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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1631/2009, ippreżentata minn Anna Gallés Gabarró, ta’ 
nazzjonalità Spanjola, f’isem is-Soċjetà għall-Konservazzjoni Naturali 
‘Depana Liga de Defensa del Patrimoni Natural’, dwar l-awtorizzazzjoni li 
jintużaw friegħi tas-siġar tal-lajm għall-insib tal-għasafar fir-reġjun Spanjol 
tal-Katalunja

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jilmenta li l-Gvern tal-Katalunja awtorizza l-użu ta’ friegħi tas-siġar tal-lajm 
b’rabta mal-insib tal-għasafar tal-għana. Il-petizzjonant jenfasizza li din il-forma ta’ nsib 
hija pprojbita skont id-Direttiva tal-Kunsill 79/409/KEE dwar il-konservazzjoni tal-
għasafar selvaġġi, Anness IV(a) li jistipola li nases, ġebel, ganċijiet, għasafar ħajjin li huma 
għomja jew mutilati użati bħal lixki, tape recorders, apparat li jagħti xokkijiet ma jistgħux 
jintużaw bħala metodi ta’ nsib. Għalhekk il-petizzjonant jistieden lill-Parlament Ewropew 
biex jintervieni flimkien mal-awtoritajiet responsabbli fil-Katalunja biex jiżgura konformità 
sħiħa mad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva msemmija hawn fuq.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-22 ta’ Frar 2010. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202 (6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-8 ta’ Ottubru 2010.

Il-petizzjoni

Il-petizzjonant jinnota li s-sistema tradizzjonali tal-insib għall-għasafar fil-Katalunja 
magħrufa bħala “vesc”, li tinvolvi l-insib tal-għasafar permezz ta’ friegħi tas-siġar tal-lajm 
b’kolla jew xi sustanza oħra li twaħħal, tqieset mill-Kummissjoni bħala waħda mhux selettiva 
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fl-2007. B’riżultat ta’ dan, fl-2008 l-gvern reġjonali tal-Katalunja pprojbixxa l-metodu li bih 
kienu qed jinqabdu l-isponsuni. Il-petizzjonanta tilmenta dwar il-fatt li, fl-2009, il-gvern 
reġjonali awtorizza dan il-metodu ta’ nsib għall-għasafar għal skopijiet sperimentali, bl-użu 
tad-derogi tal-Artikolu 9 tad-Direttiva dwar l-Għasafar. L-objettiv ta’ din l-awtorizzazzjoni 
huwa li jitwettaq studju sperimentali biex jiġi analizzat il-livell ta’ selettività tal-“vesc”. Il-
petizzjonant jikkontesta dan l-esperiment/studju ladarba ma jissodisfax ir-rekwiżiti ta’ studju 
xjentifiku, peress li m’għandux metodoloġija u l-“atturi” prinċipali tal-istudju huma kaċċaturi 
li jonsbu għall-għasafar mingħajr l-ebda kontroll mill-awtoritajiet kompetenti.

Il-petizzjonant isostni li l-awtorizzazzjoni mogħtija ma tissodisfax ir-rekwiżiti tal-Artikolu 9 
ladarba:

a) jeżistu soluzzjonijiet sodisfaċenti oħra (kaċċa permezz ta’ xbiek li jintwew fuqhom 
innifishom);

b) il-kondizzjonijiet tal-kaċċa mhumiex issorveljati b’mod strett;
c) in-numru tal-għasafar mhuwiex żgħir, peress li iktar minn 2, 600 kaċċatur għandhom 

din l-awtorizzazzjoni ‘eċċezzjonali’.

