maj 2011

Kommissionen følger fortsat de regionale og centrale spanske myndigheders arbejde med at 
fastlægge retningslinjer for en passende regulering af finkefangsten i Spanien under anvendelse 
af undtagelsesbestemmelserne i artikel 9, stk. 1, litra c), i fugledirektivet 2009/147/EF1. Ifølge 
Kommissionens oplysninger skal det pågældende dokument igennem flere forskellige 
behandlingsfaser, inden det kan godkendes endeligt. 
Hvad angår finkefangsten i Catalonien har denne region for nylig udstedt en bekendtgørelse2, 
som ophæver den eksisterende dispensationsordning, der tillader levende fangst af finker til 
traditionelle formål. 

                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EF af 30. november 2009 om beskyttelse 
af vilde fugle (EUT L 20/7 af 26.1.2010), der kodificerer Rådets direktiv 79/409/EØF af 2. 
april 1979 om beskyttelse af vilde fugle (EFT L 103 af 25.4.1979).
2 Den catalanske regerings officielle tidende nr. 5824. 23.02.2011. 
https://www.gencat.cat/eadop/imagenes/5824/11040106.pdf
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Konklusioner

Kommissionen vil fortsat følge udviklingen omkring de nævnte retningslinjer og deres 
anvendelse med henblik på at sikre, at fritagelser, der indrømmes i henhold til artikel 9, stk. 1, 
litra c), er i fuld overensstemmelse med fugledirektivet.


