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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1631/2009, ingediend door Anna Gallés Gabarró (Spaanse
nationaliteit), namens de natuurbeschermingsvereniging "Depana Liga de Defensa 
del Patrimoni Natural", over toestemming voor het gebruik van lijmstokken om 
vogels te vangen in de Spaanse regio Catalonië

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster beklaagt zich erover dat de Catalaanse regering toestemming heeft gegeven voor 
het gebruik van lijmstokken om zangvogels te vangen. Indienster benadrukt dat deze vorm 
van vogelvangst verboden is krachtens Richtlijn 79/409/EEG van de Raad inzake het behoud 
van de vogelstand, waarin in bijlage IV, letter a) is bepaald dat strikken, lijm, haken, 
blindgemaakte of verminkte levende vogels gebruikt als lokvogels, bandopnemers en 
elektrocutieapparatuur niet mogen worden gebruikt als vangmethode. Indienster verzoekt 
derhalve het Europees Parlement om op te treden tegen de verantwoordelijke overheden in 
Catalonië om te waarborgen dat de bepalingen van bovenstaande richtlijn strikt worden 
nageleefd.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 22 februari 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 8 oktober 2010

Het verzoekschrift

Indienster merkt op dat de traditionele methode om vogels te vangen die in Catalonië 
bekendstaat als "vesc" (het vangen van vogels met stokken die zijn voorzien van lijm of een 
andere kleverige substantie), door de Commissie in 2007 als niet-selectief is beschouwd. 
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Daarom heeft de Catalaanse regionale regering deze methode om vinken te vangen in 2008 
verboden. Indienster betreurt het dat de regionale regering deze methode om vogels te vangen 
in 2009 weer heeft toegestaan om experimentele doeleinden, daarbij gebruikmakend van de 
afwijkingen in artikel 9 van de Vogelrichtlijn. De methode is weer toegestaan teneinde een 
experimenteel onderzoek te doen naar de mate van selectiviteit van de "vesc". Indienster 
maakt bezwaar tegen dit experiment/onderzoek, omdat het niet voldoet aan de eisen van een 
wetenschappelijk onderzoek: er is geen sprake van een methodologie en de belangrijkste 
"uitvoerders" van het onderzoek zijn jagers die vogels vangen zonder enige controle door de 
bevoegde autoriteiten.

Indienster stelt dat de gegeven toestemming niet voldoet aan de vereisten van artikel 9 omdat: 
a) er andere bevredigende oplossingen bestaan (jacht met opvouwbare netten);
b) de voorwaarden voor de jacht niet streng worden gecontroleerd;
c) het niet om kleine aantallen vogels gaat, aangezien meer dan 2 600 jagers de 

"toestemming bij uitzondering" hebben gekregen. 

De opmerkingen van de Commissie over het verzoekschrift

Zoals indienster vermeldt, heeft de Europese Commissie zich de afgelopen jaren 
beziggehouden met de kwestie van het vangen van vinken in Spanje. Niet alleen heeft de 
Commissie Spanje op de hoogte gebracht van haar zorgen over het voorgestelde decreet van 
de Catalaanse regionale regering ter regeling van de vangst, het bezit en het publiekelijk 
tentoonstellen van vinken, maar ze heeft ook (op 23 juli 2008) bij de Spaanse autoriteiten 
gevraagd om gedetailleerde informatie over:

- het aantal vogels dat elk jaar wordt gevangen op grond van de uitzonderingen voorzien 
in artikel 9 van de Vogelrichtlijn, 2009/147/EG1;

- informatie over de methodologie die wordt gebruikt om de maximumhoeveelheid te 
vangen vogels vast te stellen. 

De Commissie heeft er verder bij de Spaanse regionale autoriteiten op aangedrongen te 
zoeken naar andere bevredigende oplossingen (zoals kweken in gevangenschap), teneinde het 
aantal gevangen vogels krachtens de bij artikel 9 bepaalde afwijkingen terug te dringen.

Het antwoord van de Spaanse autoriteiten op dit verzoek is op 15 juli 2010 ontvangen en 
bevat informatie uit verschillende regio's, waaronder Catalonië. 

In de documentatie uit deze regio wordt ook de resolutie genoemd waarnaar indienster 
verwijst: "Resolució 27 juliol 2009 per la qual s'autoritza la captura excepcional en viu 
d’ocells fringíllids amb vesc per a l’estudi experimental a Catalunya durant l’any 2009", die 
het bij uitzondering mogelijk maakt om vinken te vangen om experimentele doeleinden met 
de traditionele "vesc"-methode (lijmstokken) gedurende een bepaalde periode in 2009 (30 
dagen).

