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Comisia pentru petiții

6.05.2011

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1631/2009 adresată de Anna Gallés Gabarró, de cetățenie spaniolă, în 
numele asociației de conservare a naturii „Depana Liga de Defensa del Patrimoni 
Natural”, privind autorizarea folosirii nuielelor la vânătoarea de păsări, în 
regiunea spaniolă Catalonia

1. Rezumatul petiției

Petiționara reclamă faptul că guvernul catalan a autorizat folosirea nuielelor la vânătoarea 
de păsări cântătoare. Petiționara subliniază că această formă de vânătoare de păsări este 
interzisă în temeiul Directivei 79/409/CEE a Consiliului privind conservarea păsărilor 
sălbatice, care în anexa IV litera (a) prevede că lațuri, sârme, cârlige, păsări oarbe sau 
mutilate, folosite ca momeală vie, magnetofoane, dispozitive de electrocutare nu pot fi 
folosite ca metode de vânătoare. Prin urmare, petiționara solicită Parlamentului European să 
intervină pe lângă autoritățile responsabile din Catalonia, în vederea asigurării respectării 
depline a dispozițiilor directivei menționate anterior.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 22 februarie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 8 octombrie 2010

Petiționara menționează faptul că sistemul tradițional de capturare a păsărilor în Catalonia, 
cunoscut sub denumirea de „vesc”, care constă în capturarea păsărilor folosind nuiele unse cu 
adeziv sau alte substanțe cleioase, a fost considerat în 2007 de Comisie ca fiind neselectiv. 
Drept urmare, în 2008, guvernul regional din Catalonia a interzis această metodă de vânătoare 
a pițigoilor. Petiționara condamnă faptul că, în 2009, guvernul regional a autorizat această 
metodă de capturare în scopuri experimentale, recurgând la derogările articolului 9 din 
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Directiva „Păsări”. Obiectivul acestei autorizări este de a realiza un studiu experimental în 
vederea analizării gradului de selectivitate a metodei „vesc”. Petiționara contestă acest 
experiment/studiu, întrucât nu respectă cerințele unui studiu științific, prin faptul că nu 
dispune de o metodologie, iar principalii „actori” ai studiului vor fi vânătorii care vor captura 
păsările fără un control din partea autorităților competente.

Petiționara susține că autorizația eliberată nu îndeplinește cerințele articolului 9, întrucât: 
a) există alte soluții satisfăcătoare (vânătoarea cu ajutorul plaselor pliante);
b) condițiile de vânătoare nu sunt supravegheate strict;
c) efectivele de păsări nu sunt mici, din moment ce peste 2600 de vânători dețin această 

autorizație „excepțională”. 

Comentariile Comisiei referitoare la petiție

După cum afirmă petiționara, Comisia Europeană a abordat problema capturării pițigoilor în 
Spania din ultimii ani. În momentul în care Comisia a făcut cunoscute Spaniei preocupările 
sale în legătură cu propunerea de decret a guvernului regional din Catalonia de reglementare a 
capturii, posesiei și expunerii publice a pițigoilor, Comisia a solicitat din partea autorităților 
spaniole, la 23 iulie 2008, informații detaliate privitoare la următoarele aspecte:

- numărul exemplarelor capturate în fiecare an în temeiul derogărilor prevăzute la 
articolul 9 din Directiva „Păsări”, 2009/147/CE1;

- date privind metodologia folosită pentru stabilirea cotei maxime a capturilor. 

De asemenea, Comisia a îndemnat autoritățile regionale spaniole să caute alte soluții 
satisfăcătoare (de exemplu, creșterea în captivitate), pentru a reduce numărul exemplarelor 
capturate în temeiul derogărilor prevăzute la articolul 9.

Răspunsul autorităților spaniole la această solicitare a fost primit la data de 15 iulie 2010 și 
conține informații din mai multe regiuni, printre care și Catalonia. 

Documentația pusă la dispoziție de această regiune menționează rezoluția la care face referire 
petiționara: „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” care a 
autorizat în mod excepțional capturarea pițigoilor prin metoda tradițională „vesc” (nuiele) 
pentru o anumită perioadă din 2009 (30 de zile), în scopuri experimentale.

