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Resolutie van het Europees Parlement over de bescherming van de veehouderij en grote 
carnivoren in Europa
(2022/2952(RSP))

Het Europees Parlement,

– gezien artikel 132, lid 2, van zijn Reglement,

A. overwegende dat er veel complexe factoren zijn met schadelijke gevolgen voor de 
voedselketen die bepalend zijn voor de migratie van wilde dieren (klimaatverandering, 
hoge beschermingsstatus, toenemende bevolkingsaantallen) die leiden tot co-
existentieconflicten tussen gedomesticeerde en wilde soorten;

B. overwegende dat wetgevingsmaatregelen, zoals de habitatrichtlijn1 en internationale 
coördinatie-inspanningen, zoals het Verdrag inzake het behoud van wilde dieren en 
planten en hun natuurlijk leefmilieu in Europa (Verdrag van Bern), hebben bijgedragen 
tot het herstel van grote carnivoren, met inbegrip van de populaties van wolven; 
overwegende dat het aantal grote carnivoren op het Europese vasteland aanzienlijk is 
toegenomen en tussen 2012 en 2016 is gestegen tot 8 000 - 9 000 Euraziatische lynxen, 
15 000 - 16 000 bruine beren en 17 000 wolven; overwegende dat deze cijfers al meer 
dan vijf jaar oud zijn; overwegende dat de Internationale Unie voor behoud van de 
natuur en de natuurlijke hulpbronnen (IUCN) de wolf op grond van zijn sterke toename 
reeds in 2018 heeft ingedeeld als “niet bedreigd” (“least concern”) op EU-niveau;

C. overwegende dat grote carnivoren zeer mobiel zijn en dat afzonderlijke populaties zich 
kunnen verspreiden over grote geografische gebieden die zich uitstrekken over 
verschillende landen, zowel binnen als buiten de EU, wat leidt tot situaties waarin voor 
dezelfde populatie met een gunstige staat van instandhouding in één regio 
beheersmaatregelen kunnen gelden, terwijl zij in de naburige regio nog steeds wordt 
ingedeeld als een soort die strikt moet worden beschermd, ondanks het feit dat de staat 
van instandhouding dezelfde is; dringt aan op een wetenschappelijk onderbouwde 
aanpak, waarbij rekening wordt gehouden met de bevolking als geheel in alle lidstaten;

D. overwegende dat gedomesticeerde dieren, met name wanneer zij grazen op 
weidegronden en open grasland, gevaar lopen door het toenemende aantal grote 
carnivoren, in het bijzonder zowel in bergachtige en dunbevolkte regio’s, waar 
begrazing noodzakelijk is voor de instandhouding van deze prioritaire habitats, als in 
dichter bevolkte plattelandsgebieden, waar de aanwezigheid van wolven negatieve 
gevolgen kan hebben voor de duurzame ontwikkeling van plattelandsgebieden en de 
levenskwaliteit in deze gebieden, zowel met betrekking tot de traditionele landbouw als 
met betrekking tot het toerisme; overwegende dat er in dichtbevolkte en verstedelijkte 
gebieden met weinig grote natuurreservaten een groter risico bestaat voor 

1 Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de 
wilde flora en fauna (PB L 206 van 22.7.1992, blz. 7).
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gedomesticeerde dieren;

E. overwegende dat steeds meer wordt afgestapt van traditionele alpenweiden en 
weidebegrazingssystemen wegens de ecologische, agrarische en sociaal-economische 
uitdagingen in verband met bedrijfsvoering in de onmiddellijke nabijheid van een grote 
roofdiersoort, hetgeen onvermijdelijk leidt tot tegenstrijdigheid tussen de doelstellingen 
op het gebied van natuurbescherming; overwegende dat 50 % van alle schapen op het 
Europese vasteland zich in de buurt bevindt van ten minste één grote roofdiersoort;

