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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 263/2008, ingediend door Alexander Heyd (Duitse
nationaliteit), namens het 'Komitee gegen den Vogelmord e.V.'
(vogelbeschermingsvereniging), over het gebruik van vallen waarbij vogels 
worden vermorzeld door een steen

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener geeft aan dat duizenden zangvogels in Frankrijk worden gevangen en gedood met 
behulp van vallen waarbij zij worden vermorzeld door een steen ('tendelles'). De val bestaat 
uit een plat stuk kalksteen van enkele kilo’s dat steunt op takjes en houtspaanders, waaronder 
als lokaas jeneverbessen worden gestrooid. Vogels die de bessen willen eten, worden 
vermorzeld onder de steen als de val dichtvalt. Velen van hen komen niet meteen om maar 
sterven een langzame, pijnlijke dood. Indiener meent dat het gebruik van dit soort vallen een 
inbreuk vormt op Richtlijn 79/409/EEG van de Raad inzake het behoud van de vogelstand, 
waarvan artikel 8, lid 1, stipuleert dat 'wat de jacht op en de vangst of het doden van vogels in 
het kader van deze richtlijn betreft, […] de lidstaten het gebruik [verbieden] van alle 
middelen, installaties of methoden voor het massale of niet-selectieve vangen of doden van 
vogels ...'. Indiener vraagt het Europees Parlement daarom stappen te ondernemen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 11 juli 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 25 november 2008

De Commissie heeft contact opgenomen met de Franse autoriteiten over dit soort vallen, 
'tendelles' genoemd. Ten eerste is het gebruik van de traditionele 'tendelles' in Frankrijk 
verboden vanwege het gebrek aan selectiviteit – elke vogel die onder de steen terechtkomt, 
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wordt door dit systeem gedood. Na onderzoek in opdracht van de Franse autoriteiten door het 
Institut Méditerranéen du Patrimoine Cynégétique et Faunistique is een selectief model 
'tendelle' ontwikkeld. Dit nieuwe model is zo ontworpen dat kleine vogels kunnen ontsnappen 
en grotere levend worden gevangen, zodat ze kunnen worden vrijgelaten als het een 
vogelsoort betreft waarop niet mag worden gejaagd.

De Commissie is daarom van mening dat de nieuwe methode die in Frankrijk wordt toegepast 
in overeenstemming is met de relevante besluiten van het Hof (cf. C-452/85 en § 3.5.45 van 
de richtsnoeren inzake de jacht), waarin wordt bepaald dat methoden die op zichzelf niet 
geheel selectief zijn als selectief kunnen worden aangemerkt indien kan worden aangetoond 
dat bepaalde technische aspecten van de methode selectief zijn (bijv. indien gecombineerd 
met de vaardigheden en ervaring van de jager, of door een combinatie van beide).

Het Komitee gegen den Vogelmord meent evenwel dat het nieuwe model 'tendelle' niet de 
voorziene mate van selectiviteit biedt, aangezien een bepaald aantal vogels van verschillende 
soorten dood of zwaargewond werd aangetroffen.

Op basis van deze nieuwe informatie heeft de Commissie de Franse autoriteiten verzocht 
relevante gegevens te leveren zodat zij kan bepalen of het nieuwe model 'tendelle' conform de 
vogelrichtlijn is.

De Franse autoriteiten hebben geantwoord dat de 'tendelles' alleen zijn toegestaan voor het 
vangen van vogels van vijf soorten Turdus, die worden genoemd in bijlage II/2 van de 
vogelrichtlijn en waarop derhalve in een aantal lidstaten op verschillende manieren mag 
worden gejaagd (waaronder schieten). Deze jachtmethode mag alleen worden toegepast door 
een beperkt aantal jagers (momenteel minder dan 200) in bepaalde gemeenten in twee Franse 
departementen (Aveyron en Lozère). De Franse autoriteiten gaan ervan uit dat deze methode 
op den duur in onbruik zal raken. Het totale aantal gevangen vogels (voor alle vijf soorten bij 
elkaar) is afgenomen van 3 399 in 2005/06 naar 2 053 in 2006/07.

