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Tárgy: J.O., brit állampolgár által benyújtott 0922/2009. számú petíció a költöző 
madarak (molnárfecskék) fészkeinek elpusztítása miatt a vadon élő 
madarakról szóló irányelv lehetséges megsértéséről

1. A petíció összefoglalása

Franciaországi nyaralása során a petíció benyújtója jelentős számú molnárfecskefészek 
elpusztításának volt tanúja. A rendőrség a háztulajdonosokra hivatkozott, és nem tett 
lépéseket. A petíció benyújtója úgy véli, hogy a cselekmény a vadon élő madarakról szóló 
irányelv megsértését jelenti és biztosítékot szeretne arra, hogy ez a gyakorlat nem folytatódik.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. október 22. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. január 21.

A petíció egy montrichard-i (Loir et Cher) hotel eresze alatt elhelyezkedő, madárfiókákkal teli 
molnárfecskefészek eltávolításával foglalkozik, aminek a petíció benyújtója egy nyaralás 
során volt szemtanúja. A petíció benyújtója telefonon közölte panaszát a helyi csendőrséggel, 
akik nem voltak hajlandók lépéseket tenni az ügyben. A petíció benyújtója azt szeretné 
megtudni, hogy az említett gyakorlat széles körben elterjedt-e Franciaországban, valamint 
hogy tettek-e intézkedéseket annak érdekében, hogy biztosítsák a költöző madarak fészkeinek 
védelmére vonatkozó kötelezettség betartását Franciaországban.
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A molnárfecskék védelme a madárvédelmi irányelv (79/409/EGK)1 hatálya alá tartozik, 
amely a tagállamok európai területén természetesen előforduló vadon élő madárfajok 
védelmére irányul, és a fészkekre is alkalmazandó.
A madárvédelmi irányelv 5. cikkével összhangban a tagállamoktól elvárják, hogy 
intézkedéseket tegyenek a védelem általános rendszerének kialakítására, megtiltva különösen 
a madárfészkek szándékos elpusztítását vagy károsítását, illetve azok eltávolítását.
A 9. cikk kimondja, hogy a tagállamok bizonyos okokból eltérhetnek az 5. cikktől (többek között 
a közegészség érdekében), amennyiben nincs más kielégítő megoldás, és teljesülnek bizonyos 
alaki követelmények. 
A francia jogszabályok összhangban állnak a madárvédelmi irányelvvel. A francia 
környezetvédelmi törvénykönyv L-411-1. cikke értelmében tilos számos vadon élő madárfaj 
(a molnárfecskét is ideértve) elpusztítása, valamint fészkük eltávolítása. A fészkek 
eltávolítása és a fiókák elpusztítása tilos, hacsak egy meghatározott okból nem engedélyezik a 
mentességet az L-411-2. cikkben felsoroltak alapján (a közegészség érdekében, a károsodások 
megelőzése érdekében stb.). 

Következtetések

Franciaország feladata a madárvédelmi irányelv végrehajtása saját területén, és az Európai 
Bizottságnak nincs tudomása arról, hogy a fészkek védelme tekintetében Franciaországban 
módszeresen megsértenék a madárvédelmi irányelvet. Következésképpen az Európai 
Bizottságnak nem áll szándékában eljárást indítani. Ugyanakkor az Európai Bizottság felkérte 
a francia közigazgatási szerveket, hogy lépjenek kapcsolatba a hotel igazgatójával, és 
akadályozzák meg az eset megismétlődését. 

                                               
1 A Tanács 1979. április 2-i 79/409/EGK irányelve a vadon élő madarak védelméről, HL L 103., 1979.4.25.


