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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0978/2012, adresată de Fulvio Fiorentini, de cetățenie italiană, privind 
utilizarea de momeală vie în activitățile de vânătoare din Italia

1. Rezumatul petiției

Petiționarul protestează împotriva utilizării de momeală vie în activitățile de vânătoare din 
Italia. Această practică vizează în special următoarele specii: ciocârlia, mierla, sturzul 
cântător, sturzul viilor, sturzul, nagâțul și porumbelul.

După ce sunt capturate, păsările sunt puse în cuști mici, în condiții care, potrivit petiționarului, 
nu asigură bunăstarea animalelor.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 30 noiembrie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 27 februarie 2013

Petiționarul exprimă următoarele solicitări:
1) interzicerea utilizării păsărilor ca momeală vie, indiferent dacă este vorba de păsări 

sălbatice capturate sau de păsări crescute în captivitate;
2) modificarea Directivei 2009/147/CE1 („Directiva privind păsările”) cu scopul de a 

include utilizarea de momeală vie printre metodele de vânătoare interzise.
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Directiva privind păsările are drept obiectiv principal conservarea păsărilor sălbatice. Păsările 
crescute în captivitate nu intră în domeniul de aplicare al dispozițiilor directivei în cauză. În 
ceea ce privește capturarea păsărilor sălbatice, speciile menționate în petiție sunt menționate 
în anexa II la directivă și pot fi vânate în conformitate cu legislația națională a statelor 
membre. În ceea ce privește capturarea acestor specii, inclusiv cu scopul de a le utiliza ca 
momeală vie, este interzisă utilizarea dispozitivelor mari sau neselective (de exemplu, a 
plaselor), autorizarea lor fiind posibilă în statele membre doar prin intermediul unor derogări, 
cu condiția îndeplinirii tuturor condițiilor prevăzute la articolul 9. Utilizarea păsărilor vii ca 
momeală în activitățile de vânătoare este permisă de directivă, cu condiția ca păsările să nu fie 
orbite sau mutilate.

Concluzie

Domeniul de aplicare al directivei nu include păsările crescute în captivitate și nu 
reglementează deținerea de păsări, fie ele sălbatice sau crescute în captivitate. Solicitările 
specifice ale petiționarului nu intră în domeniul de aplicare al Directivei privind păsările, pe 
care, în prezent, Comisia nu intenționează să o modifice.


