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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr.0436/2008 dėl Europos Komisijos sprendimo pareikšti ieškinį 
Maltai dėl pavasarinės medžioklės, kurią pateikė Maltos pilietis Joseph 
Buttigieg Maltos medžioklės ir aplinkos apsaugos federacijos vardu 

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas reiškia protestą prieš Europos Komisijos sprendimą pareikšti ieškinį 
Maltai dėl Tarybos direktyvos 79/409/EEB dėl laukinių paukščių apsaugos nuostatų 
nesilaikymo. Peticijos pateikėjas mano, kad pavasarinė medžioklė yra Maltos tradicija ir kad 
nepaisoma per derybas dėl narystės suderintų bendrų Europos Komisijos ir Maltos pozicijų.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2008 m. rugsėjo 24 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. kovo 20 d.

„Komisija nurodo savo ankstesnius pranešimus, pateiktus atsakant į bendras peticijas 
Nr. 798/2004, 334/2005, 886/2005, 530/2006 ir 1091/2007 dėl neteisėtos pavasarinės 
paukščių medžioklės Maltoje. 

Medžioklę Europos Sąjungoje reglamentuoja 1979 m. priimta Direktyva dėl laukinių paukščių 
apsaugos. Nors šioje direktyvoje nustatytas bendras draudimas žudyti laukinius paukščius, 
joje nurodyta, kad tam tikras paukščių rūšis leidžiama medžioti, jeigu medžioklė nėra 
vykdoma per jų perėjimą ar migraciją. Valstybės narės gali leisti gaudyti ar žudyti paukščius, 
kuriems taikomos šios direktyvos nuostatos, ne per įprastinį medžioklės sezoną dėl kelių 
apibrėžtų priežasčių, nors tokios leidžiančios nukrypti nuostatos taikomos tik tada, kai nėra 
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jokio kito priimtino sprendimo. Pavasarinės medžioklės klausimas buvo diskusijų objektas 
prieš Maltos narystę ES. Maltos vyriausybei pavyko pasiekti, kad būtų suteiktas pereinamasis 
laikotarpis ir iki 2008 m. pabaigos būtų leista spąstais gaudyti tam tikrų rūšių paukščius 
(smulkius paukščius giesmininkus), bet pavasarinei medžioklei ši išimtis niekada nebuvo 
taikoma, todėl jai galioja bendros ES taisyklės, nurodytos Direktyvoje dėl laukinių paukščių 
apsaugos.

2006 m. Komisija pareiškė ieškinį Maltai pagal EB sutarties 226 straipsnį dėl ES teisės aktų, 
skirtų laukinių paukščių apsaugai, nesilaikymo, tiksliau, dėl to, kad pavasarį buvo leista 
medžioti dvi paukščių rūšis – putpeles (Coturnix coturnix) ir paprastuosius purplelius 
(Streptopelia turtur). Šių paukščių medžioklė vykdoma jiems grįžtant iš Afrikos į perėjimo 
vietas Europoje, net nesuteikus galimybės išperėti jauniklius. Todėl poveikis paukščių 
skaičiui yra daug didesnis už poveikį rudenį ar žiemą, pasibaigus perėjimo sezonui. 
Atsižvelgdama į tai Komisija mano, kad alternatyva pavasarinei medžioklei yra galimybė 
medžioti šias dvi paukščių rūšis rudenį.

2007 m. spalio mėn. galutiniame raštiškame įspėjime Komisija paragino Maltą uždrausti 
pavasarinę medžioklę 2008 m. pavasarį. 2008 m. sausio 31 d. Komisija kreipėsi į Teismą 
prašydama taikyti laikinas priemones, kad 2008 m. nebūtų vykdoma pavasarinė medžioklė. 
Balandžio 24 d. Teismas nurodė Maltai nepriimti jokių teisės aktų, leidžiančių pavasarinę 
medžioklę 2008 m. Pagrindinė byla, susijusi su bendru pavasarinės medžioklės Maltoje 
principu, vis dar nagrinėjama Teisme, todėl Komisija šiuo metu negali pateikti daugiau 
informacijos.“

4. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. balandžio 22 d.

„2009 m. rugsėjo 10 d. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas paskelbė sprendimą 
pagrindinėje byloje (Byla C-76/08), susijusioje su pagrindiniu pavasarinės medžioklės 
Maltoje principu. Teismas nusprendė, kad putpelių ir paprastųjų purplelių medžioklė per 
pavasario migraciją 2004–2007 m. prieštaravo Tarybos direktyvos Nr. 2009/147/EB dėl 
laukinių paukščių apsaugos1 9 straipsniui. Vis dėlto Teismo sprendimas neužkirto kelio 
ateityje pradėti ribotą ir griežtai prižiūrimą pavasarinės medžioklės sezoną Maltoje, laikantis 
visų reikalingų 9 straipsnio 1 dalies c punkto sąlygų (griežtai prižiūrint ir atrankiniu būdu 
gaudant nedidelį paukščių skaičių).

Komisija patvirtina, kad tęsiamos diskusijos su Maltos vyriausybe dėl Teismo sprendimo 
vykdymo ir dėl būtinybės užtikrinti, kad bet kokios pavasarinės medžioklės išimtys atitiktų 
                                               
1 OL L 20, 2010 1 26, p. 7–25.
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šio sprendimo sąlygas ir Direktyvos dėl laukinių paukščių apsaugos įpareigojimus. Komisija 
atidžiai stebi padėtį ir sieks užtikrinti, kad būtų visiškai laikomasi Direktyvos dėl laukinių 
paukščių apsaugos nuostatų ir Teismo sprendimo.“


