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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0978/2012, którą złożył Fulvio Fiorentini (Włochy) w sprawie 
stosowania żywych przynęt podczas polowań we Włoszech.

1. Streszczenie petycji

Składający petycję stanowczo protestuje przeciwko zastosowaniu żywych przynęt podczas 
polowań we Włoszech. Taka praktyka znajduje zastosowanie w szczególności w odniesieniu 
do następujących gatunków: skowronek, kos, drozd szarolicy, drozd rdzawoboczny, kwiczoł, 
czajka, gołąb grzywacz.

Ptaki po złapaniu przechowywane są w ciasnych klatkach, w warunkach, które zdaniem 
składającego petycję są szkodliwe dla zdrowia zwierząt.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 30 listopada 2012 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 27 lutego 2013 r.

Składający petycję wnosi o:

1) zabronienia posiadania ptaków w celu wykorzystywania ich jako żywych wabików –
zarówno schwytanych dzikich ptaków, jak i ptaków hodowanych w niewoli;

2) zmiany dyrektywy 2009/147/WE1 (dyrektywy ptasiej) w celu włączenia żywych 
przynęt do wykazu zabronionych metod polowania.

                                               
1 Dz.U. L 020 z 26.1.2010.
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Dyrektywa ptasia skupia się na ochronie dzikiego ptactwa.  Ptaki hodowane w niewoli nie są 
objęte przepisami tej dyrektywy.  Jeżeli chodzi o chwytanie dzikiego ptactwa, gatunki 
wymienione w petycji zostały ujęte w załączniku II do odnośnej dyrektywy i można na nie 
polować na mocy przepisów krajowych państw członkowskich.  Co do chwytania ptaków 
należących do tych gatunków, również w celu wykorzystania ich jako żywych wabików, 
wykorzystanie narzędzi nieselektywnego lub prowadzonego na dużą skalę chwytania (np. 
sieci) jest zabronione, a państwa członkowskie mogą na nie zezwolić jedynie w drodze 
derogacji, pod warunkiem, że spełnione są wszystkie warunki określone w art. 9. Dyrektywa 
zezwala na używanie żywych ptaków jako wabików pod warunkiem, że nie są one ślepe lub 
okaleczone.

Wniosek

Dyrektywa ptasia ni obejmuje swoim zakresem ptaków hodowanych w niewoli i nie zawiera 
przepisów regulujących posiadanie ptaków – ani ptaków dzikich, ani ptaków hodowanych w 
niewoli. Postulaty składającego petycję nie są objęte przepisami dyrektywy ptasiej. Komisja 
natomiast nie zamierza obecnie zmieniać tej dyrektywy.


