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Tárgy: Anna Gallés Gabarró, spanyol állampolgár által a „Depana Liga de Defensa 
del Patrimoni Natural” természetvédelmi szövetség nevében benyújtott, 
1631/2009. számú petíció a spanyolországi Katalónia régióban a madárlép 
madarak elejtéséhez történő használatának engedélyezéséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifogásolja, hogy a katalán kormány engedélyezte a lépvessző 
használatát énekesmadarak elejtéséhez. A petíció benyújtója hangsúlyozza, hogy a madarak 
elejtésének ez a formája tilos a vadon élő madarak védelméről szóló 79/409/EGK tanácsi 
irányelv IV. mellékletének a) pontja szerint, amelyben az áll, hogy hurkokat, madárlépet, 
horgokat, csaliként használt vak vagy megcsonkított élő madarakat, magnókészülékeket, 
áramütést előidéző elektromos eszközöket tilos az irányelv alá tartozó madarak elejtésére 
használni. A petíció benyújtója ezért az Európai Parlament intézkedését kéri az illetékes 
katalán hatóságokkal annak érdekében, hogy biztosítsák a fent említett irányelv 
rendelkezéseinek pontos betartását.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. február 22. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. október 8.

A petíció benyújtója megjegyzi, hogy a Katalónia területén alkalmazott hagyományos 
madárbefogási módszer, azaz a „vesc” esetében – amely enyvszerű madárlépet vagy egyéb 
ragadós anyagot használ a madarak csapdába ejtésére – a Bizottság 2007-ben megállapította, 
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hogy az nem szelektív. Ennek eredményeként a katalán regionális kormányzat 2008-ban 
betiltotta a pintyek ilyen módszerrel történő befogását. A petíció benyújtója helyteleníti, hogy 
a regionális kormány a madárvédelmi irányelv 9. cikkében biztosított eltéréssel élve 2009-ben 
kísérleti célból engedélyezte a szóban forgó madárbefogási módszert. A módszer 
engedélyezésének célja egy olyan kísérleti tanulmány elvégzése, amely a „vesc” 
szelektivitásának mértékét vizsgálja. A petíció benyújtója megkérdőjelezi a szóban forgó 
kísérletet/tanulmányt, mivel az nem felel meg egy tudományos tanulmány kívánalmainak, 
hiszen a módszertan hiánya jellemzi, és a tanulmány központi „szereplői” a vadászok, akik az 
illetékes hatóságok mindenfajta ellenőrzése nélkül ejtik csapdába a madarakat.

A petíció benyújtója azt állítja, hogy a kiadott engedély nem teljesíti a 9. cikk követelményeit, 
mivel: 

a) léteznek egyéb kielégítő megoldások (borítóhálóval történő vadászat);
b) a vadászati feltételeket nem vetik alá szigorú felügyeletnek;
c) a madarak száma nem elenyésző, mivel több mint 2600 vadász rendelkezik e 

„rendkívüli” engedéllyel. 

A Bizottság megjegyzései a petícióval kapcsolatban

Amint azt a petíció benyújtója is megemlíti, az Európai Bizottság az elmúlt évek során 
foglalkozott a pintyek spanyolországi befogásának kérdésével. Azzal egy időben, hogy a 
Bizottság továbbította Spanyolországnak a katalán regionális kormánytól származó, a pintyek 
befogását, tartását és nyilvános kiállítását szabályozó rendeletre irányuló javaslattal 
kapcsolatos aggályait, a Bizottság 2008. július 23-án részletes tájékoztatást kért a spanyol 
hatóságoktól az alábbi kérdéseket illetően:

- az évente befogott példányok száma a 2009/147/EK madárvédelmi irányelv1 9. 
cikkében biztosított eltérések alapján;

- a fogások maximális kvótájának megállapításához alkalmazott módszertannal 
kapcsolatos információk. 

A Bizottság továbbá arra sürgette a spanyol regionális hatóságokat, hogy keressenek egyéb 
kielégítő megoldásokat (pl. fogságban történő tenyésztés) a 9. cikkben biztosított eltérések 
alapján befogott példányok számának csökkentése érdekében.

A spanyol hatóságok a kérésre adott válasza 2010. július 15-én érkezett meg, amely több 
különböző régióból összegyűjtött információkat tartalmazott, Katalóniát is ideértve. 

A szóban forgó régió által rendelkezésre bocsátott dokumentációban említésre kerül a petíció 
benyújtója által hivatkozott határozat – a „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” –, amely kísérleti célból 2009-ben egy bizonyos időszakra (30 
napra) kivételesen engedélyezte a pintyek „vesc” elnevezésű hagyományos módszerrel 
(madárléppel) történő befogását.

