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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0978/2012, του Fulvio Fiorentini, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με 
τη χρήση ζωντανών δολωμάτων ως μεθόδου κυνηγιού στην Ιταλία

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων διαμαρτύρεται για τη χρήση ζωντανών δολωμάτων ως μεθόδου κυνηγιού στην 
Ιταλία. Η πρακτική αυτή αφορά ιδίως τα ακόλουθα είδη πτηνών: σιταρήθρα, κότσυφα, 
τσίχλα, κοκκινότσιχλα, πετρίτη, καλημάνα, αγριοπερίστερο.

Τα πτηνά αιχμαλωτίζονται και τοποθετούνται σε μικρά κλουβιά, σε συνθήκες που 
αντιβαίνουν, σύμφωνα με τον αναφέροντα, στις διατάξεις για την καλή μεταχείριση των 
ζώων.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 30 Noεμβρίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 27 Φεβρουαρίου 2013

Ο αναφέρων υποβάλλει τα ακόλουθα αιτήματα:

1) να απαγορευτεί η κατοχή πτηνών για χρήση ως ζωντανών δολωμάτων, 
συμπεριλαμβανομένων παγιδευμένων άγριων πτηνών και πτηνών που έχουν εκτραφεί 
σε αιχμαλωσία·

2) να τροποποιηθεί η οδηγία 2009/147/ΕΚ1 (οδηγία για τα άγρια πτηνά) ούτως ώστε να 
συμπεριλάβει τα ζωντανά δολώματα στις απαγορευμένες μεθόδους θήρας.
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Η οδηγία για τα άγρια πτηνά επικεντρώνεται στη διατήρηση πτηνών που ζουν εκ φύσεως σε 
άγρια κατάσταση.  Τα πτηνά που έχουν εκτραφεί σε αιχμαλωσία δεν καλύπτονται από τις 
διατάξεις της οδηγίας. Όσον αφορά την παγίδευση άγριων πτηνών, τα είδη που αναφέρονται 
στην αναφορά περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙ της οδηγίας και η θήρα τους μπορεί να 
επιτρέπεται στο πλαίσιο της εθνικής νομοθεσίας των κρατών μελών. Σε σχέση με την 
παγίδευση τέτοιων ειδών, μεταξύ άλλων για χρήση των πτηνών ως ζωντανών δολωμάτων, 
απαγορεύεται η χρήση μέσων μεγάλης κλίμακας ή μη επιλεκτικών μέσων (πχ διχτυών) και 
μπορεί να επιτραπεί μόνο από τα κράτη μέλη μέσω παρεκκλίσεων, εφόσον πληρούνται όλοι 
οι όροι που περιλαμβάνονται στο άρθρο 9. Η χρήση ζωντανών πτηνών ως δολωμάτων για 
κυνήγι επιτρέπεται από την οδηγία, εφόσον τα πτηνά δεν είναι τυφλά ή ακρωτηριασμένα.

Συμπέρασμα

Το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας δεν περιλαμβάνει τα πτηνά που έχουν εκτραφεί σε 
αιχμαλωσία και δεν καλύπτει την κατοχή πτηνών, είτε άγριων πτηνών, είτε πτηνών που έχουν 
εκτραφεί σε αιχμαλωσία. Τα συγκεκριμένα αιτήματα του αναφέροντα δεν εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής της οδηγίας για τα άγρια πτηνά, την οποία η Επιτροπή δεν σκοπεύει επί του 
παρόντος να τροποποιήσει.


