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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0978/2012 af Fulvio Fiorentini, italiensk statsborger, om anvendelsen 
af levende agn ved jagt i Italien

1. Sammendrag

Andrageren protesterer imod brugen af levende agn ved jagt i Italien. Denne praksis vedrører 
navnlig følgende arter: sanglærke, solsort, sangdrossel, vindrossel, sjagger, vibe og due.

Når fuglene er indfanget, anbringes de i små bure under forhold, der ifølge andrageren er i 
modstrid med dyrevelfærd.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 30. november 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 27. februar 2013

Andrageren fremsætter følgende anmodninger:

1) at besiddelse af fugle, der skal anvendes som levende lokkefugle, både tilfangetagne
vilde fugle og opdrættede fugle, forbydes

2) at direktiv 2009/147/EF1 ("fuglebeskyttelsesdirektivet") ændres med henblik på at 
inkludere levende lokkefugle blandt de forbudte jagtmetoder.

Fugledirektivet fokuserer på beskyttelse af fugle i naturen. Fugle, der er opdrættet i 
fangenskab, er ikke omfattet af bestemmelserne i dette direktiv. For så vidt angår indfangning 
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af vilde fugle, er de arter, der er nævnt i andragendet, medtaget i bilag II til direktivet, og de 
kan jages i henhold til den nationale lovgivning i medlemsstaterne. Hvad angår indfangningen 
af sådanne arter, herunder med det formål at bruge fuglene som levende lokkefugle, så er 
anvendelsen af omfattende eller ikke-selektive metoder (f.eks. net) forbudt og kan tillades af 
medlemsstaterne gennem undtagelser, hvis alle de betingelser, der er fastsat i artikel 9, er 
opfyldt. Brugen af levende fugle som lokkefugle til jagt er tilladt i direktivet, så længe fuglene 
er ikke blinde eller lemlæstede.

Konklusion

Direktivets anvendelsesområde omfatter ikke fugle opdrættet i fangenskab og dækker ikke 
besiddelse af fugle, hvad enten der er tale om vilde eller opdrættede fugle. De specifikke 
anmodninger fra andrageren falder uden for anvendelsesområdet for fugledirektivet, som 
Kommissionen ikke i øjeblikket har planer om at ændre.


