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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0263/2008, imressqa minn Alexander Heyd, ta’ nazzjonalità 
Ġermaniża, f’isem il-“Komitee gegen den Vogelmord e.V.” (Assoċjazzjoni 
għall-Protezzjoni tal-Għasafar), dwar nases b’ċangatura li jintużaw għall-
qbid tal-għasafar

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jgħid li eluf ta’ għasafar tal-għana qed jinqabdu u jinqatlu fi Franza b’nases li 
jagħmlu użu minn ċangatura u li jissejħu “tendelles”. Din in-nassa tikkonsisti f’ċangatura tal-
ġebla tal-franka li tkun tiżen diversi kilogrammi, imserrħa fuq biċċiet irqaq ta’ zkuk u injam 
fejn jinfirex frott tal-ġnibru bħala lixka. L-għasafar li jiġu jikluhom jispiċċaw mgħaffġa taħt 
iċ-ċangatura meta tingħalaq in-nassa.

Ħafna minnhom ma jmutux mill-ewwel iżda jbatu u jdumu biex imutu. Il-petizzjonant 
jargumenta li l-użu ta’ dan it-tip ta’ nases jikser id-Direttiva tal-Kunsill 79/409/KEE, dwar il-
konservazzjoni tal-għasafar selvaġġi, liema Artikolu 8(1) tagħha jgħid li “dwar il-kaċċa, qbid 
jew qtil tal-għasafar taħt din id-Direttiva, l-Istati Membri għandhom jipprojbixxu l-użu ta’ 
mezzi, arranġamenti u metodi kollha użati għall-qbid jew qtil tal-għasafar fuq skala kbira jew 
mhux selettiva...” Għalhekk il-petizzjonant jitlob lill-Parlament Ewropew biex jieħu azzjoni.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fid-data 11 Lulju 2008. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet nhar 25 Novembru 2008.

Il-Kummissjoni kkuntattjat l-awtoritajiet Franċiżi dwar dawn in-nases speċifiċi, imsejħa 
“tendelles”. L-ewwel nett, l-użu ta’ dawn it-“tendelles” tradizzjonali mhuwiex permess fi 
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Franza minħabba n-nuqqas ta’ selettività tagħhom – fil-fatt kwalunkwe għasfur maqbud taħt 
din iċ-ċangatura jinqatel b’din is-sistema. Wara riċerka magħmula mill-Institut Méditerranéen 
du Patrimoine Cynégétique et Faunistique mitluba mill-awtoritajiet Franċiżi, inħoloq mudell 
ta’ “tendelle” selettiv. Dan il-mudell ġdid huwa maħsub biex għasafar żgħar ikunu jistgħu 
jaħarbu filwaqt li oħrajn ikbar jinqabdu ħajjin u jkunu jistgħu jinħelsu jekk ikunu speċijiet ta’ 
għasafar li mhux permess kaċċa fuqhom.

Il-Kummissjoni għalhekk tqis li l-metodu l-ġdid użat fi Franza huwa konformi mad-
Deċiżjonijiet tal-Qorti rilevanti (cf. C-452/85 u § 3.5.45 tal-Gwida dwar il-Kaċċa), li 
tiddikjara li metodi li fin-natura tagħhom mhumiex kompletament selettivi jistgħu jitqiesu 
bħala selettivi jekk jintwera li ċertu aspetti tekniċi ta’ dan il-metodu huma selettivi 
(pereżempju meta jkunu użati bil-ħila u l-esperjenza ta’ min iħaddem dawn in-nases).

Minkejja dan, skont il-Komitee gegen den Vogelmord, jidher li l-mudell il-ġdid ta’ ‘

“tendelle” ma jilħaqx il-livelli ta’ selettività previsti, u dan għaliex numru ta’ għasafar ta’ 
speċi differenti kienu nstabu mejta jew feruti sew.

