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Toelichting

Richtlijn 2009/147/EG is een codificatie
van Richtlijn 79/409/EEG van de Raad
van 2 april 1979 inzake het behoud van
de vogelstand. Bij codificatie worden
meermalen gewijzigde wetsteksten vervangen door een geconsolideerde tekst.
Bij codificatie mogen geen inhoudelijke
wijzigingen in de betrokken wetsteksten
worden aangebracht.
De uiterste termijn voor het in werking
doen treden van de nodige wettelijke en
bestuursrechtelijke bepalingen om aan
de oorspronkelijke richtlijn te voldoen
was 06/04/1981. Wijzigingen van (Bijlagen bij) de Vogelrichtlijn bevatten aparte
uitvoeringstermijnen. Deze termijnen
blijven onverminderd van toepassing.

Ten aanzien van de Habitatrichtlijn heeft
de Commissie van de EU gesteld dat de
Richtlijn mede van toepassing is in de
EEZ voor zover de bevoegdheid van de
lidstaten zich uitstrekt over deze zone.
Het Hof van Justitie van de EU heeft dit
bevestigd. Deze opstelling maakt het
aannemelijk dat het Hof een soortgelijk
standpunt zal innemen ten aanzien van
de Vogelrichtlijn. De Europese Commissie heeft bij herhaling laten weten dat de
Vogelrichtlijn ook van toepassing is in de
EEZ.
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Essentie:
De Vogelrichtlijn heeft betrekking op de instandhouding van alle natuurlijk in het wild levende vogelsoorten op het Europese grondgebied van de lidstaten en bevat bepalingen met betrekking tot de
bescherming van vogelsoorten en hun leefgebieden.
De richtlijn is van toepassing op het grondgebied van de lidstaten, hetgeen in ieder geval de territoriale zee omvat. Ten aanzien van de Habitatrichtlijn hebben de Europese Commissie en het Hof van
Justitie van de EU gesteld dat de richtlijn mede van toepassing is in de EEZ voor zover de bevoegdheid van de lidstaten zich uitstrekt over deze zone. Deze opstelling maakt het aannemelijk dat Commissie en Hof een soortgelijk standpunt (zullen) innemen ten aanzien van de Vogelrichtlijn. Nederlandse regelgeving die beoogt de Vogelrichtlijn te implementeren is nog niet van toepassing voorbij de
territoriale zee.
De richtlijn betreft de bescherming, het beheer en de regulering van bovengenoemde soorten en stelt
regels voor de exploitatie daarvan. De materiële verplichtingen van de richtlijn komen in grote lijnen
overeen met het Verdrag van Bern. De Vogelrichtlijn verplicht de lidstaten tot het nemen van alle nodige maatregelen om de populatie van deze soorten op een niveau te houden of te brengen dat met
name beantwoordt aan de ecologische, wetenschappelijke en culturele eisen, waarbij zij tevens rekening houden met economische en recreatieve eisen. De door de lidstaten te nemen maatregelen dienen onder andere betrekking te hebben op de instelling van beschermingszones en onderhoud en
ruimtelijke ordening van leefgebieden van deze soorten overeenkomstig de ecologische eisen van
dergelijke gebieden binnen en buiten de beschermingzones.
Naast deze voor alle natuurlijk in het wild levende vogelsoorten binnen de EU geldende verplichtingen, stelt de richtlijn nadere regels ten aanzien van de soorten opgenomen in Bijlage I. Voor deze
soorten, en voor niet in deze Bijlage genoemde, maar geregeld voorkomende trekvogels worden speciale beschermingsmaatregelen getroffen. De lidstaten wijzen met name de naar aantal en oppervlakte voor de instandhouding van deze soorten meest geschikte gebieden als speciale beschermingszones aan, waarbij rekening wordt gehouden met de bescherming die deze soorten behoeven in de
geografische zee - en landzone waar deze richtlijn van toepassing is. Met het oog op trekvogels dienen de lidstaten bijzondere aandacht aan de bescherming van watergebieden en in het bijzonder aan
de watergebieden van internationale betekenis te besteden.
De Vogelrichtlijn draagt de EU-lidstaten op om met betrekking tot alle van nature voorkomende vogelsoorten een aantal verboden in te stellen, waaronder op het doden en vangen van vogels. De richtlijn
bevat een vrij uitgebreid stelsel van uitzonderingen op deze verboden. Zo is onder meer bepaald dat
op de in Bijlage II vermelde soorten, vanwege hun populatieniveau, hun geografische verspreiding en
de omvang van hun voortplanting in de hele Unie of specifieke lidstaten mag worden gejaagd volgens
de bepalingen van de nationale jachtwetgeving. De lidstaten zien erop toe dat de jacht op deze soorten de pogingen tot instandhouding die in hun verspreidingsgebied worden ondernomen, niet in gevaar brengt.
De Vogelrichtlijn is door Nederland geïmplementeerd door middel van de Wet natuurbescherming.
In april 2017 heeft de Europese Commissie een actieplan gepresenteerd dat tot doel heeft betere
naleving en uitvoering van het Europese biodiversiteitsbeleid, waarvan de Vogel- en Habitatrichtlijnen
onderdeel uitmaken, te bewerkstelligen. Het plan zal in de periode 2017-2019 worden geïmplementeerd.
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