
CM\866774LT.doc PE450.779v02-00

LT Susivieniję įvairovėje LT

EUROPOS PARLAMENTAS 2009 - 2014

Peticijų komitetas

6.5.2011
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Tema: Peticija Nr. 1631/2009 dėl leidimo naudoti klijais išteptas lazdeles paukščiams 
gaudyti Ispanijoje, Katalonijos regione, kurią pateikė Ispanijos pilietė Anna 
Gallés Gabarró gamtos apsaugos draugijos „Depana Liga de Defensa del 
Patrimoni Natural“ vardu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja skundžiasi, kad Katalonijos vyriausybė leido naudoti klijais išteptas 
lazdeles paukščiams giesmininkams gaudyti. Peticijos pateikėja pabrėžia, kad ši paukščių 
gaudymo forma yra uždrausta pagal Tarybos direktyvos 79/409/EEB dėl laukinių paukščių 
apsaugos IV priedo a punktą, kuriame išvardytos šios draudžiamos priemonės: kilpos, klijai, 
gyvi apakinti ar sužaloti paukščiai, naudojami kaip jaukas, magnetofonai, nutrenkimo elektra 
priemonės. Dėl to peticijos pateikėja prašo Europos Parlamentą imtis veiksmų prieš 
atsakingas Katalonijos institucijas, kad būtų užtikrintas griežtas minėtos direktyvos nuostatų 
laikymasis.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2010 m. vasario 22 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. spalio 8 d.

Peticijos pateikėja atkreipia dėmesį į tai, kad 2007 m. Komisija nustatė, kad Katalonijoje 
naudojama tradicinė paukščių gaudymo sistema, vadinamoji „vesc“, kurioje paukščiams 
gaudyti naudojamos klijais ar kita lipnia medžiaga išteptos lazdelės, yra neatranki. Dėl to, 
2008 m. Katalonijos regioninė valdžia uždraudė šį smulkių paukščių giesmininkų gaudymo 
būdą.  Peticijos pateikėja piktinasi, kad 2009 m. regioninė valdžia, pasinaudodama Paukščių 
direktyvos 9 straipsnyje pateiktomis leidžiančiomis nukrypti nuostatomis, leido naudoti šį 
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paukščių gaudymo būdą eksperimento tikslais. Šiuo leidimu siekiama vykdyti eksperimentinį 
tyrimą, skirtą analizuoti „vesc“ sistemos atrankumo laipsnį. Peticijos pateikėja abejoja šiuo 
eksperimentu (tyrimu), nes jis neatitinka moksliniam tyrimui taikomų reikalavimų – jam 
trūksta metodikos, o pagrindiniai tyrimo vykdytojai bus medžiotojai, kurie gaudys paukščius 
visiškai nekontroliuojami kompetentingų institucijų.

Peticijos pateikėja teigia, kad išduotas leidimas neatitinka 9 straipsnio reikalavimų, nes: 
a) galimi kiti patenkinami sprendimai (medžioklė naudojant sulankstomus tinklus);
b) medžioklės sąlygos nėra griežtai prižiūrimos;
c) paukščių skaičius nėra nedidelis, nes šį „išskirtinį“ leidimą turi daugiau kaip 2 600 

medžiotojų. 

Komisijos pastabos dėl peticijos

Kaip minėjo peticijos pateikėja, pastaraisiais metais ES Komisija sprendžia smulkių paukščių 
giesmininkų gaudymo Ispanijoje klausimą. Komisija pareiškė Ispanijai susirūpinimą dėl 
pasiūlymo dėl Katalonijos regioninės valdžios nutarimo, kuriuo siekiama reguliuoti smulkių 
paukščių giesmininkų gaudymą, laikymą ir viešą rodymą. 2008 m. liepos 23 d. Komisija 
Ispanijos valdžios institucijų paprašė pateikti šią išsamią informaciją:

– paukščių, sugautų kiekvienais metais pagal Paukščių direktyvos 2009/147/EB 
9 straipsniu nustatytas leidžiančias nukrypti nuostatas, skaičių1;

– informaciją apie metodiką, naudojamą didžiausioms leistinoms sugaunamų paukščių 
kvotoms nustatyti. 

Komisija taip pat paragino Ispanijos regionines valdžios institucijas ieškoti kitų patenkinamų 
sprendimų (pvz., veisimas nelaisvėje), kad būtų sumažintas paukščių, pagaunamų pagal 
Paukščių direktyvos 9 straipsnyje pateiktas leidžiančias nukrypti nuostatas, skaičius.

Ispanijos valdžios institucijų atsakymas į šį prašymą gautas 2010 m. liepos 15 d.; jame 
pateikta kelių regionų informacija, tarp jų – ir Katalonijos informacija. 

Šio regiono pateiktuose dokumentuose minima peticijos pateikėjos nurodyta rezoliucija: 
„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“, kuria per 
konkretų laikotarpį (30 dienų) 2009 m. eksperimento tikslais išimties tvarka leidžiama gaudyti 
smulkius paukščius giesmininkus tradiciniu „vesc“ būdu (klijais išteptomis lazdelėmis).

