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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

27.2.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0978/2012, внесена от Fulvio Fiorentini, с италианско гражданство, 
относно използването на живи птици като примамка при лов в Италия

1. Резюме на петицията

Вносителят протестира срещу използването на живи птици като примамка при лов в 
Италия. Тази практика се отнася по-специално до следните видове: полска чучулига, 
поен дрозд, беловежд дрозд, хвойнов дрозд, калугерица и гълъб.

Когато бъдат уловени, птиците биват поставени в малки клетки при условия, които 
според вносителя са в разрез с хуманното отношение към животните.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 30 ноември 2012 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 27 февруари 2013 г.

Вносителят на петицията формулира следните искания:
1) да се забрани притежанието на птици с цел използването им като жива примамка, 

както на уловени с капани диви птици, така и на птици, отгледани на закрито;
2) да се измени Директива 2009/147/ЕО1 („Директивата за птиците“), така че 

използването на живи примамки да бъде включено сред забранените ловни методи.

Директивата за птиците се съсредоточава върху опазването на птиците, живеещи в диво 

                                               
1 ОВ L 020, 26.1.2010 г.
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състояние.  Птиците, отгледани на закрито, не са обхванати от разпоредбите на 
директивата.  Що се отнася до залавянето с капани на диви птици, споменатите в 
петицията видове са включени в приложение ІІ към директивата и са разрешени за лов 
съгласно националното законодателство на държавите членки.  Във връзка със 
залавянето с капани на подобни видове, включително с цел използването на птиците 
като жива примамка, използването на широкомащабни или неизбирателни средства 
(напр. мрежи) се забранява и би могло да бъде разрешено от държавите членки 
единствено чрез дерогации, при условие че са изпълнение всички условия, посочени в 
член 9.  Директивата позволява използването на живи птици като примамка при лов, 
при условие че птиците не са слепи или осакатени.

Заключение

В обхвата на директивата не са включени птиците, отгледани на закрито, и директивата 
не обхваща притежанието на птици, било то диви птици или птици, отгледани на 
закрито. Конкретните искания, отправени от вносителя на петицията, попадат извън 
обхвата на Директивата за птиците, която Комисията понастоящем не предвижда да 
измени.


