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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1163/2012, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Heinrich 
Sobol, par putnu nogalināšanu Eiropā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs aicina Eiropas Parlamentu aizliegt un sodīt par putnu medīšanu un 
ķeršanu Eiropā, norādot, ka Itālijā, Maltā, Kiprā un pat Vācijā aizvien vairāk un vairāk putnu 
tiek ķerti, izmatojot mānekļus, līmi, tīklus u. c., neraugoties uz to, ka arvien lielākam skaitam 
putnu sugu draud izmiršana. Viņš lūdz veikt pasākumus, lai apturētu šīs darbības.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2013. gada 11. janvārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 27. martā

Visas ES dalībvalstu Eiropas teritorijā sastopamās savvaļas putnu sugas ir aizsargātas saskaņā 
ar ES Putnu direktīvu1. Ikvienai valstij ir jāizveido aizsardzības sistēma, kurā cita starpā 
noteikts aizliegums apzināti nonāvēt un sagūstīt putnus, apzināti iznīcināt un bojāt putnu 
ligzdas un olas, lasīt putnu olas dabā, apzināti traucēt putnus, jo īpaši vairošanās un 
ligzdošanas laikā, un turēt to sugu putnus, ko aizliegts medīt un sagūstīt (5. pants).
Putnu direktīvas 7. pantā ir atļauta noteiktu direktīvā uzskaitītu sugu putnu kontrolēta 
medīšana. To reglamentē ar valsts tiesību aktiem, un valstīm, kas izmanto šo iespēju, 
jānodrošina, ka šo sugu medības neapdraud dabas aizsardzības pasākumus to izplatības 
teritorijā. Medībām jāatbilst racionālas izmantošanas principiem, un tās nav atļautas laikā, kad 

                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 30. novembra Direktīva 2009/147/EK par savvaļas putnu 
aizsardzību (OV L 20, 26.1.2010., 7. lpp.).
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putni atgriežas savās ligzdošanas vietās vai vairojas — tas ir laiks gada ciklā, kad putni ir 
visjutīgākie pret jebkuru traucējumu. Ir aizliegts lietot jebkādus masveidīgas vai neselektīvas 
putnu sagūstīšanas vai nonāvēšanas līdzekļus, pasākumus vai paņēmienus (8. pants).
Tomēr dalībvalstis var atkāpties no iepriekš minētajiem noteikumiem, ja tās nevar rast citu 
pieņemamu risinājumu, lai stingri kontrolētos apstākļos un izlases veidā atļautu nelielā skaitā 
sagūstīt, turēt vai citādi saprātīgi izmantot dažus putnus. Tādā gadījumā dalībvalstīm jāievēro 
oficiālo noteikumu kopums (9. pants).
Putnu direktīvas noteikumu īstenošana ir dalībvalstu ziņā. Tādējādi dalībvalstis var atļaut to 
sugu medības, kuras to teritorijā drīkst medīt saskaņā ar Putnu direktīvas 7. pantu, vai noteikt 
izņēmumus ar nosacījumu, ka tās ievēro iepriekš minētos noteikumus. Komisijas uzdevums ir 
uzraudzīt Putnu direktīvas ieviešanu un pārliecināties, ka dalībvalstu noteikumi pilnībā atbilst 
Putnu direktīvas noteikumiem. Komisija regulāri ierosina pārkāpuma procedūras pret 
dalībvalstīm, kad tā uzskata, ka Putnu direktīvas noteikumi ir pārkāpti1.
Tomēr Komisija apzinās, ka ES notiek nelikumīga putnu nonāvēšana un sagūstīšana. Lai gan 
par tiesībaizsardzību galvenokārt atbildīgas ir dalībvalstis, Komisija strādā ar dalībvalstīm un 
ieinteresētajām pusēm, lai apkarotu nelikumīgas darbības. Šajā saistībā ir panākta vienošanās 
par rīcību kopumu uzraudzības, informētības palielināšanas, tiesībaizsardzības un novēršanas 
jomā, un Komisija pārrauga nepieciešamo pasākumu īstenošanu.

Secinājums

Komisija turpinās rūpīgi uzraudzīt Putnu direktīvas ieviešanu dalībvalstīs un attiecīgi rīkoties, 
ja tiks atklāts iespējams pārkāpums, lai tiktu sasniegti Putnu direktīvas mērķi, proti, skaitliski 
uzturēt un atjaunot putnu populācijas līmenī, kas, pirmkārt, atbilst ekoloģijas, zinātnes un 
kultūras prasībām.

                                               
1 Šajā saistībā ir atsauce uz Komisijas paziņojumiem attiecībā uz lūgumrakstu Nr. 1091/2007 par 
izņēmumu noteikšanu pavasara medībām Maltā un Kiprā.


