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Suġġett: Petizzjoni 0436/2008 mressqa mis-Sur Joseph Buttigieg (ċittadin Malti), 
f’isem il-Federazzjoni Kaċċaturi Nassaba Konservazzjonisti – Malta, kontra 
d-deċiżjoni tal-Kummissjoni Ewropea li tibda proċedura ta’ ksur kontra 
Malta minħabba l-kaċċa fir-rebbiegħa

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jipprotesta kontra d-deċiżjoni tal-Kummissjoni Ewropea li tibda proċeduri ta’ 
ksur kontra Malta għal ksur tad-Direttiva tal-KE 79/409 (id-Direttiva tal-Għasafar) minħabba 
l-kaċċa fir-rebbiegħa. Il-petizzjonant iqis li l-kaċċa fir-rebbiegħa hija parti mit-tradizzjoni 
Maltija u li l-pożizzjonijiet komuni preċedenti li qablu dwarhom il-Kummissjoni Ewropea u 
Malta matul in-negozjati tal-adeżjoni ġew injorati.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fid-data 24 ta' Settembru 2008. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex 
tagħti informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-20 ta' Marzu 2009.

Il-Kummissjoni tirreferi għall–komunikazzjonijiet preċedenti tagħha mogħtija f’rabta mal-
petizzjonijiet konġunti 798/2004, 334/2005, 886/2005, 530/2006 u 1091/2007 dwar il-
kwistjoni tal-kaċċa illegali tal-għasafar fir-rebbiegħa f’Malta. 

Il-kaċċa fl-UE hija rregolata bid-Direttiva tal-Għasafar Selvaġġi tal-1979. Għalkemm id-
Direttiva fiha projbizzjoni ġenerali tal-qtil tal-għasafar selvaġġi, tipperetti li ċerti speċijiet jiġu 
kkaċċati sakemm dan ma jseħħx waqt ir-riproduzzjoni jew il-migrazzjoni. B’eċċezzjoni, l-
Istati Membri jistgħu jippermettu l-qbid jew il-qtil ta’ għasafar koperti bid-Direttiva barra l-
istaġun normali tal-kaċċa għal għadd limitat ta’ raġunijiet, għalkemm tali derogi japplikaw 
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biss meta ma jkun hemm l-ebda soluzzjoni alternattiva. Il-kwistjoni tal-kaċċa fir-rebbiegħa 
kienet is-suġġett ta' dibattitu qabel l-adeżjoni ta' Malta mal-UE. Filwaqt li l-gvern Malti 
rnexxielu jikseb perjodu ta’ tranżizzjoni biex jippermetti l-insib ta’ ċerti għasafar (sponsuni) 
sa tmiem l-2008, il-kaċċa fir-rebbiegħa qatt ma kienet koperta b’eżenzjoni u għalhekk hija 
suġġetta għal regoli komuni tal-UE, kif stipulati fid-Direttiva tal-Għasafar.

Il-Kummissjoni bdiet proċeduri ta’ ksur kontra Malta fl-2006 skont l-Artikolu 266 tat-Trattat 
tal-KE għan-nuqqas tagħha li tikkonforma mal-leġiżlazzjoni tal-UE li tipproteġi l-għasafar 
selvaġġi, b’mod partikulari talli ppermettiet il-kaċċa ta’ żewġ speċijiet ta’ għasafar – is-
summien (Coturnix coturnix) u l-gamiem (Streptopelia turtur) – matul ir-rebbiegħa. Il-kaċċa 
ta’ dawn l-għasafar migratorji ssir waqt ir-ritorn tagħhom mill-Afrika lejn il-postijiet fejn 
jirriproduċu fl-Ewropa, qabel ma jkollhom ċans jirriproduċu. L-impatt fuq l-għadd tal-
għasafar huwa għalhekk aktar sinifikanti milli jkun fil-ħarifa jew fix-xitwa, wara l-istaġun tar-
riproduzzjoni. Għalhekk, abbażi ta’ dan, il-Kummissjoni temmen li jeżistu soluzzjonijiet 
alternattivi għall-kaċċa fir-rebbiegħa, notevolment il-possibilità li l-kaċċa għal dawn iż-żewġ 
speċijiet ta’ għasafar issir fil-ħarifa.

Fit-twissija finali tagħha bil-miktub, f’Ottubru 2007, il-Kummissjoni talbet lill-Malta biex ma 
tippermettix il-kaċċa fir-rebbiegħa fl-2008. Fit-tweġiba tagħha f'Jannar 2008, Malta ma tatx 
impenn sod f'dan ir-rigward.  Fil-31 ta’ Jannar 2008, il-Kummissjoni irrikorriet lill-Qorti u 
talbitha tieħu miżuri interim biex tipprevjeni l-kaċċa fir-rebbiegħa fl-2008. Fl-24 ta’ April, il-
Qorti ddeċidiet li ma tista' tiġi adottata l-ebda leġiżlazzjoni li tippermetti l-kaċċa fir-rebbiegħa 
tal-2008 f’Malta. Il-kawża ewlenija, li tikkonċerna l-prinċipju ġenerali tal-kaċċa fir-rebbiegħa 
f’Malta stess, għadu qed jiġi eżaminat mill-Qorti, u għalhekk il-Kummissjoni ma tistax 
tikkummenta aktar dwar il-kawża f’dan l-istadju.

4. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-22 ta’ April 2010.

Fl-10 ta' Settembru 2009, il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea tat is-sentenza tagħha 
dwar il-kawża ewlenija (Kawża C-76/08) dwar il-prinċipju ġenerali tal-kaċċa fir-rebbiegħa 
f'Malta. Qatgħetha li l-prattika tal-kaċċa tas-summien u l-gamiem matul il-migrazzjoni 
tagħhom tar-rebbiegħa bejn l-2004 u l-2007 kienet kontra d-Direttiva tal-
Għasafar 2009/147/KE1, speċifikament kontra r-rekwiżiti skont l-Artikolu 9. Is-sentenza, 
madankollu, ma eskludietx il-possibilità li fil-ġejjieni f'Malta jinfetaħ staġun tal-kaċċa limitat 
u strettament sorveljat fir-rebbiegħa, sakemm jintlaħqu l-kundizzjonijiet rilevanti kollha skont 
l-Artikolu 9(1)(c) (notevolment għadd żgħir ta' għasafar fuq bażi selettiva taħt kontrolli 
stretti).

Il-Kummissjoni tista' tikkonferma li jinsabu għaddejjin diskussjnijiet mal-Gvern Malti 
f'relazzjoni mal-eżekuzzjoni tas-sentenza tal-Qorti u dwar il-ħtieġa li kwalunkwe deroga 
rigward il-kaċċa fir-rebbiegħa tissodisfa l-kundizzjonijiet u l-obbligi skont id-Direttiva tal-
Għasafar. Il-Kummissjoni qiegħda tissorvelja s-sitwazzjoni mill-qrib u hija kommessa li 
tiżgura l-ottemperanza sħiħa mad-Direttiva tal-Għasafar u mas-sentenza tal-Qorti.
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