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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1631/2009, της Anna Gallés Gabarró, ισπανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της ένωσης για την προστασία της φύσης «Depana Liga de Defensa del 
Patrimoni Natural», σχετικά με τη χορήγηση άδειας χρήσης ξοβεργών για την 
παγίδευση πτηνών στην περιφέρεια της Καταλονίας στην Ισπανία

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα καταγγέλλει τη χορήγηση άδειας από την κυβέρνηση της Καταλονίας όσον 
αφορά τη χρήση ξοβεργών για την παγίδευση ωδικών πτηνών. Η αναφέρουσα επισημαίνει 
ότι αυτή η μορφή παγίδευσης πτηνών απαγορεύεται βάσει της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών, στο παράρτημα IV(α) της οποίας 
ορίζεται ότι βρόχοι, ξόβεργες, αγκίστρια, ζωντανά πτηνά τυφλωμένα ή ακρωτηριασμένα 
που χρησιμοποιούνται σαν κράχτες, μαγνητόφωνα, μηχανήματα ηλεκτροπληξίας 
απαγορεύεται να χρησιμοποιούνται ως μέθοδοι παγίδευσης. Η αναφέρουσα ζητεί, ως εκ 
τούτου, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μεσολαβήσει ούτως ώστε να διασφαλίσει την 
πλήρη συμμόρφωση των αρμόδιων αρχών της Καταλονίας προς τις διατάξεις της 
προαναφερθείσας οδηγίας.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 22 Φεβρουαρίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 8 Οκτωβρίου 2010.

Η αναφορά

Η αναφέρουσα επισημαίνει ότι το παραδοσιακό σύστημα παγίδευσης πτηνών που είναι 
γνωστό στην Καταλονία ως «vesc», και περιλαμβάνει την παγίδευση πτηνών 
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χρησιμοποιώντας ξόβεργες με κόλλα ή άλλη κολλώδη ουσία, κρίθηκε από την Επιτροπή ως 
μη επιλεκτική το 2007. Ως εκ τούτου, η περιφερειακή κυβέρνηση της Καταλονίας 
απαγόρευσε αυτήν τη μέθοδο παγίδευσης σπίνων το 2008. Η αναφέρουσα εκφράζει τη λύπη 
της για το γεγονός ότι, το 2009, η περιφερειακή κυβέρνηση χορήγησε άδεια χρήσης αυτής της 
μεθόδου παγίδευσης πτηνών για πειραματικούς σκοπούς, κάνοντας χρήση των εξαιρέσεων
του άρθρου 9 της οδηγίας για τα πτηνά. Σκοπός αυτής της άδειας ήταν η διενέργεια 
πειραματικής μελέτης με σκοπό την ανάλυση του βαθμού επιλεξιμότητας της μεθόδου 
«vesc». Η αναφέρουσα καταγγέλλει το εν λόγω πείραμα/μελέτη, διότι δεν πληροί τις 
προϋποθέσεις επιστημονικής μελέτης, καθώς στερείται μεθοδολογίας και τα βασικά 
υποκείμενα της μελέτης θα είναι κυνηγοί που θα παγιδεύουν πτηνά χωρίς κανέναν έλεγχο 
από τις αρμόδιες αρχές.

Η αναφέρουσα ισχυρίζεται ότι η άδεια που χορηγήθηκε δεν πληροί τις προϋποθέσεις του 
άρθρου 9, καθώς:

a) υπάρχουν άλλες ικανοποιητικές λύσεις (κυνήγι με δίκτυα-παγίδες)·
b) οι όροι της θήρας δεν είναι αυστηρά ελεγχόμενοι·
c) οι ποσότητες των πτηνών δεν είναι μικρές, εφόσον περισσότεροι από 2.600 κυνηγοί 

έχουν λάβει αυτή την «εξαιρετική» άδεια.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με την αναφορά

Όπως υποστηρίζει η αναφέρουσα, η Επιτροπή της ΕΕ ασχολείται τα τελευταία χρόνια με το 
ζήτημα της παγίδευσης σπίνων στην Ισπανία. Παράλληλα με την κοινοποίηση των 
προβληματισμών της προς την Ισπανία όσον αφορά την πρόταση διατάγματος από την 
περιφερειακή κυβέρνηση της Καταλονίας με σκοπό να ρυθμίζεται η παγίδευση, η κατοχή και 
η δημόσια έκθεση σπίνων, η Επιτροπή ζήτησε στις 23 Ιουλίου 2008 λεπτομερή πληροφόρηση 
από τις ισπανικές αρχές σχετικά με τα ακόλουθα ζητήματα:

- τον αριθμό των μεμονωμένων πτηνών που παγιδεύονται ετησίως βάσει των 
εξαιρέσεων του άρθρου 9 της οδηγίας για τα πτηνά, 2009/147/ΕΚ1·

- πληροφορίες σχετικά με τη μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για να υπολογισθεί το 
μέγιστο ποσοστό παγιδεύσεων.