De Commissie was alleen van deze resolutie op de hoogte dankzij informatie die op 15 juli 

                                               
1 Richtlijn 2009/147/EG van het Europees Parlement en de Raad van 30 november 2009 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).
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2010 door de Spaanse autoriteiten is verschaft. Volgens de informatie die de Commissie heeft 
ontvangen, hebben de Catalaanse autoriteiten een mededeling1 doen uitgaan die opheldering 
geeft over de resolutie om bij wijze van uitzondering het vangen van vinken met de "vesc"-
methode in 2009 toe te staan. De Catalaanse autoriteiten erkennen dat de "vesc" door de 
Commissie als een illegale methode werd beschouwd op grond van de bepalingen van de 
Vogelrichtlijn. De toestemming bij uitzondering was bedoeld om een experimentele studie te 
doen naar de mate van selectiviteit van de "vesc", in het kader van het standpunt dat de 
Commissie had ingenomen. De Catalaanse autoriteiten stelden ook dat, tenzij de studie 
nieuwe duidelijke en relevante elementen oplevert, de "vesc" niet kan worden beschouwd als 
een selectieve jachtmethode.

Naast de informatie van de regionale regeringen heeft de centrale regering van Spanje de 
Commissie ook een ontwerp toegestuurd van de technische richtlijnen ter regeling van het 
vangen van vinken die, samen met de regionale regeringen, worden voorbereid. Doel van 
deze richtlijnen is om een technisch kader te bieden om de toestemming bij uitzondering van 
het vangen van vinken in het kader van de krachtens artikel 9, lid 1, sub c van de 
Vogelrichtlijn toegestane afwijking te regelen. De ontwerprichtlijnen houden rekening met 
alle jurisprudentie die over het onderwerp beschikbaar is, en regelen de methodologie voor 
het bepalen van de maximumhoeveelheid, de kalender voor vangstactiviteiten en de 
voorwaarden voor het uitgeven van vangstvergunningen. Als jachtmethode wordt uitsluitend 
het opvouwbare of landingsnet voorgesteld, met de mogelijke hulp van vogelgeluiden en/of 
lokvogels.

Conclusies

De juiste uitvoering van de bepalingen van artikel 9 van de Vogelrichtlijn is een 
verantwoordelijkheid van de lidstaten, die de regels voor afwijkingen moeten vaststellen en 
moeten beslissen welke vangstmethoden toegestaan zijn en welke verboden, in volledige 
overeenstemming met de specificaties zoals genoemd in artikel 9, lid 1 en lid 2 van de 
Vogelrichtlijn.

Volgens de ontvangen informatie lijkt het erop dat de Spaanse autoriteiten bezig zijn met het 
vaststellen van richtlijnen om het vangen van vinken afdoende te regelen op grond van de 
krachtens artikel 9, lid 1, sub c toegestane afwijking. De Commissie zal dit proces blijven 
volgen, zodat naleving van de bepalingen van de Vogelrichtlijn gewaarborgd is.

Daarnaast zal de Commissie de Catalaanse autoriteiten vragen om informatie over de 
uitkomsten van de in 2009 gedane studie.

4. Antwoord van de Commissie (REV), ontvangen op 6 mei 2011

De Commissie zal de Spaanse regionale en centrale regeringen blijven volgen in het proces van 
de vaststelling van richtsnoeren om het vangen van vinken in Spanje afdoende te regelen op 
grond van de krachtens artikel 9, lid 1, sub c), van de vogelrichtlijn (2009/147/EG2) toegestane 

                                               
1 http://www.mediambient.gencat.cat/cat/el_medi/cassa/doc/cassa_vesc.pdf
2 Richtlijn 2009/147/EG van het Europees Parlement en de Raad van 30 november 2009 inzake het behoud van 
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afwijking. Volgens de gegevens waarover de Commissie beschikt, moet het goedkeuringsproces 
van dit document nog enkele fases doorlopen.
Wat het vangen van vinken in Catalonië betreft, deelt de Commissie mee dat deze regio onlangs 
een bevel1 tot intrekking van het bestaande vergunningsstelsel voor het levend vangen van 
vinken voor traditionele activiteiten uitgevaardigd heeft.

Conclusies

De Commissie zal de ontwikkelingen betreffende de boven genoemde richtsnoeren en hun 
toepassing blijven volgen om zeker te stellen dat de krachtens artikel 9, lid 1, sub c), toegestane 
uitzonderingen volledig in overeenstemming zijn met de voorschriften van de vogelrichtlijn.

                                                                                                                                                  
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).
1 Publicatieblad van de Catalaanse regering, nr. 5824 van 23.02.2011.
https://www.gencat.cat/eadop/imagenes/5824/11040106.pdf


