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Ref.: Petiția nr. 1163/2012, adresată de Heinrich Sobol, de cetățenie germană, 
privind uciderea păsărilor în Europa

1. Rezumatul petiției

Petiționarul solicită Parlamentului European să interzică și să sancționeze vânătoarea și 
vânătoarea cu capcane a păsărilor în Europa, subliniind faptul că în Italia, Malta, Cipru și 
chiar în Germania, din ce în ce mai multe păsări sunt capturate prin utilizarea momelilor, 
nuielelor, plaselor etc., în ciuda faptului că tot mai multe specii de păsări sunt pe cale de 
dispariție. Solicită luarea de măsuri pentru stoparea acestor activități.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 11 ianuarie 2013. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 27 martie 2013

Toate speciile de păsări sălbatice care se găsesc în mod natural pe teritoriul european al 
statelor membre sunt protejate în temeiul Directivei privind păsările1. Fiecare țară trebuie să 
instituie un sistem de protecție care să interzică, printre altele, omorârea și capturarea 
deliberate, distrugerea și deteriorarea deliberate a cuiburilor și a ouălor, culegerea ouălor din 
natură, perturbarea deliberată a păsărilor, în special în perioada de reproducere și de 
maturizare, precum și ținerea în captivitate a păsărilor din specii în cazul cărora vânătoarea și 

                                               
1 Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 30 noiembrie 2009
privind conservarea păsărilor sălbatice (JO L 020, 26.1.2010, p. 7)
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vânătoarea cu capcane sunt interzise (articolul 5).
Articolul 7 din Directiva privind păsările permite vânătoarea controlată a anumitor specii de 
păsări, enumerate în directiva respectivă. Această vânătoare este reglementată în temeiul 
legislației naționale, iar țările care își exercită acest drept trebuie să se asigure că vânătoarea 
speciilor nu periclitează eforturile de conservare din aria lor de răspândire. Vânătoarea trebuie 
să respecte principiile utilizării raționale și nu este permisă în perioada de întoarcere din 
zonele de migrație către zonele de cuiburi sau în sezonul de împerechere, perioadele cele mai 
sensibile din ciclul anual. Sunt interzise toate mijloacele, sistemele sau metodele folosite 
pentru capturarea sau omorârea pe scară largă sau neselectivă a păsărilor (articolul 8).
Cu toate acestea, statele membre pot acorda derogări de la prevederile anterioare, în lipsa unei 
alte soluții satisfăcătoare, pentru a permite, în condiții de supraveghere strictă și în mod
selectiv, capturarea, ținerea în captivitate sau alte utilizări judicioase ale anumitor păsări în 
număr mic. În acest caz, statele membre trebuie să respecte o serie de condiții oficiale 
(articolul 9).
Este de datoria statelor membre să pună în aplicare dispozițiile Directivei privind păsările. 
Prin urmare, statele membre pot permite vânătoarea speciilor indicate ca putând fi vânate pe 
teritoriul lor în conformitate cu articolul 7 din Directiva privind păsările sau pot acorda 
derogări, cu condiția să respecte prevederile menționate mai sus. Rolul Comisiei este acela de 
a monitoriza punerea în aplicare a Directivei privind păsările și de a se sigura că 
reglementările statelor membre sunt în conformitate deplină cu Directiva privind păsările. 
Comisia inițiază periodic proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva 
statelor membre atunci când consideră că Directiva privind păsările nu a fost respectată1.
Cu toate acestea, Comisia are cunoștință de faptul că în UE au loc ucideri ilegale și vânători 
ilegale cu capcane ale păsărilor. Cu toate că aplicarea legii ține în primul rând de competența 
statelor membre, Comisia colaborează cu statele membre și cu părțile interesate pentru a 
combate practicile ilegale. În acest context, s-a convenit asupra unei serii de măsuri, precum 
monitorizarea, sensibilizarea, punerea în aplicare și prevenirea, iar Comisia dirijează 
implementarea măsurilor necesare.

Concluzie

Comisia va continua să monitorizeze îndeaproape punerea în aplicare a Directivei privind 
păsările de către statele membre și să ia măsurile necesare atunci când se identifică o posibilă 
încălcare, astfel încât să realizeze obiectivele Directivei privind păsările, și anume menținerea 
și refacerea populațiilor de păsări la un nivel care corespunde în special cerințelor ecologice, 
științifice și culturale.

                                               
1 În acest sens, se face trimitere la comunicarea Comisiei referitoare la petiția nr. 1091/2007 privind 
derogările pentru vânătoarea de primăvară din Malta și Cipru.


