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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1631/2009, ko dabas aizsardzības biedrības „Depana Liga de
Defensa del Patrimoni Natural” vārdā iesniedza Spānijas valstspiederīgā Anna 
Gallés Gabarró, par atļauju izmantot līmi, lai ķertu putnus Spānijas reģionā 
Katalonijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja sūdzas, ka Katalonijas valdība ir atļāvusi dziedātājputnu ķeršanai 
izmantot „putnu” līmi. Lūgumraksta iesniedzēja uzsver, ka šī putnu ķeršanas metode ir 
aizliegta saskaņā ar Padomes Direktīvas 79/409/EEK par savvaļas putnu aizsardzību 
IV pielikuma a) punktu, kurā norādīts, ka cilpas, „putnu” līmi, āķus, aklus vai sakropļotus 
dzīvus putnus, ko izmanto kā pievilinātājputnus, magnetofonus un elektrotrieciena ierīces 
putnu ķeršanai izmantot nedrīkst. Tādēļ lūgumraksta iesniedzēja aicina Eiropas Parlamentu 
vērsties pie atbildīgajām iestādēm Katalonijā, lai nodrošinātu pilnīgu atbilstību iepriekš 
minētās direktīvas prasībām.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2010. gada 22. februārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 8. oktobrī.

„Lūgumraksta iesniedzēja norāda, ka tradicionālo putnu ķeršanas sistēmu Katalonijā, kas 
pazīstama kā „vesc” un ko pielietojot putni tiek ķerti ar līmi vai citu lipīgu vielu, Komisija 
2007. gadā atzina par neselektīvu. Tā rezultātā Katalonijas reģionālā valdība 2008. gadā 
aizliedza šo žubīšu ķeršanas metodi. Lūgumraksta iesniedzēja pauž nožēlu par faktu, ka 
2009. gadā reģionālā valdība atļāva šo putnu ķeršanas metodi pielietot eksperimentāliem 
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mērķiem, izmantojot Putnu direktīvas 9. panta atkāpes. Šīs atļaujas mērķis ir veikt 
eksperimentālu pētījumu, lai analizētu „vesc” selektivitātes pakāpi. Lūgumraksta iesniedzēja 
apstrīd šo eksperimentu/pētījumu, jo tas neatbilst zinātniska pētījuma prasībām, ņemot vērā, 
ka tam nav metodoloģijas un pētījuma galvenie „dalībnieki” būs mednieki, kas ķer putnus bez 
jebkādas kompetento varas iestāžu kontroles.

Lūgumraksta iesniedzēja apgalvo, ka izdotā atļauja neatbilst 9. panta prasībām, jo:
a) ir iespējams rast citu pieņemamu risinājumu (medības ar saliekamiem tīkliem);
b) medību apstākļi nav stingri kontrolēti;
c) putnu skaits nav mazs, jo šī „izņēmuma” atļauja ir vairāk nekā 2600 medniekiem.

Komisijas komentāri par lūgumrakstu

Kā norādījusi lūgumraksta iesniedzēja, ES Komisija ir izskatījusi jautājumu par žubīšu 
ķeršanu pēdējos gados Spānijā. Tajā pašā laikā, kad Komisija Spānijai nosūtīja vēstuli par tās 
bažām attiecībā uz Katalonijas reģionālās valdības dekrēta projektu par žubīšu ķeršanu, 
turēšanu īpašumā un izstādīšanu sabiedrībai, Komisija 2008. gada 23. jūlijā Spānijas varas 
iestādēm pieprasīja detalizētu informāciju par šādiem jautājumiem:

- katru gadu noķertais putnu skaits atkāpes ietvaros, kas noteikta Putnu direktīvas 
(2009/147/EK) 9. pantā1;

- informācija par metodoloģiju maksimālās noķerto putnu kvotas ieviešanai.

Komisija arī mudināja Spānijas reģionālās varas iestādes, lai tās meklē citus pieņemamus 
risinājumus (piemēram, audzēšana nebrīvē), lai samazinātu noķerto putnu skaitu saskaņā ar 
atkāpi, kas noteikta 9. pantā.

Spānijas varas iestāžu atbilde uz šo prasību tika saņemta 2010. gada 15. jūlijā, tajā bija 
informācija no vairākiem reģioniem, ieskaitot Kataloniju.

Šī reģiona sniegtajos dokumentos ir minēta lūgumraksta iesniedzējas norādītā rezolūcija:
„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”, kas 
izņēmuma kārtā ļauj ķert žubītes ar tradicionālo „vesc” metodi (ar līmi) noteiktā laika periodā 
2009. gadā (30 dienas) eksperimentāliem mērķiem.