Comisia a aflat de această rezoluție din informațiile oferite de autoritățile spaniole la 15 iulie 
2010. Potrivit informațiilor puse la dispoziția Comisiei, autoritățile catalane au emis un 
comunicat2 în care oferă clarificări cu privire la rezoluția din 2009 prin care se autoriza în 
mod excepțional capturarea pițigoilor prin metoda „vesc”. Autoritățile catalane recunosc că 
această metodă a fost considerată ilegală de către Comisie, în conformitate cu prevederile din 
Directiva „Păsări”. Obiectivul autorizării excepționale a fost de a realiza un studiu 
                                               
1 Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 30 noiembrie 2009 
privind conservarea păsărilor sălbatice (JO L 20/7, 26.1.2010) care codifică Directiva 
79/409/CEE a Consiliului din 2 aprilie 1979 privind conservarea păsărilor sălbatice (JO L 
103, 25.4.1979).
2 http://www.mediambient.gencat.cat/cat/el_medi/cassa/doc/cassa_vesc.pdf
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experimental asupra gradului de selectivitate a metodei „vesc” în contextul poziției luate de 
Comisie. De asemenea, autoritățile catalane au afirmat că, în condițiile în care studiul nu oferă 
elemente clare și relevante, metoda „vesc” nu poate fi considerată o metodă de vânătoare 
selectivă.

Pe lângă informațiile furnizate de guvernele regionale, guvernul central al Spaniei a pus la 
dispoziția Comisiei o propunere de orientări tehnice în vederea reglementării capturării 
pițigoilor, orientări care sunt în curs de pregătire, împreună cu guvernele regionale. 
Orientările au ca scop să asigure cadrul tehnic de reglementare a autorizării excepționale a 
capturării pițigoilor în cadrul unei derogări acordate în temeiul articolului 9 alineatul (1) litera 
(c) din Directiva „Păsări”. Orientările iau în calcul întreaga jurisprudență disponibilă pe acest 
subiect și reglementează metodologia de calculare a cotei maxime, calendarul activităților de 
vânătoare și condițiile de eliberare a autorizațiilor de vânătoare. Singura metodă de vânătoare 
propusă constă în utilizarea plaselor pliante/coborâtoare, cu posibilitatea amplasării unor 
momeli și/sau capcane acustice.

Concluzii

Aplicarea corespunzătoare a prevederilor articolului 9 din Directiva „Păsări” este 
responsabilitatea statelor membre, care trebuie să stabilească normele care se aplică în cazul 
derogărilor și să decidă care metode de capturare sunt permise și care sunt interzise, cu 
respectarea deplină a specificațiilor enumerate la articolul 9 alineatul (1) și articolul 9 
alineatul (2) din Directiva „Păsări”.

Conform informațiilor primite, se pare că autoritățile spaniole lucrează în vederea elaborării 
orientărilor care să reglementeze în mod adecvat capturarea pițigoilor folosind derogarea 
acordată în temeiul articolului 9 alineatul (1) litera (c). Comisia va urmări în continuare acest 
proces pentru a garanta respectarea deplină a dispozițiilor Directivei „Păsări”.

Pe lângă aceasta, Comisia va solicita autorităților catalane informații referitoare la rezultatele 
studiului realizat în 2009.

4. Răspunsul Comisiei (REV), primit la 6 mai 2011

Comisia continuă să urmărească procesul prin care guvernele regionale și cel central din Spania 
stabilesc orientările prin care este reglementată capturarea pițigoilor în Spania utilizând 
derogarea acordată în temeiul articolului 9 alineatul (1) litera (c) din Directiva „Păsări”, 
2009/147/CE1. Potrivit informațiilor aflate la dispoziția Comisiei, procesul de aprobare a unui 
astfel de document cunoaște diferite etape înainte de a fi finalizat. 
În ceea ce privește capturarea pițigoilor în Catalonia, această regiune a emis recent un ordin2 de 
abrogare a actualului regim de autorizare excepțională a capturării vii a pițigoilor în scopul unor 
                                               
1 Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 30 noiembrie 2009 
privind conservarea păsărilor sălbatice (JO L 20/7, 26.1.2010) care codifică Directiva 
79/409/CEE a Consiliului din 2 aprilie 1979 privind conservarea păsărilor sălbatice (JO L 
103, 25.4.1979).
2 Jurnalul Oficial al Guvernului Cataloniei. No. 5824. 23.2.2011. 
https://www.gencat.cat/eadop/imagenes/5824/11040106.pdf
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activități tradiționale.

Concluzii

Comisia va continua să monitorizeze evoluțiile privind orientările de mai sus și aplicarea 
acestora, pentru a garanta faptul că derogările acordate în temeiul articolului 9 alineatul (1) litera 
(c) respectă pe deplin dispozițiile Directivei „Păsări”.


