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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0978/2012, ingediend door Fulvio Fiorentini (Italiaanse 
nationaliteit), over het gebruik van levend aas bij de jacht in Italië

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener protesteert tegen het gebruik van levend aas bij de jacht in Italië. Deze praktijk treft 
in het bijzonder de volgende soorten: veldleeuwerik, merel, zanglijster, koperwiek, 
kramsvogel, kievit en duif.

Eenmaal gevangen worden de vogels in kleine kooien geplaatst, onder omstandigheden die 
volgens indiener in strijd zijn met het dierenwelzijn.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 30 november 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 27 februari 2013

Indiener eist:
1) dat het bezit van lokvogels, zowel gevangen wilde vogels als broedvogels in 

gevangenschap, verboden wordt;
2) dat Richtlijn 2009/147/EG1 ("de vogelrichtlijn) gewijzigd wordt teneinde ook het 

gebruik van lokvogels te bestempelen als verboden jachtmethode.

De vogelrichtlijn beoogt het behoud van vogels in het wild. De bepalingen van de richtlijn 

                                               
1 PB L 20 van 26.1.2010.
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zijn niet van toepassing op broedvogels in gevangenschap. Wat het vangen van wilde vogels 
betreft, zij opgemerkt dat de in het verzoekschrift bedoelde soorten zijn opgenomen in bijlage 
II van de richtlijn, wat betekent dat de nationale wetgeving van de lidstaten bepaalt of erop 
mag worden gejaagd. Met betrekking tot het vangen van deze soorten, ook als dat gebeurt met 
de bedoeling de vogels als lokvogels te gebruiken, is het gebruik van grootschalige of niet-
selectieve middelen (bijv. netten) verboden. Dit kan alleen indien de lidstaten in afwijkende 
maatregelen voorzien, maar ook die moeten beantwoorden aan de in artikel 9 bedoelde 
voorwaarden. De richtlijn staat het gebruik van lokvogels voor de jacht toe op voorwaarde dat 
de vogels niet blind of verminkt zijn.

Conclusie

De richtlijn is niet van toepassing op broedvogels in gevangenschap en zegt niets over het 
bezit van vogels, ongeacht of het gaat om wilde vogels dan wel broedvogels in 
gevangenschap. De specifieke eisen van indiener vallen buiten het toepassingsgebied van de 
vogelrichtlijn, en de Commissie is momenteel niet van plan die richtlijn te wijzigen.