F. overwegende dat preventiemaatregelen ter voorkoming van co-existentieconflicten niet 
doeltreffend genoeg zijn gebleken, maar dat zij wel hebben geleid tot meer werk en 
onevenredige kosten voor landbouwers en dat zij aanzienlijke gevolgen hebben voor het 
landschap; overwegende dat de op nationaal niveau gereguleerde compensatiebetalingen 
binnen de EU verschillen en vaak geen rekening houden met de totale geleden schade, 
naast het onherstelbare verlies van het genetisch erfgoed van veel inheemse rassen;

1. benadrukt dat de EU zich moet richten op een adequaat beheer van de biodiversiteit om 
een evenwichtige ontwikkeling mogelijk te maken van alle soorten en ecosystemen; 
wijst erop dat het biodiversiteitsbeleid weliswaar positieve resultaten heeft opgeleverd 
met betrekking tot het herstel van grote carnivoren in de EU, maar dat moet worden 
erkend dat de groeiende populaties leiden tot diverse milieu-, landbouw- en sociaal-
economische uitdagingen en dat meer actie moet worden ondernomen, op basis van een 
meer geregionaliseerde aanpak, overeenkomstig artikel 2, lid 3, van de habitatrichtlijn, 
om deze wisselwerking doeltreffend aan te pakken;

2. benadrukt dat het belangrijk is het toezicht op de gezondheid van wilde dieren te 
verbeteren, hetgeen relevant is in het specifieke geval van wolven als gevolg van de 
hybridisatie met honden; dringt aan op een gestandaardiseerd beleid voor de 
identificatie van hybriden en een transparante aanpak, met inbegrip van de 
grensoverschrijdende uitwisseling van DNA-monsters van wolven tussen 
onderzoeksinstellingen; verzoekt de Commissie en de lidstaten rekening te houden met 
de gevolgen van aanvallen door grote carnivoren voor het dierenwelzijn, met inbegrip 
van letsels, abortussen, verminderde vruchtbaarheid, verlies van dieren of hele kuddes, 
en sterfgevallen bij waakhonden, alsook voor het welzijn van mensen, met inbegrip van 
inkomensverlies en hogere arbeids- en materiële kosten, alsook mogelijke 
verwondingen of levensgevaar;

3. is ingenomen met het feit dat het wijzigingsvoorstel waarbij de wolf (Canis lupus) lager 
zou worden ingedeeld, namelijk in aanhangsel III in plaats van in aanhangsel II van het 
verdrag, is opgenomen als agendapunt voor de 42e vergadering van het Permanent 
Comité van het Verdrag van Bern; benadrukt dat de staat van instandhouding van de 
wolf op pan-Europees niveau een verlaging van de beschermingsstatus rechtvaardigt, en 
bijgevolg de goedkeuring van de voorgestelde wijziging;

Maatregelen

4. verzoekt de Commissie en de lidstaten te erkennen dat de bestaande maatregelen, zoals 
omheiningen en waakhonden, ontoereikend zijn om aanvallen afdoende te voorkomen 
en een harmonieuze co-existentie mogelijk te maken; vraagt om bij de toepassing van 
preventiemaatregelen en bij de inachtneming van afwijkingen rekening te houden met 
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de topografie en andere belangrijke factoren, zoals het toerisme, dat voor de betrokken 
gebieden van essentieel belang is; verzoekt de Commissie en de lidstaten om, in 
gevallen waarin de populaties van grote carnivoren toenemen, het belang te erkennen 
van de ontwikkeling en toepassing van controlemaatregelen onder toezicht, 
overeenkomstig de habitatrichtlijn, op basis van wetenschappelijke gegevens;

Beoordeling van de staat van instandhouding en grensoverschrijdende beheersplannen