Wara li kkunsidrat din l-informazzjoni, il-Kummissjoni talbet lill-awtoritajiet Franċiżi 
jipprovdu informazzjoni adegwata biex tiġi evalwata l-konformità tal-mudell il-ġdid ta’ 
“tendelle” mad-Direttiva tal-Għasafar.

L-awtoritajiet Franċiżi wieġbu li t-“tendelles” huma permessi biss għall-insib ta’ għasafar ta’ 
ħames speċijiet ta’ Turdus, imniżżla kollha f’Anness II/2 tad-Direttiva tal-Għasafar u li tista’ 
għalhekk issir kaċċa għalihom b’diversi mezzi (inkluż bl-isparar) f’ħafna Stati Membri. Dan 
il-metodu tal-kaċċa huwa permess biss għal numru żgħir ta’ kaċċaturi (bħalissa inqas minn 
200) f’ċertu muniċipalitaijet ta’ żewġ dipartimenti fi Franza (Aveyron u Lozère). L-
awtoritajiet Franċiżi huma tal-fehma li dan il-metodu qiegħed jgħib. In-numru totali ta’ 
għasafar maqbuda (għall-5 speċijiet flimkien) naqas minn 3399 fl-2005/06 għal 2053 fl-
2006/07.

L-użu tat-“tendelles” huwa regolat b’sistema ta’ liċenzji, reġistri, taħriġ speċifiku għall-
kaċċaturi, kwota tal-kaċċa, restrizzjonijiet skont l-istaġun u l-klima u kontrolli uffiċjali fuq il-
post minn persunal tal-awtorità kompetenti. In-numru ta’ liċenzji maħruġa għall-użu ta’ 
“tendelles” naqas ukoll u huwa ristrett għal kaċċaturi rreġistrati qabel l-2005. Minbarra dan, l-
awtoritajiet Franċiżi pprojbixxew il-bejgħ jew ix-xiri tal-għasafar li ġew minsuba legalment 
bit-“tendelles”, kif ukoll il-pussess jew it-trasport tagħhom sabiex jinbiegħu.

L-awtoritajiet Franċiżi rrapportaw li waqt il-kontrolli uffiċjali mwettqa fl-2005/06 u l-2006/07 
kien instab għasfur wieħed biss ta’ speċi li ma kellhiex tinqabad.

Il-Kummissjoni talbet aktar kjarifiki mill-awtoritajiet Franċiżi fir-rigward tas-selettività ta’ 
dan il-metodu u l-miżuri ta’ kontroll li ttieħdu.

Il-Kummissjoni qed issegwi dan il-każ biex tevalwa l-applikazzjoni tal-liġi Komunitarja dwar 
l-ambjent min-naħa ta’ Franza.
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4. Risposta kumplimentari tal-Kummissjoni, li waslet fis-7 ta’ Lulju 2009.

