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Tárgy: Joseph Buttigieg, máltai állampolgár által a Vadászati és Fajmegőrzési 
Szövetség – Málta nevében benyújtott, 0436/2008. számú petíció az Európai 
Bizottságnak Málta ellen a tavaszi vadászat miatt indított jogsértési 
eljárásról szóló határozata elleni tiltakozásról 

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója tiltakozik az Európai Bizottság azon határozata ellen, hogy jogsértési 
eljárást kezdeményez Málta ellen a 79/409/EGK irányelvnek (madárvédelmi irányelv) a 
tavaszi vadászat során való megsértése miatt. A petíció benyújtója úgy véli, hogy a tavaszi 
vadászat a máltai hagyományok része, valamint hogy figyelmen kívül hagyták az Európai 
Bizottság és Málta által a csatlakozási tárgyalások során elfogadott korábbi közös 
álláspontokat.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. szeptember 24. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. március 20.

A Bizottság hivatkozni kíván a máltai jogellenes tavaszi vadászatról szóló 798/2004., 
334/2005., 886/2005., 530/2006. és 1091/2007. számú összevont petíciókkal összefüggésben 
kiadott közleményeire. 

A vadászat európai uniós szabályait a vadon élő madarakról szóló 1979. évi irányelv állapítja 
meg. Jóllehet az irányelv általános tilalmat ír elő a vadon élő madarak megölésére 
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vonatkozóan, bizonyos fajok esetében engedélyezi a vadászatot, amennyiben arra nem a 
költési vagy a vándorlási időszakban kerül sor. Kivételes esetekben a tagállamok bizonyos 
okokból engedélyezhetik az irányelv hatálya alá tartozó madarak befogását és megölését a 
szokásos vadászidényen kívüli időszakban, jóllehet az ilyen jellegű eltérések csupán alternatív 
megoldás hiányában alkalmazhatók. A tavaszi vadászat kérdése Málta uniós csatlakozását 
megelőzően is vita tárgyát képezte. Miközben a máltai kormány sikeresen elért egy átmeneti 
időszakot, amelynek keretében 2008 végéig engedélyezték bizonyos madárfajok (pintyőkék) 
csapdázását, a tavaszi vadászatra sosem vonatkozott mentesség, így arra a madárvédelmi 
irányelvben foglalt közös uniós szabályok az irányadók.

A Bizottság az EK-Szerződés 226. cikke alapján 2006-ban kezdeményezett jogsértési eljárást 
Málta ellen a vadon élő madarak védelmére irányuló uniós jogszabályok betartásának 
elmulasztása, nevezetesen két madárfaj – a fürj (coturnix coturnix) és a vadgerle (streptopelia 
turtur) – tavasszal történő vadászatának engedélyezése miatt. A szóban forgó vándormadarak 
vadászatára az Afrikából európai költőhelyükre történő visszatérésükkor kerül sor, még 
mielőtt lehetőségük nyílna a párzásra. Következésképpen a madarak számára gyakorolt hatás 
jelentősebb, mint amelyre ősszel vagy télen, azaz a költési időszakot követően lehet 
számítani. Ennek alapján tehát a Bizottság azon a véleményen van, hogy a tavaszi vadászat 
esetében léteznek alternatív megoldások, nevezetesen az adott két madárfaj őszi vadászatának 
lehetősége.

A 2007. októberi utolsó írásbeli figyelmeztetésében a Bizottság felszólította Máltát, hogy 
2008-ban ne engedélyezze a tavaszi vadászatot. 2008. januári válaszában Málta nem tett erre 
vonatkozóan egyértelmű kötelezettségvállalást.  2008. január 31-én a Bizottság a Bírósághoz 
fordult, és ideiglenes intézkedéseket kért a 2008. évi tavaszi vadászat megakadályozása 
érdekében. Április 24-én a Bíróság úgy ítélkezett, hogy Máltán nem kerülhet sor a 2008. évi 
tavaszi vadászatot engedélyező jogszabályok elfogadására. A máltai tavaszi vadászat
általános elvével kapcsolatos fő ügyet még vizsgálja a Bíróság, ezért a Bizottságnak ezen a 
ponton nem áll módjában további megjegyzésekkel szolgálni.

4. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz: 2010. április 22.

2009. szeptember 10-én az Európai Unió Bírósága ítéletet hozott a máltai tavaszi vadászat 
általános elvével kapcsolatos, C-76/08. számú fő ügyben. Ítéletében úgy találta, hogy a fürj és 
a vadgerle 2004 és 2007 közötti, a tavaszi vándorlás időszaka alatt folytatott vadászata 
megsértette a madár irányelvet1 (2009/147/EK), és különösen annak 9. cikkében előírt 
rendelkezéseket. Az ítélet azonban nem zárta ki egy korlátozott mértékű és szigorúan 
felügyelt tavaszi vadászati szezon megnyitásának lehetőségét Máltában, azzal a kikötéssel, 
hogy a 9. cikk (1) bekezdése c) pontjának összes vonatkozó feltétele (azaz előre kiválasztott 
madárfajok csekély számának szigorú ellenőrzés alatti vadászata) teljesül.

A Bizottság ehelyütt megerősíti, hogy tárgyalások folynak a máltai kormánnyal a bírósági 
ítélet végrehajtásával, valamint az ítélet által támasztott feltételek és a madár irányelvben 
foglalt kötelezettségek teljesítése érdekében a tavaszi vadászat tekintetében biztosítandó 
mentességgel kapcsolatban. A Bizottság szorosan nyomon követi az eseményeket, és 
biztosítani fogja a madár irányelvben és a bírósági ítéletben foglaltak maradéktalan 

                                               
1 HL L 20., 2010.1.26., 7–25. o.
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tiszteletben tartását.


