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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1163/2012, którą złożył Heinrich Sobol (Niemcy) w sprawie 
mordowania ptaków w Europie

1. Streszczenie petycji

Składający petycję wzywa Parlament Europejski do wprowadzenia zakazu polowania i 
chwytania ptaków w Europie oraz do krania tych działań, zaznaczając, że we Włoszech, na 
Malcie, Cyprze, a nawet w Niemczech coraz więcej ptaków łapanych jest przy pomocy 
wabików, lepów, sieci itd., mimo że obecnie coraz większa liczba gatunków ptaków jest 
zagrożona wyginięciem. Składający petycję wzywa do podjęcia środków mających na celu 
położenie kresu temu procederowi.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 11 stycznia 2013 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 27 marca 2013 r.

Wszystkie gatunki dzikiego ptactwa występujące naturalnie na europejskim terytorium 
państw członkowskich są chronione na mocy unijnej „dyrektywy ptasiej”1. Każdy kraj ma 
obowiązek ustanowienia systemu ochrony, zabraniającego między innymi umyślnego 
zabijania lub chwytania ptaków, umyślnego niszczenia lub uszkadzania ich gniazd i jaj, 
wybierania jaj dziko występujących, umyślnego płoszenia ptaków, szczególnie w okresie 
lęgowym i w okresie wychowu młodych oraz zabraniającego przetrzymywania ptactwa 
należącego do gatunków, na które polowanie i których chwytanie jest zabronione (art. 5).

                                               
1 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r.
w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dz.U. L 020 z 26.1.2010, s. 7)
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Art. 7 dyrektywy ptasiej zezwala na kontrolowane polowanie na pewne gatunki ptaków, które 
zostały wymienione w dyrektywie. Polowanie na te gatunki regulowane jest ustawodawstwem 
krajowym, a państwa korzystające z tego prawa muszą zapewnić, by polowanie nie zagrażało 
wysiłkom podejmowanym w celu ochrony tych gatunków na obszarze ich występowania. 
Polowanie musi odbywać się zgodnie z zasadami rozsądnego wykorzystywania i – w 
przypadku ptaków wędrownych – nie jest dozwolone w okresie powrotu ptaków do miejsc 
zakładania gniazd i w sezonie lęgowym, będącymi okresami w cyklu rocznym, w których 
wymagana jest szczególna ochrona. Wszelkie środki, sposoby lub metody wykorzystywane 
do nieselektywnego lub prowadzonego na dużą skalę chwytania lub zabijania ptactwa są 
zabronione (art. 8).
Jednak państwa członkowskie mogą odstąpić od ww. postanowień, jeśli nie ma innego 
zadowalającego rozwiązania w celu zezwolenia – przy zachowaniu ściśle nadzorowanych 
warunków oraz na zasadach selektywnych – na chwytanie, przetrzymywanie lub inne legalne 
wykorzystywanie niektórych ptaków w małych ilościach. W tym wypadku państwa 
członkowskie muszą przestrzegać szeregu warunków formalnych.
Wdrożenie przepisów dyrektywy ptasiej należy do państw członkowskich. W związku z tym 
zgodnie z art. 7 dyrektywy ptasiej państwa członkowskie mogą zezwolić na polowanie na 
swoim terytorium na pewne gatunki ptaków, wymienione w dyrektywie jako gatunki, na które 
można polować lub też mogą przyznawać odstępstwa pod warunkiem, że przestrzegają wyżej 
wymienionych przepisów. Zadaniem Komisji jest monitorowanie procesu wdrażania 
dyrektywy ptasiej oraz dopilnowanie, by przepisy państw członkowskich były w pełni zgodne 
z tą dyrektywą. Komisja będzie regularnie wszczynać postępowania w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego, kiedy uzna, że dyrektywa ptasia została 
naruszona1. 
Komisja jest świadoma tego, że na terenie UE dochodzi do nielegalnego zabijania i chwytania 
ptaków. Mimo tego, że za egzekwowanie przepisów odpowiedzialne są w pierwszym rzędzie 
państwa członkowskie, Komisja współpracuje z państwami członkowskimi oraz 
zainteresowanymi stronami w celu zwalczania nielegalnych praktyk. W tym kontekście 
uzgodniono szereg działań, takich jak monitorowanie, zwiększanie świadomości, 
egzekwowanie i zapobieganie, a Komisja kieruje wdrażaniem niezbędnych środków.

Wnioski

Komisja nadal będzie uważnie monitorować wdrażanie dyrektywy ptasiej przez państwa 
członkowskie oraz podejmować niezbędne działania w wypadku naruszenia przepisów, aby 
osiągnąć cele dyrektywy ptasiej, które dotyczą zachowania i przywrócenia populacji ptaków 
na poziomie, który odpowiada w szczególności wymogom ekologicznym, naukowym i 
kulturowym.

                                               
1 W tej kwestii należy odnieść się do komunikatów Komisji w nawiązaniu do petycji 1091/2007 
dotyczącej odstąpienia od zakazu polowań wiosennych na Malcie i Cyprze.


