
CM\1213235DA.docx PE657.337v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

Europa-Parlamentet
2019-2024

Udvalget for Andragender

14.9.2020

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende nr. 0049/2020 af P.O.S., spansk statsborger, om beskyttelse af 
trækfugle i Den Europæiske Union

1. Sammendrag

Andrageren anfører, at Malta er det eneste land i EU, der anvender en undtagelse fra Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EF af 30. november 2009 om beskyttelse af vilde 
fugle. Andrageren påpeger, at den ukorrekte gennemførelse af dette direktiv medfører døden 
for tusindvis af sårbare fuglearter såsom vagtler og turtelduer. Andrageren anfører, at Den 
Europæiske Unions Domstol har erklæret, at de maltesiske myndigheder fortsat tillader 
ulovlig indfangning af fugle i strid med EU-lovgivningen. Andrageren anmoder Parlamentet 
om at iværksætte en grundig undersøgelse af sagen og anmoder Kommissionen om at tage 
passende skridt og indtrængende opfordre Malta til fuldt ud at overholde EU's fugledirektiv 
ved at beskytte trækfugle og i nødvendigt omfang at beskytte deres naturlige levesteder.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 29. april 2020). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 227, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 14. september 2020

De nationale myndigheder er, med forbehold af Kommissionens beføjelser som traktaternes 
vogter, de primære ansvarlige for håndhævelsen af fugledirektivet1. Kommissionen overvåger 
nøje gennemførelsen af direktivet og vurderer bestemmelserne i og gennemførelsen af den 
maltesiske undtagelse vedrørende forårsjagt for at sikre, at EU's miljølovgivning overholdes.  

1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EF af 30. november 2009 om beskyttelse 
af vilde fugle, EUT L 20 af 26.1.2010, s. 7-25.
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Kommissionen har tidligere ved flere lejligheder behandlet mangler i gennemførelsen af 
fugledirektivet i Malta, bl.a. gennem traktatbrudsprocedurer vedrørende forårsjagt på vagtler 
og turtelduer, hvilket førte til en dom fra Den Europæiske Unions Domstol2. 

Konklusion 

Kommissionen vurderer bestemmelserne i og gennemførelsen af den maltesiske undtagelse 
vedrørende forårsjagt og følger op, hvor det er hensigtsmæssigt, med henblik på at sikre, at 
EU's miljølovgivning overholdes.

2 Sag C-76/08 Kommissionen mod Malta.


