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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0922/2009 dėl galimo Laukinių paukščių direktyvos pažeidimo, 
nes naikinami migruojančių paukščių (langinių kregždžių) lizdai, kurią 
pateikė Jungtinės Karalystės pilietė J. O

1. Peticijos santrauka

Atostogaudama Prancūzijoje peticijos pateikėja stebėjo, kaip naikinama daug langinių 
kregždžių lizdų. Policija patarė kreiptis į namo savininkus ir nesiėmė jokių priemonių. 
Peticijos pateikėja mano, kad tai yra Laukinių paukščių direktyvos pažeidimas, ir norėtų 
užtikrinti, kad toks elgesys nesikartotų.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. spalio 22 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. sausio 21 d.

„Peticija susijusi su langinių kregždžių lizdų su jaunikliais, sulipdytų Montrišaro (Luaras ir 
Šeras) viešbučio pastogėse, naikinimą peticijos pateikėjai atostogaujant. Peticijos pateikėja 
telefonu pasiskundė vietos žandarmerijai, kuri atsisakė reaguoti. Peticijos pateikėja klausia, ar 
tokia praktika yra populiari Prancūzijoje ir ar imamasi kokių nors veiksmų siekiant 
Prancūzijoje užtikrinti migruojančių paukščių lizdų apsaugos reikalavimų laikymąsi.

Langinių kregždžių apsauga patenka į Paukščių direktyvos (79/409/EEB)1, kuri susijusi su 
visų rūšių laukinių paukščių, natūraliai paplitusių valstybių narių europinėje teritorijoje, 
apsauga, ir kuri taikoma ir lizdams.

                                               
1 1979 m. balandžio 2 d. Tarybos direktyva 79/409/EEB dėl laukinių paukščių apsaugos. OL L 103, 1979 4 25.
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Pagal Paukščių direktyvos 5 straipsnį valstybės narės turi imtis būtinų priemonių, kad sukurtų 
bendrą apsaugos sistemą, visų pirma draustų tyčinį lizdų naikinimą arba pažeidimą, arba lizdų 
pašalinimą.
9 straipsnyje teigiama, kad leidžiama nukrypti nuo 5 straipsnio nuostatų dėl tam tikrų priežasčių 
(įskaitant ir žmonių sveikatos labui), jei nėra jokio kito priimtino sprendimo ir laikomasi tam 
tikrų oficialių sąlygų. 
Prancūzijos teisės aktai atitinka Paukščių direktyvą. Pagal Prancūzijos aplinkos kodekso L-
411-1 straipsnį draudžiama naikinti daugelį laukinių paukščių (tarp kurių yra ir langinės 
kregždės) ir šalinti jų lizdus. Šalinti lizdus ir naikinti jauniklius draudžiama, išskyrus atvejus, 
kai dėl tam tikrų priežasčių taikoma leidžianti nukrypti nuostata, kaip nurodyta L-411-2 
straipsnyje (žmonių sveikatos labui, siekiant apsaugoti nuo žalos ir kt.). 

Išvados

Už Paukščių direktyvos įgyvendinimą savo teritorijoje atsakinga Prancūzija, o Europos 
Komisija neturi žinių apie sistemingą Paukščių direktyvos pažeidinėjimą, susijusį su lizdų 
apsauga Prancūzijoje. Todėl Europos Komisija neketina imtis oficialių veiksmų. Nepaisant to, 
Europos Komisija paprašė Prancūzijos valdymo institucijos susisiekti su viešbučio valdytoju 
ir užtikrinti, kad tokie veiksmai nepasikartotų.“