Sa mill-aħħar Komunikazzjoni lill-Kumitat għall-Petizzjonijiet, l-awtoritajiet Franċiżi għaddew 
lill-Kummissjoni Ewropea informazzjoni addizzjonali dwar dan il-metodu tal-insib, 
partikolarment dwar is-selettività tiegħu.
L-informazzjoni Franċiża tikkonċerna l-aktar statistika reċenti dwar il-qbid kif ukoll il-kontrolli li 
saru mill-“Office national de la Chasse et de la Faune sauvage” (ONCFS). Jidher li l-ONCFS 
ressqet seba’ rapporti ta’ każi ta’ ksur fi żmien tliet snin (2005,2006, u 2007). Kien hemm każ 
wieħed biss ta’ qbib ta’ speċi protetta (merill – Turdus torquatus). 5,689 każ ta’ qbid ta’ speċi li 
setgħu jinqabdu (malvizzi suwed u merilli) kienu dikjarati mill-kaċċaturi għall-istaġun 2007/08.
L-awtoritajiet Franċiżi kkonfermaw li l-mudell ġdid ta’ “tendelles” hu selettiv u hu konformi 
mad-Direttiva tal-Għasafar (79/409/KEE)1.
Barra minn hekk, fi Frar 2009, il-Kummissjoni Ewropea laqgħet delegazzjoni mibgħuta mill-
petizzjonant. Kien ippreżentat rapport komprensiv dwar inkjesta fuq il-post li saret mill-
“Komitee gegen den Vogelmord” fl-2009 u mgħoddi lill-Kummissjoni. Fid-dawl ta’ dawn l-
osservazzjonijiet, il-petizjonant jikkontesta l-fatt li l-mudell il-ġdid ta’ “tendelles” hu selettiv u li 
se jkun użat b’mod korrett. L-osservaturi nnutaw diversi tipi ta’ problemi: proporzjon sinifikanti 
ta’ qabda sekondarja (9% fl-2009, stima medja ta’ 17%), effett letali fuq speċi li mhux suppost 
jinqabdu li jibqgħu ħajjin (feriti, ġlata, xokk...), għasafar li ma kellhomx jinqabdu jsibu diffikultà 
biex itiru, użu mhux kif suppost ta’ “tendelles” (passaġġ ineffettiv li jippermetti speċi li ma 
kellhiex tinqabad biex taħrab, feles li suppost iżomm fetħa jogħdos fl-art, insib meta jkun hemm 
il-borra fuq l-art, ...) u dubji dwar l-affidabilità tad-dikjarazzjonijiet tal-kaċċaturi. L-osservaturi 
sabu li r-rata medja ta’ nsib kuljum twassal għal ammont ta’ qbid ogħla mill-figuri uffiċjali.
Il-Kummissjoni Ewropea għamlet talba lil Franza biex tingħata informazzjoni dettaljata dwar il-
metodi tal-insib, b’attenzjoni speċjali fuq it-“the tendelles”, awtorizzati f’dan il-pajjiż. Il-
Kummissjoni trid tiżgura li l-metodi kollha tal-insib huma kompletament konformi mad-
Direttiva tal-Għasafar.
Il-Kummissjoni se żżomm lill-Kumitat għall-Petizzjonijiet infurmat dwar ir-riżultat ta’ din l-
evalwazzjoni.

5. Risposta kumplimentari tal-Kummissjoni, li waslet fil-21 ta’ Jannar 2010.

Minn dakinhar tal-aħħar komunikazzjoni lill-Kumitat għall-Petizzjonijiet, il-Kummissjoni 
Ewropea bagħtet talba lil Franza għal informazzjoni aktar iddettaljata dwar it-“tendelles” biex 
tkun żgura li dan il-metodu ta’ nsib jikkonforma bis-sħiħ mad-Direttiva tal-Għasafar 
(79/409/KEE)2.
Il-Kummissjoni Ewropea rċeviet rapport mingħand Franza f’Awwissu tal-2009. Ir-rapport jagħti 
n-numru ta’ merilli u malvizzi suwed maqbuda fl-2008/09 (3 828 għasfur), li jirrappreżenta 
persentaġġ żgħir ħafna tal-mortalità annwali ta’ dawn l-ispeċijiet. Fl-2008/2009, l-“Office 
National de la Chasse et de la Faune Sauvage” (ONCFS) qatta’ 80 siegħa jikkontrolla l-attività 
                                               