Il-kummenti tal-Kummissjoni dwar il-petizzjoni

Hekk kif qal il-petizzjonant, il-Kummissjoni tal-UE ilha għal dawn l-aħħar snin tipprova 
tittratta l-kwistjoni tal-qbid tal-isponsuni fi Spanja. Fl-istess żmien li l-Kummissjoni għarrfet 
lil Spanja bit-tħassib tagħha fir-rigward tal-proposta għal digriet biex jiġu rregolati l-qbid, il-
pussess u l-eżibizzjoni pubblika ta’ sponsuni mill-gvern reġjonali tal-Katalunja, fit-23 ta’ 
Lulju 2008 l-Kummissjoni talbet informazzjoni dettaljata dwar il-kwistjonijiet segwenti 
mingħand l-awtoritajiet Spanjoli:

- in-numru ta’ għasafar individwali li jinqabdu kull sena bid-derogi previsti fl-Artikolu 
9 tad-Direttiva dwar l-Għasafar, 2009/147/KE1;

- informazzjoni dwar il-metodoloġija użata biex tiġi stabbilita l-kwota massima ta’ qbid.

Il-Kummissjoni tħeġġeġ ukoll lill-awtoritajiet reġjonali Spanjoli biex ifittxu soluzzjonijiet 
sodisfaċenti oħra (eżempju tgħammir fil-magħluq) biex jitnaqqas in-numru ta’ għasafar 
individwali li jinqabdu bid-derogi prevsti fl-Artikolu 9.

It-tweġiba tal-awtoritajiet Spanjoli għal din it-talba waslet fil-15 ta’ Lulju 2010, u kienet 
tinkludi informazzjoni minn diversi reġjuni, wieħed minnhom il-Katalunja.

Id-dokumentazzjoni pprovduta minn dan ir-reġjun issemmi r-riżoluzzjoni li l-petizzjonant 
jirreferi għaliha: “Resolució 27 juliol 2009 per la qual s’autoritza la captura excepcional en 
viu d’ocells fringíllids amb vesc per a l’estudi experimental a Catalunya durant l’any 2009” li 
awtorizzat b’mod eċċezzjonali l-qbid tal-isponsuni permezz tal-metodu tradizzjonali “vesc” 
(friegħi tas-siġar tal-lajm) matul perjodu partikolari fl-2009 (30 jum) għal skopijiet 
sperimentali.

                                               
1 Direttiva 2009/147/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta’ Novembru 2009 
dwar il-konservazzjoni tal-għasafar salvaġġi (ĠU L 20/7, 26.1.2010) li tikkodifika d-Direttiva 
tal-Kunsill 79/409/KEE tat-2 ta’ April 1979 dwar il-konservazzjoni tal-għasafar salvaġġi (ĠU 
L 103, 25.4.1979).
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Il-Kummissjoni kienet taf b’din ir-riżoluzzjoni unikament permezz tal-informazzjoni 
pprovduta mill-awtoritajiet Spanjoli fil-15 ta’ Lulju 2010. Skont l-informazzjoni disponibbli 
għall-Kummissjoni, l-awtoritajiet Katalani ħarġu komunikazzjoni1 li tipprovdi kjarifiki dwar 
ir-riżoluzzjoni li kienet tawtorizza b’mod eċċezzjonali l-qbid tal-isponsuni permezz tal-
metodu “vesc” fl-2009. L-awtoritajiet Katalani jirrikonoxxu li l-“vesc” ġie meqjus metodu 
illegali mill-Kummissjoni skont id-dispożizzjonijiet tad-Direttiva dwar l-Għasafar. L-objettiv 
tal-awtorizzazzjoni eċċezzjonali kien li jitwettaq studju sperimentali fuq il-livell ta’ selettività 
tal-“vesc” fil-qafas tal-pożizzjoni li ttieħdet mill-Kummissjoni. L-awtoritajiet Katalani 
ddikjaraw ukoll li qabel ma l-istudju jipprovdi elementi ċari u rilevanti ġodda, il-“vesc” ma 
jistax jitqies bħala metodu tal-kaċċa selettiv.