Het toezicht op het gebruik van 'tendelles' vindt plaats middels een vergunningensysteem,
logboeken, gerichte training voor jagers, jachtquota, beperkingen al naargelang het 
weer/seizoen, en controles ter plaatse door ambtenaren van de bevoegde autoriteit. Het aantal 
afgegeven vergunningen voor het gebruik van 'tendelles' is eveneens afgenomen en is beperkt 
tot jagers die vóór 2005 stonden geregistreerd. Bovendien hebben de Franse autoriteiten de 
koop en verkoop van vogels die legaal zijn gevangen met behulp van 'tendelles' verboden, 
evenals het ten verkoop voorradig hebben en transporteren van deze vogels.

De Franse autoriteiten hebben laten weten dat bij controles door ambtenaren in 2005/06 en 
2006/07 slechts één vogel van een soort waarop niet werd gejaagd is aangetroffen.

De Commissie heeft de Franse autoriteiten om aanvullende informatie over de selectiviteit 
van de methode en de getroffen controlemaatregelen verzocht.

De Commissie volgt deze zaak om de toepassing van de communautaire milieuwetgeving in 
Frankrijk te evalueren.
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4. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 7 juli 2009

Na de laatste mededeling van de Commissie verzoekschriften hebben de Franse autoriteiten 
de Europese Commissie aanvullende informatie verstrekt over deze vangstmethode, met name 
over de selectiviteit ervan.
De Franse gegevens hebben betrekking op de meest recente statistieken betreffende 
vangstaantallen en de door het "Office national de la Chasse et de la Faune sauvage" 
(ONCFS) uitgevoerde controles. Het blijkt dat het ONCFS binnen drie jaar (2005, 2006 en 
2007) zeven inbreukverslagen heeft opgesteld, waarvan slechts één de vangst van een 
beschermde soort betreft (een beflijster). Voor het seizoen 2007/08 hebben jagers 5 689 
vangsten gemeld van soorten waarop doelbewust werd gejaagd (merels en lijsters). De Franse 
autoriteiten bevestigen dat het nieuwe model 'tendelles' selectief is gebleken en voldoet aan de 
vogelrichtlijn (79/409/EEG) 1.
Voorts heeft de Commissie in februari 2009 een delegatie van indiener ontvangen. De 
delegatie presenteerde en overhandigde de Commissie een uitgebreid verslag over een recent 
veldonderzoek dat in 2009 door het "Komitee gegen den Vogelmord" is uitgevoerd. Gezien 
de bevindingen van dit onderzoek bevecht indiener de conclusie dat het nieuwe model 
'tendelles' selectief zou zijn en naar behoren zou worden toegepast. De waarnemers stuitten op 
verschillende soorten problemen: een naar verhouding aanzienlijke bijvangst (9% in 2009, 
naar schatting gemiddeld 17%), levend gevangen soorten waarop niet doelbewust werd 
gejaagd die uiteindelijk overleden aan verwondingen, bevriezing of shock of niet meer 
konden vliegen, onjuist gebruik van de 'tendelles' (ondoeltreffend ontsnappingstunneltje voor 
soorten waarop niet wordt gejaagd, in de grond zakkende wigjes die voor een opening moeten 
zorgen, het vangen van vogels terwijl er sneeuw ligt, enz.), en twijfelachtige verklaringen van 
de jagers. Het door de waarnemers geregistreerde gemiddelde aantal vangsten per dag zou 
leiden tot hogere vangstaantallen dan de officiële cijfers.
De Commissie heeft Frankrijk om gedetailleerde informatie over vangstmethoden verzocht, in 
het bijzonder over de in dit land toegestane 'tendelles'. De Commissie wil zich ervan 
verzekeren dat alle vangstmethoden volledig in overeenstemming zijn met de vogelrichtlijn.
De Commissie zal de Commissie verzoekschriften op de hoogte houden van de resultaten van 
dit onderzoek.

5. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 21 januari 2010

Na de laatste mededeling van de Commissie verzoekschriften heeft de Europese Commissie 
Frankrijk verzocht om meer gedetailleerde informatie over de 'tendelles', om zich ervan te 
verzekeren dat deze vangstmethode volledig in overeenstemming is met de vogelrichtlijn 
(79/409/EEG)2.
In augustus 2009 heeft de Europese Commissie een verslag van Frankrijk ontvangen. In het 
verslag staat het aantal lijsters en merels vermeld dat in het seizoen 2008/2009 is gevangen 
                                               
1 Richtlijn 79/409/EEG van de Raad van 2 april 1979 inzake het behoud van de vogelstand. PB L 103 van 

25.4.1979.

2 Richtlijn 79/409/EEG van de Raad van 2 april 1979 inzake het behoud van de vogelstand. PB L 103 van 
25.4.1979.
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(3 828). Dit aantal maakt slechts een zeer klein percentage uit van de jaarlijkse sterfte onder 
deze soorten. In het seizoen 2008/2009 heeft de "Office National de la Chasse et de la Faune 
Sauvage" (ONCFS) aan de controle van deze activiteiten 80 uur besteed. De ONCFS heeft 
geen inbreukverslag opgesteld.
Uit de tests die de ONCFS in 2003/2004 en 2004/2005 heeft uitgevoerd, blijkt dat de 
selectiviteit van de 'tendelles' zeer groot kan zijn. Desondanks lijkt het erop dat een deel van 
de vallenzetters deze hoge norm niet heeft gehaald: ongeveer 86 procent van de door de 
ONCFS beoordeelde vallenzetters ving alleen doelsoorten, zodat een klein percentage van de 
vallenzetters verantwoordelijk is voor de vangst van beschermde soorten. Er wordt echter 
opgemerkt dat de niet doelbewust gevangen vogels niet tot een bedreigde soort behoorden.
Voorts was de overlevingsgraad van de soorten waarop niet doelbewust werd gejaagd, laag;
slechts 50 tot 55 procent van de in de 'tendelles' gevangen, beschermde vogels bleef in leven.
In haar antwoord aan de Europese Commissie stelt Frankrijk voor dat indiener de ONCFS-
inspecteurs vergezelt. Dit voorstel is aan indiener doorgestuurd.
Hoewel er geen verslag gedaan is van de vangst van beschermde soorten in 2008-2009, heeft 
de Europese Commissie de Franse autoriteiten gevraagd mee te delen welke maatregelen zij 
hebben genomen of van plan zijn te nemen om een hoge mate van selectiviteit te bereiken en 
de overlevingskans van niet-doelsoorten te vergroten.
Zodra de Franse autoriteiten deze uitleg verstrekt hebben, zal de Commissie de Commissie 
verzoekschriften op de hoogte stellen van haar evaluatie van de toepassing door Frankrijk van 
de desbetreffende bepalingen in de milieuwetgeving van de EG.

6. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 2 september 2010.

In het licht van dit verzoekschrift, waarin het gebruik van 'tendelles' in de Franse departementen 
Aveyron and Lozère wordt gehekeld, heeft de Commissie Frankrijk meermaals om 
gedetailleerde informatie over deze vangstmethode verzocht, teneinde te bepalen of deze 
methode conform de vogelrichtlijn (2009/147/EG1) is.
De Commissie heeft de door Frankrijk verstrekte gegevens in verband met het nieuwe model 
'tendelles' onderzocht. Het "Office national de la Chasse et de la Faune sauvage" (ONCFS) heeft 
het nieuwe model uitgetest en is tot de conclusie gekomen dat deze vangstmethode voldoet aan 
de vereisten van artikel 9 van de vogelrichtlijn. Het lijkt er inderdaad op dat deze vangstmethode 
– met inbegrip van de selectiviteit ervan – aanzienlijk is verbeterd door onder meer de 
aanpassing van de val zelf, de verplichte training voor vallenzetters en de controles door het 
ONCFS. De Franse autoriteiten hebben indiener uitgenodigd het ONCFS te vergezellen tijdens 
controles in december 2009. Tijdens deze onderneming die drie dagen duurde, werd geen 
overtreding vastgesteld.
De Commissie is derhalve van oordeel dat geen inbreuk wordt gemaakt op de bepalingen van de 
vogelrichtlijn.

                                               
1 PB L 20 van 26.1.2010.


