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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1631/2009, którą złożyła Anna Gallés Gabarró (Hiszpania) w imieniu 
stowarzyszenia na rzecz ochrony przyrody „Depana Liga de Defensa del 
Patrimoni Natural”, w sprawie zezwolenia na stosowanie zestawu lepów do 
chwytania ptaków w hiszpańskim regionie Katalonia

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję wyraża ubolewanie w związku z tym, że rząd kataloński wydał 
zezwolenie na stosowanie zestawu lepów do chwytania ptaków śpiewających. Składająca 
petycję podkreśla, że ta metoda chwytania ptaków jest zakazana na mocy załącznika IV 
lit. a) do dyrektywy Rady 79/409/EWG w sprawie ochrony dzikiego ptactwa, w którym 
stwierdza się, że sidła, lepy, wnyki, żywe ptaki, które są ślepe lub okaleczone i używane 
jako wabiki, urządzenia do rejestracji na taśmach magnetycznych ani urządzenia służące do 
porażenia prądem elektrycznym nie mogą być wykorzystywane jako metody chwytania 
ptaków. Dlatego składająca petycję wzywa Parlament Europejski do podjęcia interwencji
u odpowiedzialnych władz w Katalonii, tak aby zapewnić pełne przestrzeganie przepisów 
wspomnianej dyrektywy.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 22 lutego 2010 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. 3.Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 8 października 2010 r.

Składająca petycję zaznacza, że tradycyjna metoda polowania na ptaki w Katalonii zwana 
„vesc”, polegająca na chwytaniu ptaków przy użyciu zestawu lepów z klejącymi lub innymi 
lepkimi substancjami, została w 2007 r. uznana przez Komisję za nieselektywną. W związku
z tym w 2008 r. rząd kataloński zakazał stosowania tej metody polowania na ptaki z rodziny 
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ziębowatych. Składająca petycję ubolewa nad tym, że w 2009 r. władze regionu zezwoliły na 
stosowanie tej metody chwytania ptaków dla celów doświadczalnych, powołując się na 
odstępstwa określone w art. 9 dyrektywy ptasiej. Zezwolenie to ma umożliwić 
przeprowadzenie badań doświadczalnych, pozwalających na określenie stopnia selektywności 
metody „vesc”. Składająca petycję podważa zasadność tego doświadczenia/badania, gdyż nie 
spełnia ono wymogów ustanowionych dla badań naukowych z uwagi na brak metodologii 
oraz na to, że główni uczestnicy eksperymentu to łowcy, którzy polując na ptaki, pozostają 
poza zasięgiem jakiejkolwiek kontroli właściwych władz.

Składająca petycję twierdzi, że wydane zezwolenie nie spełnia wymagań przewidzianych
w art. 9, gdyż: 

a) istnieją inne zadowalające rozwiązania (polowanie przy użyciu składanych siatek);
b) polowania nie są przeprowadzane w ściśle nadzorowanych warunkach;
c) ptactwo nie jest chwytane w małych ilościach, ponieważ ponad 2600 łowców 

uzyskało „wyjątkowe” zezwolenie. 

Uwagi Komisji dotyczące petycji

Jak podkreśla składająca petycję, Komisja Europejska zajmowała się kwestią polowania na 
ptaki z rodziny ziębowatych w Hiszpanii w ciągu ostatnich lat. Wraz z przekazaniem 
Hiszpanii swoich obaw dotyczących propozycji dekretu regulującego kwestie chwytania, 
posiadania i publicznego pokazywania ptaków z rodziny ziębowatych, przedstawionej przez 
rząd Katalonii, Komisja w dniu 23 lipca 2008 r. zwróciła się do władz hiszpańskich
o przekazanie szczegółowych informacji na temat następujących kwestii:

- liczby osobników chwytanych co roku na mocy odstępstwa określonego w art. 9 
dyrektywy ptasiej 2009/147/WE1;

- informacji dotyczących metody stosowanej w celu określenia górnych limitów ilości 
schwytanych ptaków. 

Komisja wezwała również hiszpańskie władze regionalne do poszukiwania innych 
zadowalających rozwiązań (np. hodowli w niewoli) w celu zmniejszenia liczby osobników 
chwytanych na podstawie odstępstwa przewidzianego w art. 9.

Odpowiedź hiszpańskich władz, którą otrzymano w dniu 15 lipca 2010 r., zawierała 
informacje od kilku regionów, w tym Katalonii. 

W dokumentach przekazanych przez ten region mowa o uchwale, do której nawiązuje 
składająca petycję – 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
– zezwalającej w wyjątkowych przypadkach na chwytanie ptaków z rodziny ziębowatych za 
pomocą tradycyjnej metody „vesc” (polowania z użyciem zestawu lepów) w ustalonym 
okresie w 2009 r. (30 dni) w celach eksperymentalnych.

