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B8-0102/2019

Resolutie van het Europees Parlement over grote roofdieren en het beheer ervan
(2018/3006(RSP))

Het Europees Parlement,

– gezien Richtlijn 92/43/EG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van 
de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna1 (de habitatrichtlijn) en Richtlijn 
2009/147/EG van het Europees Parlement en de Raad van 30 november 2009 inzake het 
behoud van de vogelstand2 (de vogelrichtlijn),

– gezien de mededeling van de Commissie van 27 april 2017 getiteld "Een actieplan voor 
de natuur, de mensen en de economie" (COM(2017)0198),

– gezien de conclusies van de Raad van 19 juni 2017 over een EU-actieplan voor natuur, 
mens en economie3,

– gezien zijn resolutie van 15 november 2017 over een actieplan voor de natuur, 
de mensen en de economie4,

– gezien de vraag aan de Commissie over grote roofdieren en het beheer ervan 
(O-000142/2018 – B8-0010/2019),

– gezien artikel 128, lid 5, en artikel 123, lid 2, van zijn Reglement,

A. overwegende dat het wettelijke kader van de EU voor de bescherming van dieren- en 
plantensoorten en zeldzame habitatsoorten in de EU ertoe heeft geleid dat sommige 
soorten met het oog op het bereiken van een goed niveau van instandhouding zijn 
aangemerkt als soorten die bijzondere bescherming nodig hebben;

B. overwegende dat er zich in heel Europa populaties grote roofdieren hebben gevestigd en 
dat hun aantal de capaciteit van sommige regio's overschrijdt, en overwegende dat 
hierdoor samenlevingsconflicten ontstaan met de plattelandsbevolking en hun 
huisdieren en vee en met andere wilde diersoorten;

C. overwegende dat huisdieren en vee gevaar lopen, vooral op weidegronden en open 
graasland en in het bijzonder in bergachtige en dunbevolkte regio's, en overwegende dat 
de aanwezigheid van grote roofdieren in dichter bevolkte plattelandsgebieden een 
negatieve impact kan hebben op de duurzame ontwikkeling van deze gebieden op het 
vlak van traditionele landbouw en toerisme;

D. overwegende dat maatregelen die bedoeld zijn om samenlevingsconflicten te 
verhinderen, niet efficiënt genoeg zijn gebleken, en overwegende dat 
vergoedingsbetalingen geen oplossing vormen voor het sterk stijgende aantal problemen 

1 PB L 206 van 22.7.1992, blz. 7.
2 PB L 20 van 26.1.2010, blz. 7.
3 http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/06/19/conclusions-eu-action-plan-nature/pdf 
4 PB C 356 van 4.10.2018, blz. 38.

http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/06/19/conclusions-eu-action-plan-nature/pdf
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dat grote roofdieren veroorzaken voor het veebestand;

E. overwegende dat de Zwitserse Bondsstaat heeft voorgesteld het Verdrag van Bern zo te 
wijzigen dat de beschermingsstatus van wolven kan worden aangepast, en dat de 
partijen bij dit verdrag het voorstel momenteel bestuderen;

1. vraagt de Commissie om de habitatrichtlijn en de bijlagen daarbij in het licht van de 
recente ontwikkelingen geregeld te evalueren en te herzien, en op grond daarvan 
wijzigingen voor te stellen zodat de beschermingsstatus van soorten kan worden 
aangepast zodra zij het gewenste instandhoudingsniveau hebben bereikt;

2. acht het noodzakelijk dat de Commissie in het licht van de recente evolutie van 
bepaalde soorten in Europa de terminologie voor de omschrijving van de populatie van 
deze soorten aanpast, bijvoorbeeld voor wat wolven betreft, en hierbij bijzondere 
aandacht besteedt aan de vaststelling van populaties op het niveau van de EU;

3. vraagt de Commissie te erkennen dat er actiever moet worden samengewerkt tussen 
regionale en plaatselijke spelers enerzijds, en tussen regionale en grensoverschrijdende 
spelers anderzijds, en al deze spelers de flexibiliteit te verlenen die zij nodig hebben om 
gemakkelijker concrete maatregelen te kunnen nemen voor de het daadwerkelijke 
opheffing van samenlevingsconflicten bepaalde regio's;

4. herhaalt zijn steun voor het voornemen van de Commissie om de richtsnoeren ter zake 
bij te werken en verder te ontwikkelen, als reactie op zijn resolutie van 
15 november 2017 over een actieplan voor natuur, mens en economie, en verzoekt de 
Commissie hierbij te worden betrokken en hierover te worden geraadpleegd, voordat de 
richtsnoeren worden goedgekeurd;

5. verzoekt de Commissie en de lidstaten concrete maatregelen te nemen om de problemen 
aan te pakken en de duurzame ontwikkeling van plattelandsgebieden en lokale 
landbouw veilig te stellen, met name wat betreft traditionele landbouwpraktijken zoals 
nomadische veeteelt;

6. vraagt de Commissie een gedachtewisseling te organiseren tussen de lidstaten die partij 
zijn bij het Verdrag van Bern, over het voorstel van de Zwitserse Bondsstaat, zodat de 
lidstaten hun mening zo veel mogelijk op elkaar kunnen afstemmen;

7. vraagt de Commissie om aandacht voor de aquacultuursector, die namelijk ook 
aanzienlijke schade ondervindt van roofdieren zoals aalscholvers, pelikanen en otters; 
verzoekt de Commissie en de lidstaten om de aankoop van apparatuur om aanvallen van 
dergelijke roofdieren af te slaan, te ondersteunen;

8. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Commissie.


