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Tárgy: Fulvio Fiorentini olasz állampolgár által benyújtott 0978/2012. számú petíció 
Olaszországban az élő csali vadászat során történő alkalmazásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója tiltakozik az élő csali a vadászat során történő olaszországi alkalmazása 
ellen. E gyakorlat különösen a következő fajokat érinti: pacsirta, feketerigó, énekes rigó, 
szőlőrigó, fenyőrigó, lile, galamb.

A fogságba ejtett madarakat apró kalitkákban helyezik el, olyan körülmények között, amelyek 
a petíció benyújtója szerint nem felelnek meg az állatjóléttel kapcsolatos követelményeknek.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. november 30. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az 
eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. február 27.

„A petíció benyújtója az alábbi kéréseket fogalmazza meg:
1) tiltsák be az élő csaliként használandó madarak – mind a csapdába ejtett, vadon élő 

madarak, mind a fogságban született és nevelt madarak – birtoklását;
2) módosítsák a 2009/147/EK irányelvet1 („madárirányelv”) annak érdekében, hogy az 

élő csali használata kerüljön be a tiltott vadászati módszerek közé.

                                               
1 HL L 020., 2010.1.26.
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A madárirányelv a vadon élő madarak védelmét helyezi középpontba.  Az irányelv 
rendelkezései nem terjednek ki a fogságban nevelt madarakra. Ami a vadon élő madarak 
csapdába ejtését illeti, a petícióban említett fajok szerepelnek az irányelv II. mellékletében, és 
a tagállamok nemzeti jogszabályai értelmében vadászhatók.  A szóban forgó fajok csapdába 
ejtése – beleértve azt a helyzetet is, amikor erre a madarak élő csaliként való használata 
céljából kerül sor – során tilos a tömeges elfogásra alkalmas, nem szelektív eszközök (pl. 
hálók) alkalmazása, és a csapdába ejtést csak tagállamok engedélyezhetik mentesítések révén, 
amennyiben a 9. cikkben említett feltételek teljesülnek.  Élő madarak csaliként való 
használatát abban az esetben teszi lehetővé az irányelv, ha a vadászok nem vak vagy 
megcsonkított madarakat használnak.

Összegzés

Az irányelv nem terjed ki a fogságban nevelt madarakra és nem vonatkozik a – vadon élő 
vagy fogságban nevelt – madarak birtoklására. A petíció benyújtója által megfogalmazott 
egyedi kérések kívül esnek a madárirányelv alkalmazási körén, melynek módosítását a 
Bizottság jelenleg nem tervezi.