                                               
1 A vadon élő madarak védelméről szóló, 1979. április 2-i 79/409/EGK tanácsi irányelvet (HL L 103., 
1979.4.25.) kodifikáló 2009. november 30-i 2009/147/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv a vadon élő 
madarak védelméről (HL L 20., 2010.1.26., 7. o.).
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A Bizottság csupán a spanyol hatóságok által 2010. július 15-én adott tájékoztatásból értesült 
az említett határozatról. A Bizottság rendelkezésére bocsátott információk alapján a katalán 
hatóságok közleményt adtak ki, amelyben részletesebb magyarázatot nyújtottak arról a 
határozatról1, amellyel 2009-ben kivételesen engedélyezték a pintyek „vesc” módszerrel 
történő befogását. A katalán hatóságok elismerik, hogy a „vesc” módszer alkalmazását a 
Bizottság a madárvédelmi irányelv rendelkezései alapján jogellenes módszernek tekintette. A 
rendkívüli engedély megadásának célja egy kísérleti tanulmány elvégzése volt a „vesc” 
módszer szelektivitásának fokáról, a Bizottság által képviselt álláspont keretében. A katalán 
hatóságok továbbá kifejtették, hogy amennyiben a tanulmány nem szolgál új, egyértelmű és 
mérvadó elemekkel, a „vesc” nem tekinthető szelektív vadászati módszernek.

A regionális kormányzatok által nyújtott információkon felül Spanyolország központi 
kormányzata a Bizottság rendelkezésére bocsátotta a pintyek befogásának szabályozását célzó 
szakmai iránymutatások tervezetét, amelyek kidolgozása a regionális kormányzatokkal 
karöltve épp folyamatban van. Az iránymutatások célja olyan szakmai keretet biztosítani, 
amely a madárvédelmi irányelv 9. cikke (1) bekezdésének c) pontjában lehetővé tett eltérés 
nyomán a pintyek csapdába ejtésének rendkívüli engedélyezését szabályozza. Az 
iránymutatások tervezete figyelembe veszi a kérdéskört érintő teljes ítélkezési gyakorlatot, 
valamint szabályozza a maximális kvóta kiszámításának módját, a befogási tevékenységek 
ütemtervét és a befogási engedélyek kiadásához kapcsolódó feltételeket. A javasolt vadászati 
módszer egyedül az borító-/lepőháló, amelyet esetleg hívóhanggal és/vagy csalival 
egészítenek ki.

Következtetés

A madárvédelmi irányelv 9. cikkében szereplő rendelkezések megfelelő végrehajtása a 
tagállamok feladata, amelyeknek meg kell határozniuk az eltérésekre alkalmazandó 
szabályokat, és egyúttal dönteniük kell arról, hogy mely befogási módszereket engedélyezik 
és melyeket tiltják meg, teljes mértékben tiszteletben tartva a madárvédelmi irányelv 9. 
cikkének (1) és (2) bekezdésében felsorolt tényezőket.

A kapott tájékoztatás alapján úgy tűnik, hogy a spanyol hatóságok épp olyan iránymutatások 
kialakításán dolgoznak, amelyek a 9. cikk (1) bekezdésének c) pontjában biztosított eltérés 
alkalmazásakor megfelelően szabályozzák majd a pintyek befogását. A Bizottság a 
továbbiakban is figyelemmel kíséri majd e folyamatot annak érdekében, hogy biztosítsa a 
madárvédelmi irányelv rendelkezéseinek teljes körű tiszteletben tartását.

A Bizottság emellett a jövőben tájékoztatást kér majd a katalán hatóságoktól a 2009-ben 
elvégzett tanulmány eredményeiről.

4. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz: 2011. május 6.

A Bizottság továbbra is nyomon követi a helyi és regionális spanyol kormányzatok arra irányuló 
munkáját, hogy iránymutatásokat dolgozzanak ki a madárvédelmi irányelv2 9. cikke (1) 
                                               
1 http://www.mediambient.gencat.cat/cat/el_medi/cassa/doc/cassa_vesc.pdf
2 A vadon élő madarak védelméről szóló, 1979. április 2-i 79/409/EGK tanácsi irányelvet (HL L 103., 
1979.4.25.) kodifikáló 2009. november 30-i 2009/147/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv a vadon élő 
madarak védelméről (HL L 20., 2010.1.26., 7. o.).
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bekezdésének c) pontjában lehetővé tett eltérés nyomán a spanyolországi pintyek befogásának 
megfelelő szabályozására. A Bizottság rendelkezésére álló információ szerint egy ilyen 
dokumentum jóváhagyásához szükséges folyamat különböző lépcsőfokokon keresztül jut el a 
kiteljesedésig. Ami a katalóniai pintyek befogását illeti, ez a régió nemrégen határozott az 
érvényben lévő, a pintyek tradicionális módszerekkel, élve való befogására vonatkozó kivételes 
engedély hatályon kívül helyezéséről.1

Következtetések

A Bizottság továbbra is figyelemmel kíséri a fejleményeket és azok alkalmazását a fenti 
iránymutatások tekintetében annak biztosítása érdekében, hogy a 9. cikk (1) bekezdésének c) 
pontjában megfogalmazott eltérések teljes mértékben megfeleljenek a madárvédelmi irányelv 
előírásainak.

                                               
1 A katalán kormány Hivatalos Lapja, 5824. szám. 2011. 02. 23. 
https://www.gencat.cat/eadop/imagenes/5824/11040106.pdf


