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Subiect: Petiția nr. 0436/2008 adresată de Joseph Buttigieg, de cetățenie malteză, în 
numele Federației pentru vânătoare și conservare – Malta, împotriva deciziei 
Comisiei Europene de a iniția proceduri privind încălcarea dreptului 
comunitar împotriva Maltei, din cauza vânătorii de primăvară 

1. Rezumatul petiției

Petiționarul protestează împotriva deciziei Comisiei Europene de a iniția proceduri privind 
încălcarea dreptului comunitar împotriva Maltei pentru nerespectarea Directivei 79/409 CE 
(Directiva Păsări) în legătură cu vânătoarea de primăvară. Petiționara consideră că vânătoarea 
de primăvară face parte din tradiția malteză, iar pozițiile comune anterioare stabilite de 
Comisia Europeană și Malta în timpul negocierilor de aderare au fost ignorate.  

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 24 septembrie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 20 martie 2009

Comisia face trimitere la comunicările sale anterioare referitoare la petițiile conexe 
nr. 798/2004, 334/2005, 886/2005, 530/2006 și 1091/2007 privind vânătoarea ilegală de 
primăvară a păsărilor din Malta. 

Vânătoarea este reglementată în cadrul UE prin Directiva privind păsările sălbatice, adoptată 
în 1979. Cu toate că directiva face referire la interdicția generală privind uciderea păsărilor 
sălbatice, aceasta permite anumitor specii să fie vânate, cu condiția ca vânătoarea să nu aibă 
loc în timpul perioadei de reproducere sau de migrație. În mod excepțional, statele membre 
pot permite capturarea sau uciderea păsărilor care intră sub incidența directivei înafara 
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sezonului obișnuit de vânătoare, pentru un număr limitat de motive, cu toate că astfel de 
derogări sunt aplicate numai atunci când nu există o soluție alternativă. Problema vânătorii de 
primăvară a constituit un subiect de dezbatere înainte de aderarea Maltei la UE. În timp ce 
guvernul maltez a reușit să obțină o perioadă de tranziție pentru a permite capturarea anumitor 
păsări (cinteze) până la sfârșitul anului 2008, vânătoarea de primăvară nu a fost niciodată 
acoperită de o derogare și este, în consecință, sub rezerva normelor obișnuite ale UE, așa cum 
sunt stabilite prin Directiva Păsări.

Comisia a deschis proceduri de încălcare a dreptului comunitar împotriva Maltei în 2006, în 
conformitate cu articolul 226 din Tratatul CE, pentru nerespectarea legislației UE care 
protejează păsările sălbatice, în special pentru a permite vânătoarea a două specii de păsări –
prepelițe (Coturnix coturnix) și turturele (Streptopelia turtur) – în timpul primăverii. 
Vânătoarea acestor păsări migratoare are loc în momentul întoarcerii lor din Africa pe 
teritoriile de reproducție din Europa, înainte să aibă vreo șansă să se reproducă. Impactul 
asupra numărului de păsări este, prin urmare, mai important decât ar fi pe timp de toamnă sau 
iarnă, după sezonul de împerechere. În consecință, pe această bază, Comisia consideră că 
există soluții alternative la vânătoarea de primăvară, în special posibilitatea de a vâna aceste 
două specii de păsări pe timp de toamnă.

În ultimul avertisment scris din octombrie 2007, Comisia a îndemnat Malta să nu permită 
vânătoarea de primăvară din 2008. În răspunsul său din ianuarie 2008, Malta nu și-a luat un 
angajament ferm în această privință.  La 31 ianuarie 2008, Comisia a solicitat Curții de 
Justiție adoptarea unor măsuri intermediare pentru prevenirea vânătorii de primăvară din 
2008. La 24 aprilie, Curtea a decis că nu va fi adoptată nicio legislație în Malta care să
permită vânătoarea de primăvară în anul 2008. Cauza principală, privind principiul general al 
vânătorii de primăvară în Malta, este încă examinată de Curte și, prin urmare, în această etapă 
Comisia nu este în măsură să facă observații suplimentare cu privire la această chestiune.

4. Răspunsul Comisiei, primit la 22 aprilie 2010

La 10 septembrie 2009, Curtea de Justiție a Uniunii Europene s-a pronunțat pe fond în cauza 
C-76/08 privind principiul general al vânătorii de primăvară din Malta. Instanța a reținut că 
practicarea vânătorii de prepelițe și turturele în cursul migrației de primăvară, n perioada 2004 
– 2007, a contravenit  Directivei 2009/147/CE1 privind păsările, în speță cerințelor formulate 
la articolul 9. Hotărârea nu excludea însă posibilitatea ca, în viitor, în Malta să fie deschis un 
sezon de vânătoare de primăvară limitat și supravegheat îndeaproape, cu condiția ca toate 
condițiile pertinente formulate la articolul 9 alineatul (1) litera (c) să fie îndeplinite (în special, 
cele care impun un număr redus de păsări, vânate selectiv, sub un control strict).

Comisia poate confirma că, în ceea ce privește executarea hotărârii Curții și necesitatea unor 
eventuale derogări de la îndeplinirea condițiilor impuse de hotărâre și a obligațiilor ce decurg
din Directiva privind păsările sunt în curs de desfășurare discuții cu guvernul maltez. Comisia 
urmărește îndeaproape situația și este decisă să asigure deplina conformitate cu Directiva 
privind păsările și cu hotărârea Curții.

                                               
1 JO L 20, 26.1.2010, p. 7-25.


