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In bijlage II bij de vogelrichtlijn1 worden de grutto (Limosa limosa ssp. limosa) en de wulp (Numenius 
arquata ssp. arquata) vermeld als soorten waarop in Frankrijk mag worden gejaagd. In 
overeenstemming met artikel 7, lid 4, van de vogelrichtlijn zien de lidstaten erop toe dat bij de 
beoefening van de jacht op deze soorten de principes van een verstandig gebruik en een ecologisch 
evenwichtige regulering van de betrokken vogelsoorten in acht worden genomen. 
 
Overeenkomstig het Gidsdocument voor de jacht2 van de Commissie kan de jacht niet worden 
voortgezet indien een soort in aantal afneemt, tenzij het een onderdeel vormt van een goed doordacht 
beschermingsplan dat het behoud van de natuurlijke omgeving en andere maatregelen omvat, die de 
afname vertragen of de trend ombuigen. Voor de wulp is uit hoofde van de Overeenkomst inzake de 
bescherming van Afrikaans-Euraziatische trekkende watervogels (AEWA) ook een tijdelijk moratorium 
op de jacht ingesteld3.  
 
Frankrijk heeft een tijdelijk moratorium op de jacht op beide soorten ingesteld, dat voor de wulp niet 
van toepassing is in het openbaar zeegebied. De Franse autoriteiten hebben de Commissie niet in 
kennis gesteld van plannen om de jacht op die soorten toe te staan na het verstrijken van het 
moratorium in juli 2019. Het belangrijkste probleem voor de bescherming van deze soort is niet alleen 
de aanpak van de jacht, maar ook de aanpak van de gevolgen van verandering in landgebruik. 
 
Hoewel de Franse bevoegde autoriteiten in de eerste plaats verantwoordelijk zijn voor de handhaving 
van de vogelrichtlijn, voert de Commissie indien nodig inbreukprocedures om de naleving van de 
vogelrichtlijn te waarborgen, waaronder op het gebied van de jacht. 
 

                                                      
1  Richtlijn 2009/147/EG (PB L 20 van 26.1.2010, blz. 7). 
2  http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/hunting/docs/hunting_guide_nl.pdf 
3  Het internationale soortspecifieke actieplan voor de bescherming van de wulp https://www.unep-

aewa.org/sites/default/files/publication/ts58_eurasian_curlew_issap_website_version.pdf 


