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1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener verzoekt het Europees Parlement om het vangen van en de jacht op vogels in Europa 
te verbieden en strafbaar te stellen. Volgens indiener worden steeds meer vogelsoorten met 
uitsterven bedreigd, maar worden in bijvoorbeeld Italië, Malta, Cyprus, en zelfs in Duitsland, 
nog steeds vogels gevangen met lokvallen, lijmstokken, netten, enz. Hij vindt dat hieraan een 
einde moet worden gemaakt.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 11 januari 2013. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 27 maart 2013

Volgens de Europese vogelrichtlijn1 worden alle natuurlijk in het wild levende vogelsoorten 
op het Europees grondgebied van de lidstaten beschermd. Elk land moet een 
beschermingsregeling invoeren op grond waarvan het onder andere verboden is om vogels 
opzettelijk te doden of te vangen, nesten en eieren opzettelijk te vernielen of te beschadigen, 
eieren te rapen in de natuur, vogels opzettelijk te storen, met name gedurende de broedperiode 
en vogels te houden van soorten die niet mogen worden bejaagd of gevangen (artikel 5).
In artikel 7 van de vogelrichtlijn wordt een gecontroleerde jacht op bepaalde in de richtlijn 
genoemde vogelsoorten toegestaan. Dit valt onder de nationale wetgeving, en landen die dit 

                                               
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, van 26 januari 2010, blz. 7).
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recht uitoefenen moeten erop toezien dat de jacht op deze soorten de pogingen tot 
instandhouding die in hun verspreidingsgebied worden ondernomen, niet in gevaar brengt.  
Bij de jacht moeten de beginselen van verstandig gebruik in acht worden genomen en is het 
niet toegestaan om te jagen tijdens de trek naar de nestplaatsen of gedurende de broedperiode, 
aangezien dit belangrijke perioden in de jaarcyclus zijn. Alle middelen, installaties of 
methoden voor het massale of niet-selectieve vangen of doden van vogels zijn verboden 
(artikel 8).
De lidstaten mogen echter, indien er geen andere bevredigende oplossing bestaat, afwijken 
van de desbetreffende bepalingen teneinde het vangen, het houden of elke andere wijze van 
verstandig gebruik van bepaalde vogels in kleine hoeveelheden, selectief en onder strikt 
gecontroleerde omstandigheden toe te staan. De lidstaten moeten in dat geval aan een aantal 
formele voorwaarden voldoen (artikel 9).
Het is aan de lidstaten om de bepalingen van de vogelrichtlijn ten uitvoer te leggen. De 
lidstaten mogen derhalve in overeenstemming met artikel 7 van de vogelrichtlijn de jacht op 
soorten waarop in hun lidstaat mag worden gejaagd, toestaan, of kunnen hiervan afwijken 
mits zij voldoen aan bovengenoemde bepalingen. Het is de taak van de Commissie om erop 
toe te zien dat de vogelrichtlijn wordt uitgevoerd en ervoor te zorgen dat de regelgeving van 
de lidstaten volledig in overeenstemming is met de vogelrichtlijn. De Commissie leidt 
regelmatig inbreukprocedures in tegen lidstaten wanneer zij van mening is dat er sprake is van 
een schending van de vogelrichtlijn1.
De Commissie is er niettemin van op de hoogte dat in de EU vogels illegaal worden gedood 
en gevangen. Hoewel de handhaving van de wetgeving in de eerste plaats de 
verantwoordelijkheid van de lidstaten is, werkt de Commissie samen met de lidstaten en 
belanghebbenden om illegale praktijken te bestrijden. Tegen deze achtergrond is er een reeks 
maatregelen, onder andere inzake toezicht, bewustmaking, handhaving en preventie, 
overeengekomen, en de Commissie begeleidt de invoering van de nodige maatregelen.

Conclusie

De Commissie zal de tenuitvoerlegging van de vogelrichtlijn door de lidstaten op de voet 
blijven volgen en zal, indien er sprake is van een mogelijke schending, de nodige maatregelen 
nemen teneinde de doelstellingen van de vogelrichtlijn te verwezenlijken, d.w.z. de 
vogelpopulaties op een niveau te houden of te brengen dat beantwoordt aan de ecologische, 
wetenschappelijke en culturele eisen.

                                               
1 In dit verband wordt verwezen naar de mededelingen van de Commissie met betrekking tot 
verzoekschrift 1091/2007 inzake de afwijkingen voor de lentejacht in Malta en Cyprus.


