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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0922/2009, ko iesniedza Apvienotās Karalistes valstspiederīgā
J. O., par Savvaļas putnu direktīvas iespējamo neievērošanu, iznīcinot migrējošo 
putnu (bezdelīgu) ligzdas

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Atpūšoties Francijā, lūgumraksta iesniedzēja bieži novēroja, ka tiek iznīcinātas bezdelīgu 
ligzdas. Tikmēr policija, aizbildinoties, ka par to atbild namīpašnieki, neveica nekādus 
pasākumus. Lūgumraksta iesniedzēja uzskata, ka tādējādi netiek ievērota Savvaļas putnu 
direktīva, un grib panākt, lai izbeigtu šādu praksi.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 22. oktobrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 21. janvārī

„Lūgumraksta iesniedzēja atsaucas uz bezdelīgu ligzdu, kas pilnas ar bezdelīgu mazuļiem, 
aizvākšanu no to atrašanās vietas zem viesnīcas dzegām Monrišārā (Luāra un Šēra) laikā, kad 
viņa bija atvaļinājumā. Lūgumraksta iesniedzēja par to telefoniski sūdzējās vietējā policijā, kas 
atteicās rīkoties. Viņa vaicā, vai šāda prakse Francijā ir plaši izplatīta un vai ir veikti kādi 
pasākumi, lai Francijā nodrošinātu migrējošo putnu ligzdu aizsardzību.

Bezdelīgu aizsardzība ietilpst Putnu direktīvas (79/409/EEK)1 darbības jomā, kas attiecas uz 
visu tādu savvaļas putnu sugu aizsardzību, kas sastopamas dalībvalstu Eiropas teritorijā, kā arī uz 
ligzdām.

                                               
1 Padomes 1979. gada 2. aprīļa Direktīva 79/409/EEK par savvaļas putnu aizsardzību. OV L 103, 25.4.1979.
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Saskaņā ar Putnu direktīvas 5. pantu dalībvalstīm ir jāveic pasākumi, lai izveidotu vispārēju 
aizsardzības sistēmu, jo īpaši aizliedzot apzināti iznīcināt vai bojāt, vai pārvietot putnu 
ligzdas.
9. pantā ir minēts, ka konkrētu iemeslu dēļ (cita starpā, sabiedrības veselības aizsardzības 
interesēs) dalībvalstis var atkāpties no 5. panta noteikumiem, ja nevar rast citu pieņemamu 
risinājumu un ja nodrošina atsevišķu oficiālu nosacījumu ievērošanu.
Francijas tiesību akti ir saskaņā ar Putnu direktīvu. Saskaņā ar Francijas Vides kodeksa L-
411 1 pantu daudzu savvaļas putnu sugu (tai skaitā bezdelīgu) un to ligzdu iznīcināšana ir 
aizliegta. Ligzdu un putnu mazuļu iznīcināšana ir aizliegta, izņemot gadījumus, kad konkrēta 
iemesla dēļ atbilstoši uzskaitījumam L-411-2 pantā ir atļauts izņēmums (sabiedrības veselības 
interesēs, lai novērstu postījumus…).

Secinājumi

Francija ir atbildīga par Putnu direktīvas īstenošanu tās teritorijā, un Eiropas Komisija nav 
informēta par Putnu direktīvas sistemātiskiem pārkāpumiem attiecībā uz ligzdu aizsardzību 
Francijā. Tādējādi Eiropas Komisija negatavojas veikt oficiālus pasākumus. Tomēr Eiropas 
Komisija ir aicinājusi Francijas valdību sazināties ar viesnīcas vadību un novērst šādas 
situācijas atkārtošanos.”