1 Direttiva tal-Kunsill 79/409/KEE tat-2 ta’ April 1979 dwar il-konservazzjoni tal-għasafar selvaġġi. ĠU L 103, 

25.4.1979

2 Direttiva tal-Kunsill 79/409/KEE tat-2 ta’ April 1979 dwar il-konservazzjoni tal-għasafar selvaġġi. ĠU L 103, 
25.4.1979
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msemmija. Ma fassal l-ebda rapport dwar ksur.
Ir-riżultati tat-testijiet imwettqa mill-ONCFS fl-2003/2004 u l-2004/2005 jindikaw li s-selettività 
tat-“tendelles” tista’ tkun għolja ħafna. Madankollu, jidher li ċertu proporzjon tan-nassaba ma 
laħaqx dan il-livell għoli: madwar 86% tan-nassaba evalwati mill-ONCFS qabdu biss speċijiet li 
setgħu jaqbdu, jiġifieri r-responsabilità tal-qbid ta’ għasafar protetti hija ta’ proporzjon żgħir tan-
nassaba. Iżda huwa nnutat li l-għasafar maqbuda li suppost ma kellhomx jinqabdu ma kenux ta’ 
speċijiet mhedda. Barra minn hekk, ir-rata ta’ sopravivenza tal-ispeċijiet li ma kellhomx jinqabdu 
kienet baxxa, jiġifieri bejn 50 u 55% biss ta’ dawn l-għasafar protetti li nqabdu fit-“tendelles” 
baqgħu ħajjin.
Fir-riposta tagħha lill-Kummissjoni Ewropea, Franza tissuġġerixxi li l-petizzjonant jakkumpanja 
lill-ispetturi tal-ONCFS. Il-proposta ġiet trażmessa lill-petizzjonant.
Għalkemm fl-2008/2009 ma ġewx iddokumentati qabdiet ta’ speċijiet protetti, il-Kummissjoni 
Ewropea talbet lill-awtoritajiet Franċiżi biex jikkomunikaw il-miżuri li ħadu jew li beħsiebhom 
jieħdu bil-għan li jilħqu livell għoli ta’ selettività u jtejbu r-rata ta’ sopravivenza tal-ispeċijiet li 
m’għandhomx jinqabdu.
Malli l-awtoritajiet Franċiżi jipprovdu dawn il-kjarifiki, il-Kummissjoni se żżomm lill-Kumitat 
għall-Petizzjonijiet infurmat dwar l-evalwazzjoni tagħha tal-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet 
rilevanti tal-liġi ambjentali tal-KE minn Franza.

6. Tweġiba oħra tal-Kummissjoni, li waslet fit-2 ta’ Settembru 2010.

Fid-dawl ta’ din il-petizzjoni, li topponi għall-użu ta’ “tendelles” fid-Dipartimenti Franċiżi ta’ 
Aveyron u Lozère, il-Kummissjoni Ewropea bagħtet diversi talbiet lill-Franza sabiex titlob 
informazzjoni ddettaljata dwar dan il-metodu ta’ nsib sabiex tkun tista tevalwa jekk din il-
prattika hijiex konformi mad-Direttiva tal-Għasafar, 2009/147/KE1.
Il-Kummissjoni analizzat l-informazzjoni pprovduta minn Franza rigward il-mudell il-ġdid ta' 
"tendelles". L-“Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage" (ONCFS) analizza l-mudell 
il-ġdid u kkonkluda li dan il-metodu ta’ nsib jissodisfa l-ħtiġijiet tal-Artikolu 9 tad-Direttiva tal-
Għasafar. Infatti, jidher li, fost l-oħrajn, il-modifiki tan-nasba fiha nnifisha, it-taħriġ obbligu 
mogħti lin-nassaba u l-kontrolli mill-ONCFS tejbu b'mod sinifikanti dan il-metodu ta' nsib -
inkluż fir-rigward tal-għażla. Il-petizzjonant ġie mistieden mill-awtoritajiet Franċiżi biex 
jakkumpanja lill-ONCFS matul il-kontrolli f’Diċembru 2009 u ebda ksur ma ġie nnutat matul 
din l-operazzjoni ta’ tliet ijiem.
Għaldaqstant, il-Kummissjoni tikkunsidra li ma kien hemm ebda ksur tad-dispożizzjonijiet tad-
Direttiva tal-Għasafar.

                                               
1 ĠU L 20, 26.1.2010


