
CM\802779EL.doc PE438.332v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Αναφορών

21.1.2010

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0922/2009, της J.O., βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά με την πιθανή 
παραβίαση της οδηγίας για τα άγρια πτηνά με την καταστροφή των φωλιών 
αποδημητικών πτηνών (λευκοχελίδονων)

1. Περίληψη της αναφοράς

Κατά τη διάρκεια διακοπών στη Γαλλία, η αναφέρουσα υπήρξε μάρτυρας της καταστροφής 
σημαντικού αριθμού φωλιών λευκοχελίδονων. Η αστυνομία επικαλέστηκε ότι αφορά τους 
ιδιοκτήτες της κατοικίας και δεν έλαβε κανένα μέτρο. Η αναφέρουσα πιστεύει ότι αυτό 
συνιστά παραβίαση της οδηγίας για τα άγρια πτηνά και επιθυμεί να διασφαλιστεί ότι αυτή η 
πρακτική θα σταματήσει.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 22 Οκτωβρίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 21 Ιανουαρίου 2010.

Η αναφορά αφορά την αφαίρεση φωλιών λευκοχελίδονων γεμάτων νεοσσούς από το 
προστέγασμα ξενοδοχείου στο Montrichard (Loir et Cher) όσο η αναφέρουσα βρισκόταν σε 
διακοπές. Η αναφέρουσα διαμαρτυρήθηκε τηλεφωνικώς στην τοπική χωροφυλακή, η οποία 
αρνήθηκε να επέμβει. Η αναφέρουσα ζητεί να πληροφορηθεί εάν η πρακτική αυτή είναι 
διαδεδομένη στη Γαλλία και εάν έχουν ληφθεί μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί 
συμμόρφωση με την προστασία των φωλιών αποδημητικών πτηνών στη Γαλλία.

Η προστασία των λευκοχελίδονων εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας για τα άγρια 
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πτηνά (79/409/ΕΟΚ)1, η οποία αφορά τη διατήρηση όλων των ειδών πτηνών που ζουν εκ 
φύσεως σε άγρια κατάσταση στο ευρωπαϊκό έδαφος των κρατών μελών, και ισχύει και για τις 
φωλιές.
Σύμφωνα με το άρθρο 5 της οδηγίας για τα άγρια πτηνά, τα κράτη μέλη αναμένεται να 
λάβουν μέτρα για να εγκαθιδρύσουν ένα γενικό καθεστώς προστασίας, απαγορεύοντας 
ειδικότερα την εκ προθέσεως καταστροφή ή βλάβη των φωλιών, και την αφαίρεσή τους.
Στο άρθρο 9 αναφέρεται ότι επιτρέπεται η παρέκκλιση από τις διατάξεις του άρθρου 5 για 
ορισμένους λόγους (μεταξύ άλλων, για λόγους δημόσιας υγείας) υπό την προϋπόθεση ότι δεν 
υπάρχει καμία άλλη ικανοποιητική λύση και πληρούνται ορισμένοι τυπικοί όροι.
Η γαλλική νομοθεσία είναι σύμμορφη προς την οδηγία για τα άγρια πτηνά. Σύμφωνα με το 
άρθρο L-411 1 του γαλλικού κώδικα περιβάλλοντος, η καταστροφή πολλών άγριων πτηνών 
(συμπεριλαμβανομένων των λευκοχελίδονων) και η αφαίρεση των φωλιών τους 
απαγορεύεται. Η αφαίρεση των φωλιών και η καταστροφή των νεοσσών απαγορεύεται εκτός 
εάν χορηγηθεί παρέκκλιση για συγκεκριμένο λόγο όπως παρατίθεται στο άρθρο L-411-2 (για 
λόγους δημόσιας υγείας, για την πρόληψη βλάβης κ.λπ.).

Συμπεράσματα

Αποτελεί ευθύνη της Γαλλίας να εφαρμόζει την οδηγία για τα άγρια πτηνά στην επικράτειά 
της και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει πληροφορηθεί συστηματική παραβίαση της οδηγίας 
για τα πτηνά όσον αφορά την προστασία των φωλιών στη Γαλλία. Συνεπώς, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή δεν προτίθεται να προβεί στη λήψη επίσημων μέτρων. Παρ’ όλα αυτά, η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε από τη γαλλική διοίκηση να επικοινωνήσει με τον διευθυντή 
του ξενοδοχείου και να αποτραπεί η επανάληψη παρόμοιων ενεργειών.

                                               
1 Οδηγία 79/409/EΟΚ του Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979 περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών. ΕΕ L 
103 της 25.4.1979.