5. verzoekt de Commissie geregeld de vooruitgang te beoordelen bij het bereiken van de 
staat van instandhouding van soorten op het niveau van biogeografische regio’s en/of 
populaties in de hele EU, teneinde de uitbreiding van wilde dieren te beoordelen op 
basis van wetenschappelijke gegevens en op basis van de uitwisseling van exemplaren 
en genstromen tussen subpopulaties, rekening houdend met de hoge 
grensoverschrijdende mobiliteit van soorten, en over te gaan tot een aanpassing van de 
beschermingsstatus zodra de gewenste staat van instandhouding is bereikt; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten de grensoverschrijdende samenwerking en de ontwikkeling 
van grensoverschrijdende beheersplannen die samenvallen met de biogeografische 
regio’s en/of op het niveau van populaties te vergemakkelijken; verzoekt de Commissie 
middelen uit te trekken voor biodiversiteitsstudies die gericht zijn op het actualiseren 
van de verspreidings- en dichtheidskaarten voor grote carnivoren; is van mening dat, om 
tot nauwkeurige ramingen te komen, deze studies moeten worden uitgevoerd in heel 
Europa, gezien de grote mobiliteit van de betrokken soorten; is van mening dat de staat 
van instandhouding van grote carnivoren gunstig is in diverse biogeografische regio’s 
waar nog steeds de indeling geldt als soorten die strikt moeten worden beschermd; 
dringt aan op nauwlettend toezicht op het EU-beleid inzake grote carnivoren met het 
oog op een bevredigende oplossing van de kwestie van de gunstige staat van 
instandhouding, op basis van realistische gegevens die wijzen op verschillende 
dichtheden voor grote carnivoren in verschillende delen van Europa; verzoekt de 
Commissie onverwijld een beoordelingsprocedure te ontwikkelen om ervoor te zorgen 
dat de beschermingsstatus van de populaties in bepaalde regio’s kan worden gewijzigd 
zodra de gewenste staat van instandhouding is bereikt, overeenkomstig artikel 19 van de 
habitatrichtlijn;

Vrijstellingen

6. verzoekt de Commissie en de lidstaten regio’s die te kampen hebben met toenemende 
co-existentieconflicten actief bij te staan, rekening houdend met het feit dat zowel wilde 
dieren als vee aanzienlijke schade lijden, zodat zij gebruik kunnen maken van de 
flexibiliteit die reeds bestaat uit hoofde van artikel 16, lid 1, van de habitatrichtlijn; 
dringt aan op een interpretatie en toepassing van dit artikel waarbij rekening wordt 
gehouden met de diversiteit binnen de Europese Unie en in nauwe samenwerking met 
de lidstaten, regio’s en belanghebbenden, om te zorgen voor een beheersaanpak op het 
niveau van grotere geografische regio’s en/of op het niveau van de populaties over de 
grenzen tussen de lidstaten heen; verzoekt de Commissie de bestaande richtsnoeren 
inzake de strikte bescherming van soorten te verduidelijken met betrekking tot de 
interpretatie van de verplichtingen die voortvloeien uit de artikelen 12 en 16 van de 
habitatrichtlijn, in het licht van de steeds grotere populaties van carnivoren en de 
toenemende co-existentieconflicten;



RE\1267551NL.docx 5/6 PE737.707v01-00

NL

7. benadrukt dat veeteelt mogelijk moet zijn zonder dat onevenredig dure, versterkte 
beschermingsmaatregelen nodig zijn die een negatief effect hebben op de haalbaarheid 
van landbouw in plattelandsgebieden; verzoekt de Commissie een beoordeling uit te 
voeren van de gevolgen van de toenemende aanwezigheid van grote carnivoren in 
Europa voor de biodiversiteit, de plattelandsgemeenschappen en het 
plattelandstoerisme, met inbegrip van de vernieuwing van generaties in de landbouw;