Komisja dowiedziała się o istnieniu tej uchwały dopiero z informacji przekazanych przez 

                                               
1 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony 
dzikiego ptactwa (Dz.U. L 20 z 26.1.2010, s. 7) ujednolicająca dyrektywę Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 
1979 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dz.U. L 103 z 25.4.1979).
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hiszpańskie władze w dniu 15 lipca 2010 r. Według informacji udostępnionych Komisji 
władze katalońskie wydały komunikat1 zawierający wyjaśnienia dotyczące uchwały 
zezwalającej w 2009 r. w wyjątkowych przypadkach na chwytanie ptaków z rodziny 
ziębowatych za pomocą metody „vesc”. Władze katalońskie przyznają, że na mocy przepisów 
dyrektywy ptasiej metoda „vesc” została uznana przez Komisję za nielegalny sposób 
chwytania ptaków. Celem wprowadzenia specjalnego zezwolenia było przeprowadzenie 
badań doświadczalnych dotyczących stopnia selektywności metody „vesc” w kontekście 
stanowiska zajętego przez Komisję. Władze katalońskie oświadczyły również, że jeśli 
badania nie dostarczą nowych konkretnych i istotnych danych, metoda „vesc” nie może być 
uznawana za selektywny sposób polowania. 

Oprócz informacji przekazanych przez rządy regionalne, centralny rząd hiszpański 
przedstawił Komisji projekt technicznych wytycznych regulujących polowanie na ptaki
z rodziny ziębowatych, przygotowywanych we współpracy z rządami regionalnymi. Celem 
wytycznych jest stworzenie technicznych ram dla przepisów dotyczących zezwoleń 
wydawanych w wyjątkowych przypadkach na chwytanie ptaków z rodziny ziębowatych na 
mocy odstępstwa przewidzianego w art. 9 ust. 1 lit. c) dyrektywy ptasiej. W projekcie 
wytycznych uwzględniono całokształt orzecznictwa dotyczącego tego zagadnienia oraz 
określono metodę obliczania górnych limitów, harmonogram polowań oraz warunki 
wydawania zezwoleń na chwytanie ptaków. Proponowana metoda polowania zakłada 
wyłącznie użycie składanych siatek/podbieraków z możliwością posłużenia się odgłosami 
ptaków lub przynętą/wabikiem.

Wnioski

Za właściwe wykonanie przepisów art. 9 dyrektywy ptasiej odpowiedzialne są państwa 
członkowskie, które muszą wyznaczyć zasady stosowania odstępstw, a także zdecydować, 
które z metod chwytania są dozwolone, zapewniając przy tym pełne przestrzeganie warunków 
wymienionych w art. 9 ust. 1 i 2 dyrektywy ptasiej.

Z otrzymanych informacji wynika, że władze hiszpańskie pracują nad ustanowieniem 
wytycznych odpowiednio regulujących kwestię chwytania ptaków z rodziny ziębowatych na 
mocy odstępstwa przewidzianego w art. 9 ust. 1 lit. c). Komisja będzie w dalszym ciągu 
podejmować działania niezbędne do zapewnienia pełnej zgodności z przepisami dyrektywy 
ptasiej.

Ponadto Komisja zwróci się do władz katalońskich z prośbą o udzielenie informacji 
dotyczących wyników badań przeprowadzonych w 2009 r.

4. Odpowiedź Komisji (REV), otrzymana dnia 6 maja 2011 r.

Komisja w dalszym ciągu uważnie śledzi proces tworzenia przez hiszpańskie regionalne
i centralne rządy wytycznych odpowiednio regulujących kwestię chwytania ptaków z rodziny 
ziębowatych w Hiszpanii na mocy odstępstwa przewidzianego w art. 9 ust. 1 lit. c) dyrektywy 
ptasiej 2009/147/WE2. Według informacji udostępnionych Komisji proces zatwierdzania tego 

                                               
1 http://www.mediambient.gencat.cat/cat/el_medi/cassa/doc/cassa_vesc.pdf
2 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony 
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typu dokumentu obejmuje różne etapy przed ostatecznym sfinalizowaniem. 
Jeśli chodzi o chwytanie ptaków z rodziny ziębowatych w Katalonii, region ten wydał ostatnio 
nakaz1, który uchyla istniejące przepisy dotyczące zezwoleń wydawanych w wyjątkowych 
przypadkach na chwytanie żywych ptaków z rodziny ziębowatych na potrzeby tradycyjnych 
obszarów działalności.

Wnioski

Komisja będzie w dalszym ciągu nadzorowała rozwój sytuacji dotyczącej wyższej 
wspomnianych wytycznych i ich stosowania, aby zapewnić pełną zgodność odstępstw 
przyznanych na postawie art. 9 ust. 1 lit. c) z przepisami dyrektywy ptasiej.

                                                                                                                                                  
dzikiego ptactwa (Dz.U. L 20 z 26.1.2010, s. 7) ujednolicająca dyrektywę Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 
1979 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dz.U. L 103 z 25.4.1979).
1 Dziennik Urzędowy Rządu Katalonii nr 5824. 23.2.2011. 
https://www.gencat.cat/eadop/imagenes/5824/11040106.pdf


