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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kéri az Európai Parlamentet, hogy tiltsa meg és büntesse az európai 
madarak vadászatát és csapdába ejtését, rámutatva, hogy Olaszországban, Máltán, Cipruson, 
sőt még Németországban is egyre több madarat ejtenek foglyul csalogató eszközök, madárlép, 
hálók stb. segítségével, annak ellenére, annak ellenére, hogy emelkedik a kihalás veszélye 
által fenyegetett/kihalás által veszélyeztetett madárfajok száma. Kéri a felsorolt 
tevékenységeknek gátat szabó intézkedések meghozatalát.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2013. január 11. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. március 27.

Az uniós tagállamok területén természetesen előforduló valamennyi vadon élő madárfaj 
védelméről a madárvédelmi irányelv gondoskodik1. A tagállamoknak védelmi rendszert kell 
kialakítaniuk, amely megtiltja többek között a szándékos elpusztítást vagy befogást, a fészkek 
és tojások szándékos elpusztítását vagy károsítását, a tojások természetből való begyűjtését, a 

                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2009/147/EK irányelve (2009. november 30.) a vadon élő madarak 
védelméről (HL L 020, 2010.1.26., 7. o.)
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madarak szándékos zavarását, különösen a költési és fiókanevelési időszakban, és az olyan 
fajokhoz tartozó madarak tartását, amelyek vadászata és befogása tilos (5. cikk).
A madárvédelmi irányelv 7. cikke engedélyezi bizonyos, az irányelvben felsorolt madárfajok 
szabályozott vadászatát. A vadászatra nemzeti jogszabályok vonatkoznak, és az ezt a jogot 
gyakorló országoknak biztosítaniuk kell, hogy a fajok vadászata ne veszélyeztesse az 
elterjedési területükön tett védelmi erőfeszítéseket. A vadászatnak meg kell felelnie az ésszerű 
hasznosítás elveinek, és nem megengedett a költőhelyre való visszatérés vagy a párzás 
időszakában, amelyek az éves ciklus legérzékenyebb időszakai. Tilos a madarak tömeges 
vagy válogatás nélküli befogására vagy megölésére alkalmazott minden eszköz, eljárás vagy 
módszer használata (8. cikk).
A tagállamok azonban eltérhetnek a fenti rendelkezésektől, amennyiben nincs más megfelelő 
megoldás, és engedélyezhetik, szigorúan szabályozott feltételek mellett és szelektív alapon, 
egyes madarak kisszámú befogását, tartását vagy egyéb ésszerűen indokolható hasznosítását. 
Ebben az esetben a tagállamoknak számos formai követelménynek meg kell felelniük (9. 
cikk).
A madárvédelmi irányelv rendelkezéseinek végrehajtása a tagállamok feladata. Ezért a 
tagállamok engedélyezhetik a vadászhatóként felsorolt fajták vadászatát a területükön, a 
madárvédelmi irányelv 7. cikkének megfelelően, vagy eltéréseket állapíthatnak meg, a fenti 
feltételek betartása mellett. A Bizottság feladata a madárvédelmi irányelv végrehajtásának 
felügyelete, és annak biztosítása, hogy a tagállami rendelkezések teljes mértékben 
megfeleljenek az irányelvnek. A Bizottság rendszeresen indít kötelezettségszegési eljárásokat 
a tagállamok ellen olyan esetekben, mikor úgy véli, hogy megsértették a madárvédelmi 
irányelvet1.
A Bizottság azonban tisztában van azzal, hogy a madarak illegális elpusztítása és csapdába 
ejtése előfordul az Unióban. Bár a jogszabályok betartatása elsősorban a tagállamok feladata, 
a Bizottság együttműködik a tagállamokkal és az érdekeltekkel az illegális gyakorlatok elleni 
küzdelemben. Ezen a téren számos intézkedésről született megállapodás, beleértve az 
ellenőrzést, a tájékoztatást, a jogszabályok betartatását és a megelőzést. A Bizottság irányítja 
a szükséges rendelkezések végrehajtását.

Összegzés

A madárvédelmi irányelv célkitűzései, vagyis a madárpopulációk olyan szinten való 
megőrzése, vagy olyan szintre való visszaállítása érdekében, amely megfelel elsősorban az 
ökológiai, tudományos és kulturális követelményeknek, a Bizottság továbbra is szigorúan 
fogja ellenőrizni a madárvédelmi irányelv tagállami végrehajtását, és meg fogja tenni a 
szükséges lépéseket, amennyiben tudomást szerez annak esetleges megsértésről.

                                               
1 Ebben a tekintetben hivatkozni kell a Bizottságnak az 1091/2007. sz., a Máltán és Cipruson kivételesen 
engedélyezett tavaszi vadászatról szóló petícióval kapcsolatban kiadott közleményére.


