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Ref.: Petiția nr. 0922/2009, adresată de J.O., de cetățenie britanică, privind 
posibila încălcare a Directivei privind păsările prin distrugerea cuiburilor de 
păsări migratoare (lăstuni de casă)

1. Rezumatul petiției

În timpul unei vacanțe petrecute în Franța, petiționarul a observat distrugerea unui număr 
semnificativ de cuiburi de lăstuni de casă. Poliția s-a adresat proprietarilor casei și nu a 
întreprins nicio acțiune. Petiționarul consideră că acest lucru constituie o încălcare a 
Directivei privind păsările și ar dori să se asigure că această practică este întreruptă.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 22 octombrie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[(articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 21 ianuarie 2010

Petiția face referire la eliminarea unor cuiburi de lăstuni de casă, pline cu pui, lipite de cornișa 
unui hotel din Montrichard (Loir et Cher), în timp ce petiționarul se afla în vacanță.
Petiționara s-a plâns prin telefon jandarmeriei locale, care a refuzat să ia măsuri. Ea întreabă 
dacă această practică este larg răspândită în Franța și dacă a fost luată vreo măsură care să 
asigure protejarea cuiburilor de păsări migratoare în Franța.

Protejarea lăstunilor de casă se încadrează în domeniul de aplicare al Directivei 79/409/CEE
privind păsările1, care se referă la conservarea tuturor speciilor de păsări sălbatice care se găsesc 

                                               
1 Directiva Consiliului 79/409/CEE din 2 aprilie 1979 privind conservarea păsărilor sălbatice, JO L 103, 
25.4.1979
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în mod natural pe teritoriul european al statelor membre și care se aplică și în cazul cuiburilor.
În conformitate cu articolul 5 din Directiva privind păsările, statele membre trebuie să ia măsuri 
pentru a stabili un sistem general de protecție care să interzică în special distrugerea sau 
producerea de daune în mod deliberat asupra cuiburilor și eliminarea acestora.
Articolul 9 prevede că este permisă derogarea, din anumite motive, de la prevederile articolului 5 
(printre altele, în interesul sănătății publice), în cazul în care nu există altă soluție satisfăcătoare și 
sunt respectate anumite condiții formale. 
Legislația franceză respectă Directiva privind păsările. Conform articolului L-411 
alineatul (1) din Codul mediului din Franța, distrugerea unui număr mare de specii de păsări 
sălbatice (printre care și lăstunii de casă) și eliminarea cuiburilor acestora sunt interzise. 
Eliminarea cuiburilor și omorârea puilor sunt interzise, cu excepția cazului în care se acordă o 
derogare pentru un anumit motiv, dintre cele enumerate la articolul L-411 alineatul (2) (în 
interesul sănătății publice, pentru a preveni daunele etc.). 

Concluzii

Este responsabilitatea statului francez de a pune în aplicare Directiva privind păsările pe 
teritoriul său, iar Comisia Europeană nu are cunoștință de o încălcare sistematică a acesteia în 
ceea ce privește protejarea cuiburilor de păsări în Franța. Prin urmare, Comisia Europeană nu 
intenționează să întreprindă o acțiune oficială. Totuși, Comisia Europeană a solicitat 
autorităților franceze să-l contacteze pe managerul hotelului și să împiedice repetarea unor 
astfel de evenimente. 


