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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0922/2009 złożona przez J.O. (Wielka Brytania) w sprawie 
prawdopodobnego łamania przepisów dyrektywy o ochronie dzikiego 
ptactwa w związku z niszczeniem gniazd ptaków migrujących (jaskółek)

1. Streszczenie petycji

W czasie wakacji we Francji osoba składająca petycję zauważyła, że niszczonych jest tam 
wiele jaskółczych gniazd. Policja zasugerowała skontaktowanie się z właścicielami domów
i nie podjęła żadnych działań. Osoba składająca petycję sądzi, że praktyka ta stanowi 
naruszenie przepisów dyrektywy w sprawie ochrony dzikiego ptactwa i chciałaby 
doprowadzić do jej zaprzestania.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 22 października 2009 r. Zwrócono się do 
Komisji, aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 21 stycznia 2010 r.

Osoba składająca petycję informuje, że podczas wakacyjnego pobytu zaobserwowała 
usuwanie wypełnionych pisklętami gniazd jaskółek oknówek przyczepionych do okapów 
hotelu w Montrichard (Loir et Cher). Złożyła ona skargę, dzwoniąc na miejscowy posterunek 
żandarmerii, która jednak odmówiła podjęcia działania. Osoba składająca petycję pyta, czy
jest to rozpowszechniona praktyka we Francji oraz czy podjęto jakiekolwiek działania, aby 
zapewnić ochronę gniazd ptaków migrujących we Francji.

Ochrona jaskółki oknówki podlega przepisom dyrektywy ptasiej (79/409/EWG)1 dotyczącej 

                                               
1 Dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa. Dz.U. L 103 
z 25.4.1979.
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ochrony wszystkich gatunków naturalnie występujących ptaków w stanie dzikim na europejskim 
terytorium państw członkowskich, w tym również ich gniazd.
Zgodnie z art. 5 dyrektywy ptasiej państwa członkowskie podejmują niezbędne środki w celu 
ustanowienia powszechnego systemu ochrony ptactwa, zabraniającego w szczególności 
umyślnego niszczenia, uszkadzania lub usuwania ich gniazd.

Art. 9 stanowi, że z pewnych przyczyn państwa członkowskie mogą odstąpić od przepisów
art. 5 (między innymi w interesie zdrowia publicznego), jeśli nie ma innego zadowalającego 
rozwiązania i jeśli zostały spełnione określone warunki formalne.
Francuskie ustawodawstwo pozostaje w zgodzie z dyrektywą ptasią. Zgodnie z art. L-411 1
francuskiego Kodeksu Ochrony Środowiska Naturalnego niszczenie wielu gatunków dzikich 
ptaków (w tym jaskółki oknówki) oraz usuwanie ich gniazd jest zabronione. Usuwanie gniazd
i zabijanie piskląt jest zabronione, o ile nie udzielono odstępstwa z określonej przyczyny 
wymienionej w art. L-411-2 (w interesie zdrowia publicznego, w celu zapobiegania szkodom
itp.). 

Wnioski

Francja odpowiada za transpozycję dyrektywy ptasiej na swoim terytorium. Komisja 
Europejska nie ma żadnych informacji na temat notorycznego łamania przepisów dyrektywy 
ptasiej w odniesieniu do ochrony gniazd we Francji. Dlatego Komisja Europejska nie 
zamierza podejmować oficjalnych działań. Niemniej jednak Komisja Europejska zwróciła się 
do francuskiej administracji, aby skontaktowała się ona z dyrekcją hotelu celem zapobieżenia
podobnym sytuacjom w przyszłości.


