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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0922/2009, ingediend door J.O. (Britse nationaliteit), over 
eventuele schending van de Vogelrichtlijn door vernietiging van nesten van 
trekvogels (huiszwaluwen)

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Tijdens een vakantie in Frankrijk zag indienster hoe een groot aantal nesten van 
huiszwaluwen werd vernietigd. De politie verwees naar de huiseigenaren en kwam niet in 
actie. Indienster is van mening dat hier sprake is van schending van de Vogelrichtlijn en 
dringt erop aan deze praktijken te verbieden.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 22 Oktober  2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 21 januari 2010

Indienster verwijst naar de verwijdering van nesten van huiszwaluwen vol jonge vogels van 
onder de dakranden van een hotel in Montrichard (Loir et Cher) tijdens haar vakantie. Indienster 
beklaagde zich hierover telefonisch bij de lokale gendarmerie, die weigerde op te treden.
Indienster wil weten of deze praktijken wijdverbreid zijn in Frankrijk en of er maatregelen zijn 
genomen om zeker te stellen dat de regels met betrekking tot de bescherming van nesten van 
trekvogels worden nageleefd.

De bescherming van de huiszwaluw valt binnen de werkingssfeer van de Vogelrichtlijn 
(79/409/EEG)1, die betrekking heeft op de instandhouding van alle natuurlijk in het wild levende 

                                               
1 Richtlijn 79/409/EEG van 2 april 1979 inzake het behoud van de vogelstand. PB L 103 van 25.4.1979



PE438.332v01-00 2/2 CM\802779NL.doc

NL

vogelsoorten op het Europese grondgebied van de lidstaten en die ook van toepassing is op 
nesten.

Krachtens artikel 5 van de Vogelrichtlijn worden de lidstaten geacht de nodige maatregelen te 
nemen voor de invoering van een algemene beschermingsregeling, waaronder met name een 
verbod om opzettelijk nesten te vernielen of beschadigen of nesten weg te nemen.

Artikel 9 bepaalt dat het om bepaalde redenen is toegestaan om van artikel 5 af te wijken (onder 
andere in het belang van de volksgezondheid), op voorwaarde dat er geen andere bevredigende 
oplossing is en dat aan enkele formele voorwaarden wordt voldaan.

De Franse wetgeving is in overeenstemming met de Vogelrichtlijn. Krachtens artikel L-411-1
van de Franse milieuwet zijn de vernietiging van vele in het wild levende vogelsoorten
(waaronder de huiszwaluw) en het wegnemen van hun nesten verboden. Het wegnemen van 
nesten en de vernietiging van jonge vogels zijn verboden, tenzij toestemming is verleend om 
van deze regel af te wijken om een specifieke reden zoals beschreven in artikel L-411-2 (in 
het belang van de volksgezondheid, om schade te voorkomen...).

Conclusies

Het is de verantwoordelijkheid van Frankrijk om de Vogelrichtlijn om te zetten op zijn 
grondgebied, en de Europese Commissie is zich niet bewust van systematische inbreuk op de 
Vogelrichtlijn in verband met de bescherming van nesten in Frankrijk. Derhalve is de 
Commissie niet voornemens om formeel op te treden. Niettemin heeft de Europese 
Commissie de Franse overheden verzocht om contact op te nemen met de hotelmanager in 
kwestie om ervoor te zorgen dat dergelijke praktijken in de toekomst achterwege worden 
gelaten.


