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Temats: Lūgumraksts Nr. 0436/2008, ko Maltas Medību un dabas aizsardzības 
federācijas vārdā iesniedza Maltas valstspiederīgais Joseph Buttigieg, par 
Eiropas Komisijas lēmumu ierosināt tiesvedību pret Maltu saistībā ar 
pienākumu neizpildi attiecībā uz pavasara medībām

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs iebilst pret Eiropas Komisijas lēmumu ierosināt pārkāpumu 
tiesvedību pret Maltu saistībā ar Direktīvā 79/409/EEK (Putnu direktīva) noteikto pienākumu 
neizpildi attiecībā uz pavasara medībām. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka pavasara 
medības ir viena no maltiešu tradīcijām un ka netiek ievērota iepriekšējā kopējā nostāja, kas 
pievienošanās sarunu laikā tika pieņemta starp Eiropas Komisiju un Maltu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 24. septembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 20. martā

„Komisija atsaucas uz tās agrāk sniegtajiem paziņojumiem saistībā ar apvienotajiem 
lūgumrakstiem Nr. 798/2004, 334/2005, 886/2005, 530/2006 un 1091/2007 par nelikumīgām 
putnu medībām pavasarī Maltā.

ES medības regulē 1979. gada Direktīva par savvaļas putnu aizsardzību. Neskatoties uz to, ka 
direktīvā ir ietverts vispārējs savvaļas putnu nonāvēšanas aizliegums, tā tomēr atļauj noteiktu 
sugu medības ar nosacījumu, ka tās nenotiek vairošanās vai migrācijas periodā. Izņēmuma 
kārtā dalībvalstis var atļaut direktīvā noteikto putnu sagūstīšanu vai nonāvēšanu ārpus 
normālās medību sezonas un tikai dažu iemeslu dēļ, tomēr šādas atkāpes piemēro vienīgi tad, 
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ja nepastāv cits alternatīvs risinājums. Jautājums par pavasara medībām bija diskusiju tēma 
pirms Maltas pievienošanās ES. Lai arī Maltas valdībai izdevās panākt pārejas periodu, kurā 
līdz 2008. gada beigām būtu atļauta noteiktu putnu (žubīšu) medības ar lamatām, pavasara 
medības nekad nav bijušas izņēmumu skaitā un tādēļ uz tām attiecas vispārējie ES noteikumi, 
kā noteikts direktīvā par savvaļas putnu aizsardzību.

2006. gadā Komisija saskaņā ar EK līguma 226. pantu uzsāka pārkāpuma procedūru pret 
Maltu par ES tiesību aktu par savvaļas putnu aizsardzību neievērošanu, jo īpaši par atļauju 
pavasarī medīt divas putnu sugas — paipalas (Coturnix coturnix) un ūbeles (Streptopelia 
turtur). Šo migrējošo putnu medības notiek, kad tie atgriežas no Āfrikas uz ligzdošanu Eiropā, 
vēl pirms tiem ir bijusi iespēja vairoties. Tas daudz vairāk ietekmē putnu skaitu nekā rudenī 
vai ziemā pēc pārošanās sezonas. Pamatojoties uz iepriekš minēto, Komisija uzskata, ka 
pastāv alternatīvi risinājumi pavasara medībām, proti, iespēja medīt divas putnu sugas rudenī.

Komisija savā pēdējā rakstiskajā brīdinājumā 2007. gada oktobrī aicināja Maltu neatļaut 
2008. gada pavasara medības. Atbildot 2008. gada janvārī, Malta nesniedza stingru 
apņemšanos šajā sakarā.  2008. gada 31. janvārī Komisija vērsās pie Tiesas ar lūgumu noteikt 
pagaidu pasākumus, lai nepieļautu 2008. gada pavasara medības. Tiesa 24. aprīlī nolēma, ka 
Malta nedrīkst pieņemt tādu tiesību aktu, kas atļautu pavasara medības 2008. gadā. Tiesa 
joprojām izskata pamata lietu par vispārējo principu attiecībā uz pavasara medībām Maltā un 
tādēļ šajā posmā Komisija nevar sniegt turpmākus komentārus par šo lietu.”

4. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 22. aprīlī

„Eiropas Savienības Tiesa 2009. gada 10. septembrī pieņēma spriedumu pamata lietā (Lieta 
C-76/08) par vispārējo principu attiecībā uz putnu pavasara medībām Maltā. Tā secināja, ka 
paipalu un ūbeļu medības pavasara migrācijas laikā no 2004. līdz 2007. gadam bija pretrunā 
Putnu direktīvas1 2009/147/EK noteikumiem, jo īpaši tās 9. panta prasībām. Tomēr lēmumā 
nav izslēgta iespēja nākotnē atklāt ierobežotu un stingri uzraudzītu putnu pavasara medību 
sezonu Maltā ar nosacījumu, ka tiek ievēroti visi 9. panta 1. punkta c) apakšpunkta atbilstīgie 
noteikumi (jo īpaši attiecībā uz nelielu skaitu putnu stingri kontrolētos apstākļos un izlases 
veidā).

Komisija var apliecināt, ka ar Maltas valdību notiek sarunas par šo Tiesas sprieduma 
pildīšanu un nepieciešamību jebkādām atkāpēm saistībā ar pavasara medību sezonu, lai 
ievērotu šā sprieduma noteikumus un Putnu direktīvā paredzētās saistības. Komisija rūpīgi 
kontrolē šo situāciju un ir apņēmības pilna nodrošināt, ka pilnībā tiek ievēroti Putnu direktīvas 
noteikumi un Tiesas spriedums.”

                                               
1 OJ V 20, 26.1.2010., 7.-25. lpp.