Η Επιτροπή παρότρυνε επίσης τις ισπανικές περιφερειακές αρχές να αναζητήσουν και άλλες 
ικανοποιητικές λύσεις (π.χ. εκτροφή σε συνθήκες αιχμαλωσίας) προκειμένου να μειωθεί ο 
αριθμός των μεμονωμένων πτηνών που παγιδεύονται βάσει των εξαιρέσεων του άρθρου 9.

Η απάντηση των ισπανικών αρχών στο εν λόγω αίτημα ελήφθη στις 15 Ιουλίου 2010, και 
περιείχε πληροφορίες από αρκετές περιφέρειες, μία εκ των οποίων ήταν η Καταλονία.

Τα έγγραφα που παρασχέθηκαν από την εν λόγω περιφέρεια αναφέρονται στο ψήφισμα στο 
οποίο παραπέμπει η αναφέρουσα: «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», το οποίο παρείχε κατ’ εξαίρεση άδεια παγίδευσης σπίνων με την 
                                               
1 Οδηγία 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής 
Νοεμβρίου 2009 περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών (ΕΕ L 20/7 της 26.1.2010) που 
κωδικοποιεί την οδηγία 79/409/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979 περί της 
διατηρήσεως των αγρίων πτηνών (ΕΕ L 103 της 25.4.1979).
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παραδοσιακή μέθοδο «vesc» (ξόβεργες) κατά τη διάρκεια συγκεκριμένης περιόδου του 2009 
(30 ημέρες) για πειραματικούς σκοπούς.

Η Επιτροπή ενημερώθηκε για το εν λόγω ψήφισμα μέσω πληροφοριών που παρασχέθηκαν 
από τις ισπανικές αρχές μόλις στις 15 Ιουλίου 2010. Σύμφωνα με πληροφορίες που 
διατέθηκαν στην Επιτροπή, οι καταλανικές αρχές εξέδωσαν ανακοίνωση1 όπου παρέχονταν 
διευκρινίσεις σχετικά με το ψήφισμα που χορηγούσε άδεια για κατ’ εξαίρεση παγίδευση 
σπίνων με τη μέθοδο «vesc» το 2009. Οι καταλανικές αρχές αναγνωρίζουν ότι η μέθοδος 
«vesc» έχει κριθεί παράνομη από την Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας για τα 
πτηνά. Σκοπός της κατ’ εξαίρεση χορήγησης άδειας ήταν η διενέργεια πειραματικής μελέτης 
σχετικά με τον βαθμό επιλεξιμότητας της μεθόδου «vesc» στο πλαίσιο της θέσης που έλαβε η 
Επιτροπή. Οι καταλανικές αρχές δήλωσαν επίσης ότι η μέθοδος «vesc» δεν μπορεί να 
θεωρείται επιλέξιμη μέθοδος θήρας, εκτός και αν η μελέτη παράσχει νέα, σαφή και σχετικά 
στοιχεία.

Εκτός από τις πληροφορίες που παρέσχαν οι περιφερειακές κυβερνήσεις, η κεντρική 
κυβέρνηση της Ισπανίας διέθεσε στην Επιτροπή σχέδιο των τεχνικών κατευθυντηρίων 
γραμμών που αποσκοπούν στη ρύθμιση της παγίδευσης σπίνων και βρίσκονται σε φάση 
προετοιμασίας, από κοινού με τις περιφερειακές κυβερνήσεις. Σκοπός των κατευθυντηρίων 
γραμμών είναι να παρασχεθεί το τεχνικό πλαίσιο για τη ρύθμιση της κατ’ εξαίρεση 
χορήγησης άδειας για παγίδευση σπίνων στο πλαίσιο μιας εξαίρεσης που παρέχεται βάσει του 
άρθρου 9, παράγραφος 1, εδάφιο γ, της οδηγίας για τα πτηνά. Το σχέδιο κατευθυντηρίων 
γραμμών λαμβάνει υπόψη το σύνολο της διαθέσιμης νομολογίας επί του θέματος και ρυθμίζει 
τη μεθοδολογία για τον υπολογισμό του μέγιστου ποσοστού, το χρονοδιάγραμμα για 
δραστηριότητες παγίδευσης και τους όρους για την έκδοση αδειών παγίδευσης. Η μέθοδος 
θήρας που προτείνεται είναι αποκλειστικά δίχτυ παγιδεύσεως με δυνατότητα χρήσης 
βοήθειας από μαγνητόφωνο ή/και κράχτη.

