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Комисия по петиции

22.4.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП
Относно: Петиция 0436/2008 внесена от г-н Joseph Buttigieg, с малтийско 

гражданство, от името на Федерацията по лов и опазване на видовете —
Малта, срещу решението на Европейската комисия да образува 
процедура по установяване на нарушение срещу Малта относно 
пролетния лов 

1. Резюме на петицията

Вносителят протестира срещу решението на Европейската комисия да образува 
процедура по установяване на нарушение срещу Малта за нарушение на Директива 
79/409 (Директивата за птиците) във връзка с пролетния лов. Вносителят счита, че 
пролетният лов е част от традицията на Малта и че предишни общи позиции, 
съгласувани от Европейската комисия и Малта по време на присъединителните 
преговори, са били пренебрегнати.  

2. Допустимост

Обявена за допустима на 24 септември 2008 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 20 март 2009 г.

Комисията се позовава на предишните си съобщения във връзка с петиции 798/2004, 
334/2005, 886/2005, 530/2006 и 1091/2007, които се отнасят до проблема с незаконния 
пролетен лов на птици в Малта. 

В ЕС ловът е регулиран от Директивата за дивите птици от 1979 г. Въпреки че в 
директивата се указва обща забрана за избиването на диви птици, ловът на някои 
видове е позволен, при условие, че не се провежда по време на размножаването или 
миграцията. По изключение, държавите-членки могат да разрешават залавянето или 
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убиването на птици, попадащи в обхвата на Директивата, извън обичайния ловен сезон 
само по ограничен брой причини, като тези изключения се прилагат единствено когато 
не съществува алтернативно решение. Проблемът за пролетния лов е бил обект на 
дебат преди присъединяването на Малта към ЕС. Въпреки, че малтийското 
правителство е успяло да уговори преходен период до края на 2008 г., през който да е 
позволено залавянето на някои птици (сипки), пролетният лов никога не е бил предмет 
на освобождаване и следователно се регулира от общите правила на ЕС, посочени в 
Директивата за птиците.

През 2006 г. Комисията е започнала процедура по установяване на нарушение срещу 
Малта съгласно член 226 на Договора за ЕО за неспазване на законодателството на ЕС 
относно опазването на дивите птици, а именно за разрешаването на лова през пролетта 
на два вида птици – пъдпъдък (Coturnix coturnix) и гургулица (Streptopelia turtur). Ловът
на тези мигриращи птици се провежда по време на тяхното завръщане от Африка в 
местата за размножаване в Европа, преди да са имали възможност да се размножат. 
Поради това ловът се отразява в по-голяма степен върху броя на птиците, отколкото би 
се отразил през есента или зимата, т.е. след сезона на размножаването. Следователно 
Комисията счита, че съществуват алтернативи на пролетния лов, а именно – възможно 
е ловуването на двата вида да се осъществява през есента.

В последното си писмено предупреждение от октомври 2007 г. Комисията призова 
Малта да не разрешава провеждането на пролетен лов през 2008 г. В отговора си от 
януари 2008 г. Малта не се е ангажирала твърдо с това.  На 31 януари 2008 г. Комисията 
е сезирала Съда, като е изискала предприемането на междинни мерки за недопускане 
на провеждането на пролетен лов през 2008 г. На 24 април Съдът е постановил в Малта 
да не се приема никакво законодателство, позволяващо провеждане на пролетен лов 
през 2008 г Основното дело, свързано с принципното провеждане на пролетния лов в 
Малта, все още се разглежда от Съда и поради това на този етап Комисията не може да 
коментира случая по-обстойно.

4. Отговор от Комисията, получен на 22 април 2010 г.

На 10 септември 2009 г. Съдът на Европейския съюз е постановил решение по 
основното дело (Дело C-76/08) относно принципното провеждане на пролетния лов в 
Малта. Съдът е установил, че практиката за периода 2004 – 2007 г. да се ловуват 
пъдпъдъци и гургулици по време на пролетната им миграция противоречи на 
Директивата за птиците1 2009/147/ЕО и по-конкретно на изискванията съгласно член 9. 
Въпреки това решението не изключва бъдещата възможност за откриване на ограничен 
и строго наблюдаван пролетен ловен сезон в Малта, при условие, че са изпълнени 
условията, определени в член 9, параграф 1, буква в) (а именно малък брой птици, при 
строго контролирани условия и избирателно).

Комисията може да потвърди, че в момента се провеждат дискусии с малтийското 
правителство относно изпълнението на решението на Съда и относно нуждата всяка 
дерогация, позволяваща откриване на пролетен период за ловуване, да е в съответствие 
с условията на решението и със задълженията по Директивата за птиците. Комисията 
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наблюдава ситуацията отблизо и има за цел да осигури стриктно спазване на 
Директивата за птиците и на решението на Съда.