Komisija apie šią rezoliuciją sužinojo tik 2010 m. liepos 15 d., gavusi Ispanijos valdžios 
institucijų informaciją. Pagal Komisijai pateiktą informaciją, Katalonijos valdžios institucijos 
paskelbė komunikatą2, kuriuo išaiškinama rezoliucija, kuria 2009 m. išimties tvarka leidžiama 
gaudyti smulkius paukščius giesmininkus tradiciniu „vesc“ būdu. Katalonijos valdžios 
institucijos pripažįsta, kad Komisija pagal Paukščių direktyvos nuostatas nusprendė, kad 
„vesc“ būdas yra neteisėtas. Šiuo išimtiniu leidimu siekiama, atsižvelgiant į Komisijos 

                                               
1 2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/147/EB dėl laukinių paukščių apsaugos 
(OL L 20, 2010 1 26, p. 7), kuria kodifikuojama 1979 m. balandžio 2 d. Tarybos direktyva 79/409/EB dėl 
laukinių paukščių apsaugos (OL L 103, 1979 4 25).
2 http://www.mediambient.gencat.cat/cat/el_medi/cassa/doc/cassa_vesc.pdf
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poziciją, vykdyti eksperimentinį tyrimą, skirtą analizuoti „vesc“ sistemos atrankumo laipsnį. 
Katalonijos valdžios institucijos taip pat pareiškė, kad, jei atlikus tyrimą nepaaiškės naujų 
aiškių ir reikšmingų aspektų, „vesc“ negali būti laikomas atrankiniu medžioklės būdu.

Kartu su regioninės valdžios informacija Ispanijos vyriausybė Komisijai pateikė techninių 
gairių, kuriomis siekiama reguliuoti smulkių paukščių giesmininkų gaudymą, projektą, kuris 
rengiamas kartu su regionine valdžia. Šiomis gairėmis siekiama nustatyti techninę sistemą, 
kuria būtų reguliuojamas išimtinių leidimų gaudyti smulkius paukščius giesmininkus pagal 
leidžiančias nukrypti nuostatas, įtvirtintas Paukščių direktyvos 9 straipsnio 1 dalies c punkte, 
išdavimas. Gairių projekte atsižvelgiama į visą teismų praktiką šiuo klausimu, juo 
reguliuojama metodika, naudojama didžiausioms leistinoms kvotoms skaičiuoti, taip pat 
nustatomas medžioklės kalendorius ir medžioklės leidimų išdavimo sąlygos. Vienintelis 
siūlomas medžioklės būdas – sulankstomas (užmetamas) tinklas su galimybe naudoti 
paukščių skleidžiamų garsų imitavimo priemonę ir (arba) masalą (jauką).

Išvados

Už tinkamą Paukščių direktyvos 9 straipsnio nuostatų įgyvendinimą atsakingos valstybės 
narės, kurios turi nustatyti taisykles, pagal kurias taikomos leidžiančios nukrypti nuostatos, ir 
nuspręsti, kuriuos paukščių gaudymo būdus leisti ir kuriuos uždrausti, visiškai laikantis 
Paukščių direktyvos 9 straipsnio 1 ir 2 dalyse pateiktų nurodymų.

Pagal gautą informaciją atrodo, kad Ispanijos valdžios institucijos rengia gaires, kuriomis 
siekiama tinkamai reguliuoti smulkių paukščių giesmininkų gaudymą pagal leidžiančią 
nukrypti nuostatą, įtvirtintą Paukščių direktyvos 9 straipsnio 1 dalies c punkte. Komisija 
toliau stebės šį procesą, siekdama užtikrinti, kad būtų visiškai laikomasi Paukščių direktyvos 
nuostatų.

Be to, Komisija prašys Katalonijos valdžios institucijų pateikti informaciją apie 2009 m. 
atlikto tyrimo rezultatus.“

4. Komisijos atsakymas (REV), gautas 2011 m. gegužės 6 d.

Komisija ir toliau stebės Ispanijos regiono ir centrinių vyriausybių vykdomą gairių 
įgyvendinimo procesą, siekiant atitinkamai sureguliuoti smulkių paukščių giesmininkų 
gaudymą Ispanijoje, taikant Paukščių direktyvos 2009/147/EB 9 straipsnio 1 dalies c punktu 
nustatytas leidžiančias nukrypti nuostatas1  Remiantis Komisijos turima informacija tokio 
dokumento patvirtinimas vykdomas laipsniškai įvairiais etapais prieš parengiant galutinę 
redakciją. 
Kalbant apie smulkių paukščių giesmininkų gaudymą Katalonijoje, šiame regione neseniai buvo 
išleistas įsakymas2 , kuriuo panaikinama galiojanti išskirtinių leidimų išdavimo tvarka, pagal 
kurią gaudomi gyvi smulkūs paukščiai giesmininkai tradicinės veiklos kontekste.

                                               
1 2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/147/EB dėl laukinių paukščių apsaugos 
(OL L 20, 2010 1 26, p. 7), kuria kodifikuojama 1979 m. balandžio 2 d. Tarybos direktyva 79/409/EB dėl 
laukinių paukščių apsaugos (OL L 103, 1979 4 25).
2 Katalonijos vyriausybės oficialus leidinys Nr. 5824. 23.02.2011. 
https://www.gencat.cat/eadop/imagenes/5824/11040106.pdf
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Išvados

Komisija ir toliau stebės vystymąsi, susijusį su pirmiau minėtomis gairėmis ir jų taikymu, 
siekiant užtikrinti, kad leidžiančiomis nukrypti nuostatomis, nustatytomis pagal 9 straipsnio 1 
dalies c punktą, būtų visapusiškai laikomasi Paukščių direktyvos nuostatų.