Landbouwbedrijven in berggebieden

8. benadrukt dat de klimaatverandering, economische crises en toename van predatie door 
grote carnivoren ernstiger gevolgen hebben voor veehouderijen in alpiene gebieden; 
wijst erop dat bedrijven in berggebieden klein zijn en hoge bijkomende kosten dragen, 
maar dat zij een belangrijke rol spelen bij de bescherming van berglandschappen en het 
behoud van de biodiversiteit in onherbergzame gebieden, waar grote wilde herbivoren 
zijn verdwenen of nog niet opnieuw zijn geïntroduceerd, hoewel zij een op de natuur 
gebaseerd, kosteneffectief instrument zijn om klimaateffecten zoals natuurbranden te 
voorkomen en te beperken; wijst erop dat gebieden als de soortenrijke Nardus-
graslanden op kiezelbodems in berggebieden en alpiene en subalpiene kalkgraslanden 
het bijzonder waard zijn om in stand te worden gehouden in het kader van de 
habitatrichtlijn; wijst erop dat extensieve begrazing een belangrijke factor is voor de 
instandhouding van deze gebieden; merkt op dat de toenemende wolvenpopulatie, in 
combinatie met de onuitvoerbaarheid van beschermingsmaatregelen op extreme 
topografische locaties, zoals in bergachtige en dunbevolkte gebieden, ertoe leidt dat de 
begrazing geleidelijk wordt stopgezet; verzoekt de Commissie traditionele 
landbouwpraktijken, zoals nomadische veeteelt, het model van beweiding in de 
landbouw, de door de Unesco erkende praktijk van transhumance en de manier van 
leven van veehouders, te beschermen en in stand te houden door middel van 
doortastende maatregelen en concrete oplossingen; erkent dat sommige van deze 
praktijken kunnen vallen onder de voorgestelde lijst van landbouwpraktijken die kunnen 
worden gefinancierd door ecoregelingen, hetgeen eventueel kan leiden tot een 
verstoring van de habitats van wilde dieren en planten; verzoekt de Commissie de 
nodige voorwaarden te creëren voor de bescherming van beweiding, wanneer 
maatregelen ter bescherming van de veestapel onmogelijk zijn;

Monitoring

9. beklemtoont dat goede monitoring een fundamentele voorwaarde is voor een succesvol 
beheer van grote carnivoren, maar dat de lidstaten gebruikmaken van verschillende 
tellings- en bewakingsmethoden; verzoekt de Commissie en de lidstaten 
wetenschappelijk bewezen monitoringmethoden in alle lidstaten te harmoniseren en de 
populaties van grote carnivoren te monitoren door rekening te houden met de 
grensoverschrijdende dimensie, met bijzondere aandacht voor de biogeografische 
regio’s en de kenmerken van elk ecosysteem; vraagt dat de resultaten van de monitoring 
tijdig en op transparante wijze openbaar worden gemaakt; verzoekt de Commissie en de 
lidstaten voorts wetenschappelijk vast te stellen welke maatregelen het best haalbaar 
zijn om aanvallen en schade als gevolg van de predatie van vee te beperken, en een 
effectbeoordeling uit te voeren van de toepassing van methoden voor actief beheer;

Financiering
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10. verzoekt de Commissie en de lidstaten passende financieringsmogelijkheden voor de 
lange termijn vast te stellen, zowel binnen als, in het bijzonder, buiten het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid, in het kader van de biodiversiteitsstrategie voor 
2030 en de habitatrichtlijn, voor passende preventieve maatregelen en adequate 
compensatie voor landbouwers, teneinde de co-existentie van grote carnivoren en 
duurzame veehouderijpraktijken te waarborgen zonder afbreuk te doen aan de 
overkoepelende doelstellingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid van de EU; 
verzoekt de Commissie te erkennen dat het toenemende aantal aanvallen door grote 
carnivoren betekent dat ook de middelen voor de bescherming van gedomesticeerde 
dieren en de uitbetaling van vergoedingen toenemen, met het risico dat middelen uit de 
plattelandsontwikkelingsprogramma’s die van oudsher bedoeld zijn om belangrijke 
doelstellingen in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid te helpen 
verwezenlijken, zullen worden besteed aan de instandhouding van soorten; stelt vast dat 
de compensatie die na een aanval aan veehouders wordt betaald, van lidstaat tot lidstaat 
verschilt; is van mening dat deze compensatie moet worden opgenomen bij de 
groepsvrijstellingen voor staatssteun; verzoekt de Commissie te overwegen om haar 
landbouwrichtsnoeren waarin compensatie voor de schade door grote roofdieren wordt 
aangemerkt als staatssteun, af te schaffen, aangezien de verliezen die door producenten 
worden geleden geen verband houden met hun landbouwactiviteit;

°

° °

11. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Commissie.


