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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0436/2008 af Joseph Buttigieg, maltesisk statsborger, for Jagt- og 
Bevaringsføderationen, Malta, om Kommissionens beslutning om at indlede 
overtrædelsesprocedurer mod Malta på grund af forårsjagten

1. Sammendrag

Andrageren protesterer mod Kommissionens beslutning om at indlede 
overtrædelsesprocedurer mod Malta for overtrædelse af EF-direktiv 79/409 
(fuglebeskyttelsesdirektivet) på grund af forårsjagten. Andrageren mener, at forårsjagten er en 
del af den maltesiske tradition, og at man har ignoreret tidligere fælles holdninger vedtaget af 
Kommissionen og Malta under tiltrædelsesforhandlingerne.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 24. september 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 20. marts 2009.

"Kommissionen henviser til sine tidligere meddelelser vedrørende de forbundne andragender 
798/2004, 334/2005, 886/2005, 530/2006 og 1091/2007 om ulovlig forårsjagt på fugle i 
Malta.

Jagt er i EU reguleret af fuglebeskyttelsesdirektivet fra 1979. Selv om direktivet indeholder et 
generelt forbud mod at dræbe vilde fugle, giver det dog mulighed for jagt på visse arter, 
såfremt dette ikke sker i yngle- eller træksæsonen. Ekstraordinært kan medlemsstaterne give 
tilladelse til indfangning eller drab på fugle, som er omfattet af direktivet, uden for den 
normale jagtsæson af et begrænset antal grunde, selv om sådanne afvigelser kun tages i brug, 
hvor der ikke er nogen alternativ løsning. Spørgsmålet om forårsjagt var genstand for 
drøftelser inden Maltas tiltrædelse af EU. Selv om det lykkedes den maltesiske regering at 
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opnå en overgangsperiode for tilladelse til at indfange visse fugle (finker) indtil slutningen af 
2008, var der aldrig nogen undtagelse for forårsjagt, der derfor er underlagt de fælles EU-
regler som fastlagt i fugledirektivet.

Kommissionen indledte overtrædelsesprocedurer mod Malta i 2006 i henhold til EF-traktatens 
artikel 226 for manglende overholdelse af EU-lovgivningen om beskyttelse af vilde fugle, 
især for at tillade jagt på to fuglearter - vagtler (Coturnix coturnix) og turtelduer (Streptopelia 
turtur) - om foråret. Jagten på disse trækfugle finder sted, når de vender tilbage fra Afrika til 
ynglepladserne i Europa, inden de har haft en chance for at formere sig. Indvirkningen på 
fugleantallet er derfor mere betydningsfuld, end den ville være om efteråret eller vinteren 
efter ynglesæsonen. På dette grundlag mener Kommissionen derfor, at der findes alternative 
løsninger til forårsjagten, særligt muligheden for at jage disse to fuglearter om efteråret.

I sin endelige skriftlige advarsel i oktober 2007 opfordrede Kommissionen Malta til ikke at 
tillade forårsjagt i 2008. I sit svar fra januar 2008 fremkom Malta ikke med en klar 
forpligtelse i denne henseende. Den 31. januar 2008 anmodede Kommissionen Domstolen om 
at træffe foreløbige forholdsregler for at forhindre forårsjagten i 2008. Den 24. april fastslog 
Domstolen, at der ikke måtte vedtages nogen lovgivning i Malta, som ville tillade forårsjagten 
i 2008. Hovedsagen, der omhandler selve princippet om forårsjagt i Malta, er stadig under 
behandling af Domstolen, og Kommissionen er derfor ikke i stand til at kommentere denne 
sag yderligere på nuværende tidspunkt."

4. Kommissionens svar, modtaget den 22. april 2010.

Den 10. september 2009 afsagde Den Europæiske Unions Domstol dom i hovedsagen (sag C-
76/08) om selve princippet om forårsjagt i Malta. Den stadfæstede, at jagt på vagtler og 
turtelduer under forårstræk mellem 2004 og 2007 var i modstrid med fugledirektivet1, 
2009/147/EC, især bestemmelserne i artikel 9. Dommen udelukkede imidlertid ikke en 
mulighed for i fremtiden at åbne op for en begrænset og nøje overvåget forårsjagtsæson i 
Malta, forudsat at alle de relevante betingelser i henhold til artikel 9, stk. 1, litra c var opfyldt 
(især et mindre antal fugle på selektiv basis under streng kontrol).

Kommissionen kan bekræfte, at der er drøftelser i gang med den maltesiske regering om 
håndhævelsen af domstolens dom og behovet for en eventuel fritagelse, for at forårsjagt kan 
opfylde betingelserne i dommen og forpligtelserne i henhold til fugledirektivet. 
Kommissionen følger nøje situationen og er forpligtet til at sikre fuld overholdelse af 
fugledirektivet og domstolens dom.
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