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1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να απαγορεύσει και να ποινικοποιήσει την 
παγίδευση και το κυνήγι πτηνών στην Ευρώπη. Σύμφωνα με τον αναφέροντα, ολοένα 
περισσότερα είδη πτηνών απειλούνται με εξαφάνιση αλλά, για παράδειγμα, στην Ιταλία, τη 
Μάλτα, την Κύπρο αλλά και τη Γερμανία, εξακολουθούν να παγιδεύονται πτηνά με χρήση 
δολωματικών παγίδων, ξοβεργών, διχτυών, κ.τ.λ.. Θεωρεί ότι αυτό πρέπει να σταματήσει.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 11 Ιανουαρίου 2013. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 27 Μαρτίου 2013.

Όλα τα είδη άγριων πτηνών που απαντώνται με φυσικό τρόπο στην ευρωπαϊκή επικράτεια 
των κρατών μελών προστατεύονται από την «οδηγία για τα πτηνά» της ΕΕ1. Τα κράτη μέλη 
εγκαθιδρύσουν ένα γενικό καθεστώς προστασίας περιλαμβάνει μεταξύ άλλων του εκ 
προθέσεως φόνου ή συλλήψεως πτηνών, της εκ προθέσεως καταστροφής ή βλάβης των 
φωλεών και των αυγών και της αφαιρέσεως των φωλιών· της συλλογής των αυγών στη φύση, 
της σκόπιμης ενόχλησης των πτηνών, ιδιαίτερα κατά την περίοδο αναπαραγωγής και 
εξαρτήσεως και της κατοχής των ειδών πτηνών, των οποίων απαγορεύεται η θήρα και η 
σύλληψη (Άρθρο 5).

                                               
1 Οδηγία 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ης Νοεμβρίου 2009 σχετικά 
με τη διατήρηση των αγρίων πτηνών (ΕΕ L 020, 26.1.2010, σ. 7).
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Το άρθρο 7 της οδηγίας περί πτηνών επιτρέπει την ελεγχόμενη θήρευση ορισμένων ειδών 
πτηνών που απαριθμούνται στην οδηγία. Τούτο ρυθμίζεται από την εθνική νομοθεσία  και οι 
χώρες που ασκούν το δικαίωμα αυτό πρέπει να εξασφαλίζουν ότι η θήρευση των ειδών δεν θα 
θέτει σε κίνδυνο τις προσπάθειες διατηρήσεως που αναλαμβάνονται στη ζώνη εξαπλώσεώς 
τους. Η θήρευση πρέπει να είναι σύμφωνη με τις αρχές της ορθής χρήσης και δεν επιτρέπεται 
κατά την επιστροφή των αποδημητικών στους τόπους φωλεασμού ή κατά την περίοδο 
εξαρτήσεως που είναι και οι πλέον ευαίσθητες στιγμές του ετησίου κύκλου. Απαγορεύεται η 
χρήση οιουδήποτε μέσου, εγκαταστάσεων ή μεθόδων μαζικής ή όχι επιλεκτικής συλλήψεως ή 
θανατώσεως (Άρθρο 8).
Τα κράτη μέλη ωστόσο, δύνανται να προβλέπουν παρεκκλίσεις στις προαναφερθείσες 
διατάξεις τη απουσία άλλης ικανοποιητικής λύσης προκειμένου να επιτρέπεται, υπό αυστηρά 
ελεγχόμενες συνθήκες και σε επιλεκτική βάση, η σύλληψη, η κράτηση και η ορθολογική 
εκμετάλλευση ορισμένων πτηνών σε μικρές ποσότητες. Στην περίπτωση αυτή, τα κράτη μέλη 
πρέπει να τηρούν μια σειρά τυπικών όρων (Άρθρο 9).
Η εφαρμογή των διατάξεων της οδηγίας περί πτηνών εναπόκειται στα κράτη μέλη. Συνεπώς, 
τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν τη θήρευση των ειδών που αναφέρονται ως θηρεύσιμα
στην επικράτειά τους, σύμφωνα με το άρθρο 7 της οδηγίας για τα πτηνά ή να προβλέπουν 
παρεκκλίσεις υπό τον όρον ότι τηρούν τις προαναφερθείσες διατάξεις. Ο ρόλος της 
Επιτροπής συνίσταται στον έλεγχο της εφαρμογής της οδηγίας και στην εξακρίβωση της 
πλήρους συμμόρφωσης των κανονισμών των κρατών μελών με την οδηγία περί πτηνών. Η
Επιτροπή κινεί τακτικά διαδικασίες επί παραβάσει κατά των κρατών μελών, όταν θεωρεί ότι 
η οδηγία περί πτηνών έχει παραβιαστεί1.
Ωστόσο, η Επιτροπή έχει επίγνωση του γεγονότος ότι λαμβάνει χώρα στην ΕΕ παράνομη
θανάτωση και παγίδευση πτηνών. Αν και η επιβολή του νόμου εμπίπτει κατά κύριο λόγο 
στην αρμοδιότητα των κρατών μελών, η Επιτροπή συνεργάζεται με τα κράτη μέλη και τα 
ενδιαφερόμενα μέρη για την καταπολέμηση των παράνομων πρακτικών. Μια σειρά από
ενέργειες, όπως η παρακολούθηση, η ευαισθητοποίηση, η επιβολή και η πρόληψη έχουν 
συμφωνηθεί στο πλαίσιο αυτό και η Επιτροπή καθοδηγεί την εφαρμογή των αναγκαίων 
μέτρων.

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή θα συνεχίσει να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την εφαρμογή της οδηγίας περί 
πτηνών από τα κράτη μέλη και να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα, όταν διαπιστώνεται πιθανή
παράβαση, εις τρόπον ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της οδηγίας, δηλαδή η διατήρηση ή η 
αποκατάσταση των πληθυσμών των πτηνών σε επίπεδο που να ανταποκρίνεται ιδιαίτερα στις
οικολογικές, επιστημονικές και πολιτιστικές απαιτήσεις.

                                               
1 Η σχετική αναφορά υπάρχει στις ανακοινώσεις της Επιτροπής σε σχέση με την αναφορά 1091/2007 σχετικά με
τις παρεκκλίσεις όσον αφορά το εαρινό κυνήγι πτηνών στη Μάλτα και την Κύπρο.