Συμπεράσματα

Η ορθή εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 9 της οδηγίας για τα πτηνά αποτελεί ευθύνη 
των κρατών μελών που πρέπει να ορίσουν τους κανόνες που ισχύουν για τις εξαιρέσεις και να 
αποφασίσουν ποιες μέθοδοι παγίδευσης επιτρέπονται και ποιες απαγορεύονται, σε πλήρη 
συμμόρφωση προς τις προδιαγραφές που αναφέρονται στο άρθρο 9, παράγραφοι 1 και 2 της 
οδηγίας για τα πτηνά.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που ελήφθησαν, φαίνεται ότι οι ισπανικές αρχές καταβάλλουν 
προσπάθειες προκειμένου να θεσπίσουν κατευθυντήριες γραμμές με σκοπό την επαρκή 
ρύθμιση της παγίδευσης σπίνων κάνοντας χρήση της εξαίρεση που προβλέπεται στο άρθρο 9, 
παράγραφος 1, εδάφιο γ. Η Επιτροπή θα συνεχίσει να παρακολουθεί την παραπάνω 
διαδικασία για να διασφαλίσει την πλήρη συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας για τα 
πτηνά.

Επιπλέον, η Επιτροπή θα ζητήσει από τις αρχές της Καταλονίας πληροφορίες σχετικά με τα 
αποτελέσματα της μελέτης που πραγματοποιήθηκε το 2009.

                                               
1 http://www.mediambient.gencat.cat/cat/el_medi/cassa/doc/cassa_vesc.pdf
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4. Απάντηση της Επιτροπής (ΑΝΑΘ), που ελήφθη στις 6 Μαΐου 2011

Η Επιτροπή συνεχίζει να παρακολουθεί την διαδικασία θέσπισης από την κεντρική 
κυβέρνηση και τις περιφερειακές κυβερνήσεις της Ισπανίας των κατευθυντηρίων γραμμών
για την κατάλληλη ρύθμιση της παγίδευσης σπίνων, κάνοντας χρήση της εξαίρεση που 
προβλέπεται στο άρθρο 9, παράγραφος 1, εδάφιο γ της Οδηγίας για τα Πτηνά, 2009/147/ΕΚ1. 
Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχει στην διάθεσή της η Επιτροπή η διαδικασία έγκρισης 
του σχετικού εγγράφου διέρχεται από διάφορα στάδια προ της ολοκλήρωσής της.
Όσον αφορά την παγίδευση σπίνων στην Καταλωνία, η περιφέρεια αυτή εξέδωσε προσφάτως 
μία απόφαση2 με την οποία καταργείται το υφιστάμενο καθεστώς της κατ' εξαίρεσιν άδειας 
για την παγίδευση ζωντανών σπίνων δια λόγους παραδοσιακής δραστηριότητας.

Συμπεράσματα

Η Επιτροπή θα συνεχίσει να παρακολουθεί τις εξελίξεις όσον αφορά τις ανωτέρω 
κατευθυντήριες γραμμές και την εφαρμογή τους προκειμένου να εξασφαλίσει ότι οι 
εξαιρέσεις που πραγματοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 9, παράγραφος 1, στοιχείο γ) 
συμφωνούν απολύτως με τις προβλέψεις της Οδηγίας για τα Πτηνά.

                                               
1 Οδηγία 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Νοεμβρίου 2009 περί της 
διατηρήσεως των αγρίων πτηνών (ΕΕ L 20/7 της 26.1.2010) που κωδικοποιεί την οδηγία του Συμβουλίου 
79/409/ΕΟΚ της 2ας Απριλίου 1979 περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών (ΕΕ L 103, 25.4.1979).
2 Επίσημη εφημερίδα της Κυβέρνησης της Καταλωνίας αριθ. 5824. 23.02.2011. 
https://www.gencat.cat/eadop/imagenes/5824/11040106.pdf


