
CM\931900BG.doc PE508.084v01-00

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

27.3.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1163/2012, внесена от Heinrich Sobol , с германско гражданство, 
относно избиването на птици в Европа

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията призовава Европейския парламент за забрана и 
санкциониране на лова и поставянето на капани за птици в Европа, като посочва, че в 
Италия, Малта, Кипър и дори Германия, се ловят все повече птици с примамки, 
намазани с клей клончета, мрежи и т.н., въпреки факта, че броят на застрашените от 
изчезване видове птици расте. Той призовава да бъдат взети мерки за спиране на тази 
практика.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 11 януари 2013 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 27 март 2013 г.

Всички видове диви птици, естествено живеещи на европейската територия на 
държавите — членки на ЕС, са защитени съгласно Директивата за птиците1. Всяка 
държава създава система за защита, която забранява, наред с другото, умишленото 
убиване или улавяне, умишленото разрушаване или увреждане на гнезда и яйца, 
събиране на яйца от дивата природа, умишленото обезпокояване на птици, особено 

                                               
1 Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно 
опадването на дивите птици (OВ L 020, 26.1.2010 г., стр. 7)
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през периода на размножаване и отглеждане на малките и държането на птици от 
видове, чиито лов и улов са забранени (член 5).  
Член 7 от Директивата за птиците дава възможност за контролиран лов на някои видове 
птици, изброени в приложенията към директивата. Този лов се регламентира от 
националното законодателство и държавите, упражняващи това право трябва да 
гарантират, че ловът на тези видове не излага на опасност действията по опазване, 
предприети в техния район на разпространение. Ловът трябва да отговаря на 
принципите на разумно използване и не е разрешен по време миграционното 
завръщането по местата на гнездене или по време на размножителния сезон, които са 
най-чувствителните периоди от годишния цикъл. Всички средства, съоръжения и 
методи, които се използват за широкомащабно или неизбирателно улавяне или убиване 
на птици са забранени (член 8).
Държавите членки обаче могат, при липса на друго задоволително разрешение,  да 
дерогират от предходните разпоредби и да разрешат, при строго контролирани условия 
и избирателно, улова, държането или други видове разумно използване на малък брой 
от определени видове птици. В този случай държавите членки трябва да спазват 
поредица от формални изисквания (член 9).
Прилагането на разпоредбите на Директивата за птиците зависи от държавите членки. 
Поради това държавите членки могат да разрешат лова на видовете, изброени като 
подлежащи на лов на тяхна територия в съответствие с член 7 от Директивата за 
птиците или да предоставят дерогации при спазване на посочените по-горе разпоредби. 
Ролята на Комисията е да наблюдава изпълнението на Директивата за птиците и да 
гарантира, че регламентите на държавите членки са в пълно съответствие с 
Директивата за птиците. Комисията редовно открива процедури за установяване на 
неизпълнение на задължения от държава членка, когато е на мнение, че е налице 
нарушение на Директивата за птиците1.
Въпреки това Комисията е наясно, че незаконното убиване и улов на птици се срещат в 
ЕС. Макар че прилагането на закона е преди всичко от компетентността на държавите 
членки, Комисията работи съвместно с държавите членки и заинтересованите страни за 
борба с незаконните практики. В този контекст са договорени набор от дейности като 
мониторинг, повишаване на осведомеността, прилагане и предотвратяване и Комисията 
направлява изпълнението на необходимите мерки.

Заключение

Комисията ще продължи да следи отблизо прилагането на Директивата за птиците от 
държавите членки и да предприема необходимите перки при установяване на възможно 
нарушение, с цел постигане на целите на Директивата за птиците, а именно  
поддържане или възстановяване на птичите популации на равнище, което отговаря по-
специално на екологичните, научните и културните изисквания.

                                               
1 В това отношение се прави позоваване на съобщенията на Комисията във връзка с Петиция 
1091/2007 относно лова на защитени прелетни птици в Малта и Кипър.