Komisija par šo rezolūciju tika informēta tikai ar Spānijas varas iestāžu 2010. gada 15. jūlijā 
sniegto informāciju. Saskaņā ar Komisijai sniegto informāciju Katalonijas varas iestādes 
izdeva paziņojumu2, kurā sniegti paskaidrojumi par rezolūciju, ar ko izņēmuma kārtā 
2009. gadā atļauj ķert žubītes, izmantojot „vesc” metodi. Katalonijas varas iestādes atzina, ka 
„vesc” metodi Komisija ir atzinusi par nelikumīgu saskaņā ar Putnu direktīvas nosacījumiem.
Izņēmuma atļaujas mērķis bija veikt eksperimentālu pētījumu par „vesc” selektivitātes pakāpi 
atbilstīgi Komisijas nostājai. Katalonijas varas iestādes arī apgalvoja, ka, ja vien pētījumā 
netiks sniegti jauni nepārprotami un būtiski elementi, „vesc” nevarēs uzskatīt par selektīvu 

                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 30. novembra Direktīva 2009/147/EK par savvaļas putnu 
aizsardzību (OV L 20, 26.1.2010., 7. lpp.), ar ko kodificē Padomes 1979. gada 2. aprīļa Direktīvu 79/409/EEK 
par savvaļas putnu aizsardzību (OV L 103, 25.4.1979.).
2 http://www.mediambient.gencat.cat/cat/el_medi/cassa/doc/cassa_vesc.pdf
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medību metodi.

Papildus reģionālo valdību sniegtajai informācijai centrālā Spānijas valdība Komisijai ir 
iesniegusi tehnisko vadlīniju projektu, ar ko regulē žubīšu ķeršanu un ko sagatavo kopā ar 
reģionālajām pašvaldībām. Vadlīniju mērķis ir sniegt tehnisko ietvaru žubīšu ķeršanas 
izņēmuma atļauju regulēšanai saskaņā ar Putnu direktīvas 9. panta 1. punkta c) apakšpunkta 
atkāpi. Vadlīniju projektā ir ņemta vērā visa pieejamā tiesu prakse šajā jautājumā un ar to tiek 
regulēta metodoloģija, lai aprēķinātu maksimālās noķerto putnu kvotas, ķeršanas darbību 
kalendārs un ķeršanas atļauju izsniegšanas nosacījumi. Ierosinātā medību metode ir tikai ar 
saliekamiem/ķeramajiem tīkliem ar iespēju palīdzēt, izmantojot putna balsi un/vai 
pievilinātāju/pievilinātājputnu.

Secinājumi

Putnu direktīvas 9. panta nosacījumu pienācīga īstenošana ir dalībvalstu ziņā, tām ir jāizstrādā 
noteikumi, kas tiek piemēroti atkāpēm, un jālemj, kuras ķeršanas metodes ir atļautas un 
kuras — aizliegtas, pilnībā izpildot specifikācijas kas noteiktas Putnu direktīvas 9. panta 
1. punktā un 9. panta 2. punktā.

Saņemtā informācija liecina, ka Spānijas varas iestādes strādā pie vadlīniju izveides, lai 
pienācīgi regulētu žubīšu ķeršanu saskaņā ar 9. panta 1. punkta c) apakšpunkta atkāpi.
Komisija turpinās uzraudzīt šo procesu, lai nodrošinātu pilnīgu atbilstību Putnu direktīvas 
nosacījumiem.

Turklāt Komisija lūgs Katalonijas varas iestādēm informāciju par 2009. gadā veiktā pētījuma 
rezultātiem.”

4. Komisijas atbilde (REV), kas saņemta 2011. gada 6. maijā

Komisija turpina sekot līdzi vadlīniju izstrādei, ko veic reģionālās pašvaldības un Spānijas 
valdība, lai pienācīgu regulētu žubīšu ķeršanu Spānijā, izmantojot atkāpi saskaņā ar Putnu 
direktīvas (Direktīva 2009/147/EK)1 9. panta 1. punkta c) apakšpunktu. Saskaņā ar Komisijas 
rīcībā esošo informāciju šāda dokumenta apstiprināšanas process notiek dažādos posmos pirms 
tā pilnīgas pabeigšanas. 
Attiecībā uz žubīšu ķeršanu Katalonijā šā reģiona pašvaldība nesen izdeva rīkojumu2, kas atceļ 
pašreizējo izņēmuma atļaujas kārtību tradicionālām žubīšu ķeršanas darbībām.

Secinājumi

Komisija turpinās uzraudzīt procesu attiecībā uz iepriekš minēto vadlīniju izstrādi un to 
piemērošanu, lai nodrošinātu, ka 9. panta 1. punkta c) apakšpunktā paredzētās atkāpes pilnībā 
atbilst Putnu direktīvas noteikumiem.

                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 30. novembra Direktīva 2009/147/EK par savvaļas putnu 
aizsardzību (OV L 20, 26.1.2010., 7. lpp.), ar ko kodificē Padomes 1979. gada 2. aprīļa Direktīvu 79/409/EEK 
par savvaļas putnu aizsardzību (OV L 103, 25.4.1979.).
2 Katalonijas valdības biļetens Nr. 5824, 23.02.2011. 
https://www.gencat.cat/eadop/imagenes/5824/11040106.pdf
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