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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1163/2012 af Heinrich Sobol, tysk statsborger, om slagtning af 
fugle i Europa

1. Sammendrag

Andrageren anmoder Europa-Parlamentet om at forbyde og straffe jagt og fangst af fugle i 
Europa, idet han påpeger, at der i Italien, Malta, Cypern og endda Tyskland fanges flere og 
flere fugle med lokkefugle, limpinde, net, osv. på trods af, at et stigende antal fuglearter nu er 
truet af udryddelse. Han anmoder om foranstaltninger, der vil sætte en stopper for disse 
aktiviteter.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 11. januar 2013).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 27. marts 2013

"De fuglearter, der i vild tilstand har deres naturlige ophold på medlemsstaternes område i 
Europa, er beskyttet i henhold til EU's "fugledirektiv"1. Alle lande skal indføre en 
beskyttelsesordning med forbud mod bl.a. forsætligt at dræbe eller indfange de i direktivet 
omhandlede fuglearter, forsætligt at ødelægge eller beskadige deres reder og æg, indsamle 
deres æg i naturen, forsætligt at forstyrre fuglene, navnlig i yngletiden, og at være i besiddelse 
af fuglearter, som det ikke er tilladt at jage og indfange (artikel 5).

Artikel 7 i "fugledirektivet" giver mulighed for kontrolleret jagt på visse af fuglearterne i 

                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EF af 30. november 2009 om beskyttelse af vilde fugle 
(EUT L 20 af 26.1.2010, s. 7).
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direktivet. Dette er omfattet af national lovgivning, og lande, der udøver denne ret, skal sikre, 
at jagten på arterne ikke er i strid med de beskyttelsesforanstaltninger, der er truffet i arternes 
udbredelsesområder. Jagt skal udøves i overensstemmelse med princippet om en fornuftig 
udnyttelse og er forbudt under fuglenes træk til redebygningsstedet eller under den 
yngleperiode, som er den mest følsomme periode i den årlige cyklus. Alle midler, 
indretninger og metoder til massefangst eller -drab eller ikke-selektiv fangst eller drab af fugle 
er forbudt (artikel 8). 

Medlemsstaterne kan imidlertid fravige de tidligere nævnte bestemmelser, såfremt der ikke 
findes nogen anden tilfredsstillende løsning for på strengt kontrollerede betingelser at tillade 
selektiv indfangning, besiddelse eller enhver anden fornuftig anvendelse af bestemte 
fuglearter i mindre mængder. Medlemsstaterne skal i så fald overholde en række formelle 
betingelser (artikel 9).

Det er medlemsstaternes ansvar at gennemføre bestemmelserne i fugledirektivet. Følgelig kan 
medlemsstaterne tillade jagt på arter, som må jages på deres område i overensstemmelse med 
artikel 7 i fugledirektivet, eller fravige bestemmelser, forudsat at de overholder ovennævnte 
bestemmelser. Kommissionens rolle er at kontrollere gennemførelsen af fugledirektivet og 
sikre, at medlemsstaternes lovgivning er i fuld overensstemmelse med fugledirektivet. 
Kommissionen indleder regelmæssigt traktatbrudsprocedurer mod medlemsstater, når den 
mener, at fugledirektivets bestemmelser ikke er blevet overholdt1.

Kommissionen er ikke desto mindre klar over, at ulovligt drab eller ulovlig fangst af fugle 
forekommer i EU. Selv om retshåndhævelse primært henhører under medlemsstaternes 
kompetence, arbejder Kommissionen sammen med medlemsstaterne og interesseparter for at 
bekæmpe ulovlig praksis. I denne forbindelse er der opnået enighed om en række 
foranstaltninger, som f.eks. overvågning, oplysningskampagner, håndhævelse og 
forebyggelse, og Kommissionen styrer gennemførelsen af de nødvendige foranstaltninger.

Konklusion

Kommissionen vil fortsat nøje overvåge medlemsstaternes gennemførelse af fugledirektivet 
og træffe de nødvendige foranstaltninger, når der identificeres en eventuel overtrædelse, 
således at fugledirektivets målsætninger kan opfyldes, navnlig målsætningen om at opretholde 
eller genetablere fuglebestandene på et niveau, som især imødekommer økologiske, 
videnskabelige og kulturelle krav."

                                               
1 I denne forbindelse henvises der til Kommissionens meddelelser vedrørende andragende 1091/2007 om 
undtagelsesordninger for forårsjagt i Malta og Cypern.


