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1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas ragina Europos Parlamentą uždrausti Europoje gaudyti ir medžioti 
paukščius bei numatyti už tai baudžiamąją atsakomybę. Peticijos pateikėjo teigimu, vis 
daugiau paukščių rūšių kyla grėsmė išnykti, tačiau, pvz., Italijoje, Maltoje, Kipre, netgi 
Vokietijoje paukščiai vis dar gaudomi spąstais, klijais išteptomis lazdelėmis, tinklais ir kt. Jis 
mano, kad reikia sustabdyti tokią veiklą.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2013 m. sausio 11 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. kovo 27 d.

„Laukinių paukščių rūšys, kurios natūraliai paplitusios ES valstybių narių europinėje 
teritorijoje, yra saugomos pagal Paukščių direktyvą1. Kiekviena šalis turi nustatyti apsaugos 
sistemą, pagal kurią, be kita ko, būtų draudžiama tyčia žudyti ir gaudyti paukščius, tyčia 
naikinti ir pažeisti jų lizdus ir kiaušinius, rinkti jų kiaušinius gamtoje, tyčia trikdyti paukščius, 
ypač perėjimo ir jauniklių auginimo metu, ir laikyti draudžiamų medžioti ir gaudyti rūšių 

                                               
1 2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl laukinių paukščių apsaugos (OL L 020, 
2010 1 26, p. 7).
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paukščius (5 straipsnis).
Pagal Paukščių direktyvos 7 straipsnį leidžiama kontroliuojama tam tikrų direktyvoje 
išvardytų paukščių rūšių medžioklė. Tai reglamentuojama nacionalinės teisės aktais ir šia 
teise besinaudojančios šalys privalo užtikrinti, kad medžiojant tokias rūšis nebūtų pakenkta 
pastangoms apsaugoti jas jų paplitimo areale. Medžioklė turi atitikti protingo naudojimo 
principus, taip pat neleidžiama medžioti paukščiams grįžtant į perimvietes ar jauniklių 
auginimo laikotarpiu – opiausiu metinio ciklo laikotarpiu. Draudžiamos visos priemonės, 
įtaisai ar būdai, kurie naudojami didelio masto ir neatrankiniam paukščių gaudymui ar 
žudymui (8 straipsnis).
Tačiau, jei nėra kito priimtino sprendimo, valstybės narės gali leisti nukrypti nuo pirmiau 
minėtų nuostatų, kad griežtai prižiūrint ir atrankiniu būdu būtų leista gaudyti, laikyti ar kitaip 
teisėtai naudoti nedidelį tam tikrų rūšių paukščių skaičių. Tokiu atveju valstybės narės turi 
laikytis tam tikrų formalių sąlygų (9 straipsnis).
Paukščių direktyvos nuostatas įgyvendina valstybės narės. Todėl valstybės narės gali leisti 
medžioti į jų teritorijoje leidžiamų medžioti rūšių sąrašą įtrauktus paukščius, atsižvelgdamos į 
Paukščių direktyvos 7 straipsnį, arba leisti nukrypti nuo tam tikrų nuostatų, jei laikomasi 
pirmiau minėtų sąlygų. Komisija turi stebėti, kaip įgyvendinama Paukščių direktyva, ir 
užtikrinti, kad valstybėse narėse taikomos taisyklės visiškai atitiktų Paukščių direktyvą. 
Komisija nuolat pradeda pažeidimo nagrinėjimo procedūras prieš valstybes nares, kai mano, 
kad pažeista Paukščių direktyva1.
Nepaisant to, Komisijai žinoma, kad ES vyksta neteisėtas paukščių žudymas ir gaudymas. 
Nors teisėsaugos sritis visų pirma priskiriama valstybių narių kompetencijai, Komisija imasi 
veiksmų kartu su valstybėmis narėmis ir suinteresuotaisiais subjektais, kad būtų užkirstas 
kelias neteisėtai veiklai. Šiuo atžvilgiu susitarta dėl tam tikrų priemonių, kaip antai stebėsena, 
informuotumo didinimas ir prevencija, ir Komisija yra atsakinga už reikiamų priemonių 
įgyvendinimą. 

Išvada

Komisija ir toliau atidžiai stebės, kaip valstybės narės įgyvendina Paukščių direktyvą, ir imsis 
reikiamų priemonių nustačius galimą pažeidimą, kad būtų pasiekti Paukščių direktyvos 
tikslai, būtent išlaikyti ar atkurti paukščių populiacija iki tokio lygio, kuris visų pirma atitiktų 
ekologinius, mokslinius ir kultūrinius reikalavimus.“

                                               
1 Šiuo atžvilgiu nurodomas Komisijos komunikatas, susijęs su peticija Nr. 1091/2007 dėl medžioklei pavasario 
sezonu taikomų nukrypti leidžiančių nuostatų Maltoje ir Kipre.


