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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycja 0436/2008 złożona przez Josepha Buttigiega (Malta), w imieniu 
Federacji na rzecz Myślistwa i Ochrony – Malta, przeciwko decyzji Komisji 
Europejskiej w sprawie wszczęcia wobec Malty procedury w związku 
z uchybieniem zobowiązaniom państwa członkowskiego dotyczącym łowów 
wiosennych 

1. Streszczenie petycji

Składający petycję protestuje przeciwko decyzji Komisji Europejskiej o wszczęciu wobec 
Malty postępowania dotyczącego uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego 
w związku z naruszeniem dyrektywy WE 79/409 (dyrektywy ptasiej) w sprawie łowów 
wiosennych. Zdaniem składającego petycję łowy wiosenne stanowią część tradycji 
maltańskiej, a wcześniejsze wspólne stanowiska uzgodnione przez Komisję Europejską 
i Maltę w trakcie negocjacji akcesyjnych zostałyby w ten sposób zignorowane. 

2. Dopuszczalność

Petycję uznano za dopuszczalną w dniu 24 września 2008 r. Na podstawie art. 202 ust. 6 
zwrócono się do Komisji o udzielenie informacji.

3. Odpowiedź Komisji otrzymana w dniu 20 marca 2009 r.

Komisja odnosi się do swoich poprzednich komunikatów wydanych w związku 
z połączonymi petycjami 798/2004, 334/2005, 886/2005, 530/2006 i 1091/2007 dotyczącymi 
nielegalnych wiosennych polowań na ptaki na Malcie. 

W UE polowania regulowane są dyrektywą w sprawie ochrony dzikiego ptactwa z 1979 r. 
Choć dyrektywa ta zawiera ogólny zakaz zabijania dzikich ptaków, dopuszcza polowanie na 
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niektóre gatunki pod warunkiem, iż nie dochodzi do nich w okresie lęgowym czy migracji. 
Wyjątkowo państwa członkowskie mogą udzielić zezwolenia na chwytanie lub zabijanie 
ptaków wymienionych w przedmiotowej dyrektywie poza normalnym sezonem polowań 
z ograniczonej liczby przyczyn, choć takie odstępstwa stosowane są tylko w razie braku 
rozwiązań alternatywnych. Kwestia polowań wiosennych była przedmiotem debaty przed 
przystąpieniem Malty do UE. O ile rząd maltański zdołał uzyskać okres przejściowy 
pozwalający na chwytanie niektórych ptaków (zięby) do końca 2008 r., polowania wiosenne 
nigdy nie były objęte wyjątkiem, a tym samym podlegają wspólnym przepisom UE 
określonym w dyrektywie ptasiej.

W 2006 r. Komisja wszczęła przeciwko Malcie postępowanie w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego na podstawie art. 226 traktatu WE w związku 
z nieprzestrzeganiem unijnego prawodawstwa dotyczącego ochrony dzikiego ptactwa, 
a w szczególności za zezwolenie na polowanie podczas okresu wiosennego na dwa gatunki 
ptaków – przepiórki (Coturnix coturnix) i turkawki (Streptopelia turtur). Polowania na te ptaki 
wędrowne odbywają się w trakcie ich powrotu z Afryki na obszary lęgowe w Europie, zanim 
mają one szansę się rozmnożyć. Wpływ na liczbę ptaków ma wtedy większe znaczenie niż 
na jesieni czy w zimie, po okresie lęgowym. Dlatego na tej podstawie Komisja uważa, że 
istnieją alternatywne rozwiązania dotyczące polowań w okresie wiosennym, w szczególności 
możliwość polowania jesienią na wspomniane dwa gatunki ptaków.

W swoim ostatnim ostrzeżeniu pisemnym z października 2007 r. Komisja wezwała Maltę, by 
nie zezwalała na wiosenne polowania w 2008 r.  Udzielając odpowiedzi w styczniu 2008 r., 
Malta nie podjęła w tej kwestii żadnego jednoznacznego zobowiązania.  W dniu 31 stycznia 
2008 r. Komisja zwróciła się do Trybunału Sprawiedliwości, żądając podjęcia tymczasowych 
środków w celu zapobieżenia polowaniom w okresie wiosennym odbywającym się w 2008 r.  
W dniu 24 kwietnia Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że na Malcie nie mogą zostać przyjęte 
żadne przepisy zezwalające na wiosenne polowania w 2008 r. Natomiast sprawa główna 
dotycząca ogólnej zasady polowań w okresie wiosennym na Malcie jest wciąż rozpatrywana 
przez Trybunał Sprawiedliwości, dlatego na tym etapie Komisja nie może przedstawić 
dalszych uwag dotyczących omawianej sprawy.

4. Odpowiedź Komisji otrzymana w dniu 22 kwietnia 2010 r.

W dniu 10 września 2009 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok 
w sprawie głównej (C-76/08) dotyczącej ogólnej zasady polowań w okresie wiosennym na 
Malcie. Stwierdzono, że praktyka łowiecka przepiórek oraz turkawek w okresie wiosennych 
migracji pomiędzy 2004 a 2007 rokiem była sprzeczna z dyrektywą ptasią1 2009/147/WE, a 
w szczególności z wymogami określonymi w art. 9. Orzeczenie nie wyklucza jednak 
możliwości otwarcia w przyszłości ograniczonego i ściśle nadzorowanego sezonu 
łowieckiego w okresie wiosennym na Malcie, pod warunkiem spełnienia odpowiednich 
warunków art. 9 ust.1 lit. c (w szczególności małe ilości ptaków na zasadach selektywnych 
przy zachowaniu ścisłej kontroli).

Komisja może potwierdzić, iż obecnie trwają dyskusje z rządem Malty w sprawie wykonania 
wyroku Trybunału oraz potrzeby wprowadzenia odstępstwa zezwalającego na polowanie w 
okresie wiosennym, aby spełnić warunki orzeczenia i zobowiązania wynikające z dyrektywy 
ptasiej. Komisja uważnie obserwuje sytuację oraz jest zobowiązuje się do zapewnienia pełnej 
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zgodności z dyrektywą ptasią oraz orzeczeniem Trybunału.


