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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0436/2008, ingediend door Joseph Buttigieg (Maltese
nationaliteit), namens de "Federation for Hunting and Conservation" - Malta, 
tegen het besluit van de Europese Commissie om inbreukprocedures tegen Malta 
in te leiden inzake jagen tijdens de lente

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener protesteert tegen het besluit van de Europese Commissie om inbreukprocedures 
tegen Malta in te leiden wegens schending van Richtlijn 79/409/EEG (de vogelrichtlijn) voor 
wat betreft jagen tijdens de lente. Indiener is van mening dat jagen tijdens de lente onderdeel 
is van de Maltese traditie en dat eerdere, door de Europese Commissie en Malta 
overeengekomen gemeenschappelijke standpunten bij de toetredingsonderhandelingen zouden 
zijn genegeerd.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 24 september 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 maart 2009.

"De Commissie verwijst naar haar eerdere mededelingen met betrekking tot de gezamenlijke 
verzoekschriften 798/2004, 334/2005, 886/2005, 530/2006 en 1091/2007 inzake de kwestie 
van de illegale lentejacht op vogels in Malta. 

De vogeljacht wordt binnen de EU gereguleerd door de vogelrichtlijn van 1979. Hoewel de 
richtlijn een algeheel verbod op het doden van wilde vogels oplegt, worden er voor bepaalde 
vogelsoorten uitzonderingen gemaakt, mits dit niet gebeurt tijdens de broedtijd of de trek. In 
uitzonderlijke gevallen kunnen lidstaten buiten het normale jachtseizoen het vangen van of 
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jagen op vogels die onder de richtlijn vallen, toestaan, al gelden dergelijke afwijkingen alleen 
als er geen andere oplossing is. Het probleem van de voorjaarsjacht was al onderwerp van 
debat voordat Malta toetrad tot de EU. Al slaagde de Maltese regering erin een 
overgangsperiode af te dwingen waarin tot eind 2008 het vangen van bepaalde vogels 
(vinken) geoorloofd werd, de voorjaarsjacht viel nooit onder deze vrijstelling en is daarom 
onderhevig aan de gemeenschappelijke EU-regels, zoals opgenomen in de vogelrichtlijn.

In 2006 heeft de Commissie uit hoofde van artikel 226 van het EG-Verdrag een 
inbreukprocedure tegen Malta ingesteld wegens verzuim om de EU-wetgeving inzake de 
bescherming van wilde vogels na te leven, in het bijzonder wegens het toestaan van de jacht 
gedurende het voorjaar op twee vogelsoorten: de kwartel (Coturnix coturnix) en de 
zomertortel (Streptopelia turtur). De jacht op deze trekvogels vindt plaats tijdens hun 
terugkeer uit Afrika naar de broedgebieden in Europa, voordat zij de kans hebben gehad zich 
voort te planten. Het effect op de vogelstand is daarom veel groter dan wanneer de jacht in de 
herfst of de winter, d.w.z. ná het broedseizoen, zou plaatsvinden. Op basis hiervan gelooft de 
Commissie dan ook dat er alternatieve oplossingen zijn voor de voorjaarsjacht, met name de 
mogelijkheid om in de herfst op de twee vogelsoorten te jagen.

In een laatste schriftelijke waarschuwing van oktober 2007 heeft de Commissie Malta 
opgeroepen de voorjaarsjacht in 2008 niet toe te staan. In zijn antwoord hierop van januari 
2008 heeft Malta geen duidelijke toezeggingen hieromtrent gedaan. Op 31 januari 2008 heeft 
de Commissie zich tot het Hof gewend en gevraagd om tussentijdse maatregelen die moeten 
voorkomen dat er in 2008 een voorjaarsjacht plaatsvindt. Op 24 april heeft het Hof geoordeeld 
dat er in Malta geen wetgeving mag worden aangenomen die de voorjaarsjacht in 2008 
toestaat. De hoofdzaak met betrekking tot het algemene beginsel van de voorjaarsjacht in 
Malta zelf, is nog altijd in behandeling bij het Hof en de Commissie is in dit stadium dan ook 
niet bij machte verdere uitspraken te doen over de kwestie."

4. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 22 april 2010.

"Op 10 september 2009 deed het Hof van Justitie van de Europese Unie uitspraak in de
hoofdzaak (zaak C-76/08) betreffende het algemene beginsel van jagen tijdens de lente in 
Malta. Het Hof stelde dat de praktijk van de jacht op kwartels en zomertortels tijdens de 
lentetrek tussen 2004 en 2007 in strijd was met de vogelrichtlijn1, 2009/147/EEG, vooral met 
de vereisten krachtens artikel 9. Het arrest sloot echter niet uit dat in de toekomst tijdens de 
lente in Malta een gelimiteerd en streng gecontroleerd jachtseizoen kan worden geopend mits 
voldaan zou worden aan alle relevante voorwaarden krachtens artikel 9 (lid 1, letter c) (met 
name een klein aantal vogels op selectieve basis onder streng toezicht).

De Commissie kan bevestigen dat er discussies gaande zijn met de Maltese regering met 
betrekking tot de uitvoering van het arrest van het Hof en de noodzaak voor 
uitzonderingsregelingen betreffende de lentejacht om te voldoen aan de voorwaarden van het 
arrest en verplichtingen krachtens de vogelrichtlijn. De Commissie volgt de situatie 
nauwgezet en zet zich in voor een volledige naleving van de vogelrichtlijn en het arrest van 
het Hof."

                                               
1 PB L 20, 26.1.2010, blz. 7-25.


