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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 347/2010, ingediend door Carmen Andonaegui Moreno (Spaanse 
nationaliteit), over de verwijdering van een ooievaarsnest van een kerktoren in de 
stad Galapagar nabij Madrid

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster klaagt dat de lokale autoriteiten en de kerkenraad in de Spaanse stad Galapagar een 
ooievaarsnest hebben verwijderd van een van de torens van de kerk “Nuestra Señora de la 
Asunción”. Indienster benadrukt dat zij zich reeds vergeefs tot de verantwoordelijke 
autoriteiten in Madrid en tot de Spaanse ombudsman heeft gewend. Zij meent dat er in deze 
zaak sprake is van schending van de bepalingen van Richtlijn 2009/147/EG inzake het behoud 
van de vogelstand en verzoekt derhalve het Europees Parlement in te grijpen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 1 juli 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 202, 
lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 10 november 2010.

Inhoud van het verzoekschrift

Indienster klaagt dat het nest van een witte ooievaar, dat zich bevond op een van de torens van 
de kerk “Nuestra Señora de la Asunción” in de stad Galapagar, verwijderd is van zijn 
oorspronkelijke plek en dat er een metalen net is bevestigd om te voorkomen dat ooievaars er 
een nieuw nest bouwen. Indienster beweert dat dit een inbreuk vormt op de bepalingen van 
Richtlijn 2009/147/EG (de vogelrichtlijn)1. Indienster heeft een koppeling bijgevoegd naar 
                                               
1 Richtlijn 2009/147/EG van het Europees Parlement en de Raad van 30 november 2009 
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een blog waar de ontwikkelingen van deze zaak kunnen worden gevolgd.

Commentaar van de Commissie op de argumenten in het verzoekschrift

De Commissie constateert dat de stad Galapagar niet deel uitmaakt van enige speciale 
beschermingszone op grond van de vogelrichtlijn. Volgens de beschikbare informatie is de 
desbetreffende vogelsoort, de ciconia ciconia, niet bedreigd en komt deze overal in het land 
voor.

De Commissie zou de bepalingen van artikel 4, lid 4 van voornoemde richtlijn in herinnering 
willen brengen, waarin wordt bepaald dat de lidstaten ook buiten de beschermingszones 
moeten trachten vervuiling en verslechtering van de leefgebieden van vogels te voorkomen. 
De bepalingen van artikel 5 van de vogelrichtlijn houden in dat de lidstaten de nodige 
maatregelen dienen te nemen voor de invoering van een algemene regeling voor de 
bescherming van alle natuurlijk in het wild levende vogelsoorten op het Europese 
grondgebied van de lidstaten (ofwel alle wilde vogelsoorten in de EU).

De Commissie zou tevens willen wijzen op de bepalingen van artikel 9 van de vogelrichtlijn, 
die voorziet in de mogelijkheid om af te wijken van de bepalingen van (onder andere) 
artikel 5, indien er geen andere bevredigende oplossing bestaat. Voor de toepassing van deze 
bepaling wordt een aantal redenen genoemd, waaronder het belang van de volksgezondheid 
en de openbare veiligheid. Eventuele afwijkingen van de uitvoering van dit artikel dienen elk 
jaar te worden verantwoord aan de Commissie, onder vermelding van voor welke 
vogelsoorten mag worden afgeweken, welke middelen, installaties of methoden zijn 
toegestaan, onder welke voorwaarden met betrekking tot het risico en onder welke 
omstandigheden van tijd en plats deze afwijkende maatregelen mogen worden genomen, 
welke autoriteit hiertoe bevoegd is, en welke controles zullen worden uitgevoerd.

Conclusies

Voor de Commissie dienen het behoud van stedelijk erfgoed en de bescherming van vogels 
verenigbaar te zijn. De bevoegde autoriteiten dienen derhalve passende maatregelen te nemen 
om dit mogelijk te maken. Het is echter de verantwoordelijkheid van Spanje om de 
vogelrichtlijn ten uitvoer te leggen op zijn grondgebeid en de Commissie kan, zoals de zaken 
er nu voorstaan, geen inbreuk constateren op de vogelrichtlijn.

                                                                                                                                                  
inzake het behoud van de vogelstand (PB L 20/7 van 26.1.2010) die Richtlijn 79/409/EEG 
van de Raad van 2 april 1979 inzake het behoud van de vogelstand codificeert (PB L 103 van 
25.4.1979).