Minbarra l-informazzjoni pprovduta mill-gvernijiet reġjonali, il-gvern ċentrali ta’ Spanja 
poġġa għad-dispożizzjoni tal-Kummissjoni abbozz ta’ linji gwida tekniċi biex jirregolaw il-
qbid tal-isponsuni, liema linji gwida qed jitħejjew flimkien mal-gvernijiet reġjonali. L-objettiv 
tal-linji gwida huwa li jipprovdu qafas tekniku biex tiġi rregolata l-awtoritazzjoni eċċezzjonali 
għall-insib tal-isponsuni fil-qafas ta’ deroga mogħtija skont l-Artikolu 9.1. c) tad-Direttiva 
dwar l-Għasafar. L-abbozz tal-linji gwida jqis il-każistika kollha disponibbli dwar is-suġġett u 
jirregola l-metodoloġija għall-kalkolu tal-kwota massima, il-kalendarju għall-attivitajiet tal-
insib u l-kondizzjonijiet għall-ħruġ tal-awtorizzazzjonijiet tal-insib. Il-metodu tal-kaċċa 
propost huwa biss permezz ta’ xbiek li jintwew fuqhom innifishom (collapsible/landing nets)
bil-possibilità ta’ għajnuna bis-suffara tan-nassaba u/jew lixka.

Konklużjonijiet

L-implimentazzjoni proprja tad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 9 tad-Direttiva dwar l-Għasafar 
hija r-responsabilità tal-Istati Membri li għandhom jistabbilixxu regoli li japplikaw għad-
derogi u jiddeċiedu liema metodi ta’ nsib huma permessi u dawk li mhumiex, f’konformità 
sħiħa mal-ispeċifikazzjonijiet elenkati fl-Artikoli 9.1 u 9.2 tad-Direttiva dwar l-Għasafar.

Skont l-informazzjoni li waslet, jidher li l-awtoritajiet Spanjoli qed jaħdmu biex jistabbilixxu 
linji gwida biex jirregolaw b’mod adegwat il-qbid tal-isponsuni bl-użu tad-deroga mogħtija 
skont l-Artikolu 9.1.c). Il-Kummissjoni se tkompli ssegwi dan il-proċess biex tiżgura 
konformità sħiħa mad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva dwar l-Għasafar.

Barra minn hekk, il-Kummissjoni se titlob lill-awtoritajiet Katalani għal informazzjoni dwar 
ir-riżultati tal-istudju mwettaq fl-2009.

4. Risposta tal-Kummissjoni (REV) , li waslet fis-6 ta’ Mejju 2011

Il-Kummissjoni tkompli ssegwi l-proċess li, permezz tiegħu, il-gvernijiet reġjonali u ċentrali 
Spanjoli qed jistabbilixxu linji gwida biex jirregolaw b'mod adegwat il-qbid ta' sponsuni fi 
Spanja billi jużaw id-deroga mogħtija taħt l-Artikolu 9.1.c) tad-Direttiva dwar l-Għasafar, 
2009/147/KE2. Skont l-informazzjoni disponibbli għall-Kummissjoni, il-proċess għall-
                                               
1 http://www.mediambient.gencat.cat/cat/el_medi/cassa/doc/cassa_vesc.pdf
2 Direttiva 2009/147/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta’ Novembru 2009 dwar 
il-konservazzjoni tal-għasafar selvaġġi (ĠU L 20, 26.1.2010, p. 7) li tikkodifika d-Direttiva 
tal-Kunsill 79/409/KEE tat-2 ta’ April 1979 dwar il-konservazzjoni tal-għasafar selvaġġi (ĠU 
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approvazzjoni qed jgħaddi minn stadji differenti qabel ma jiġi ffinalizzat.  
Fir-rigward tal-qbid ta' sponsuni fil-Katalonja, f'dan ir-reġjun riċentement ħareġ digriet1 li 
jirrevoka l-awtorizzazzjoni eżistenti eċċezzjonali għal reġim għall-qbid ta' sponsuni ħajjin għal 
attivitajiet tradizzjonali.

Konklużjonijiet

Il-Kummissjoni se tkompli tissorvelja l-iżviluppi dwar il-linji gwida ta 'hawn fuq u l-
applikazzjoni tagħhom biex tiżgura li d-derogi mogħtija taħt l-Artikolu 9.1.c) huma f'konformità 
sħiħa mad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva dwar l-Għasafar.

                                                                                                                                                  
L 103, 25.4.1979).
1 Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Gvern tal-Katalonja. Nru. 5824. 23.02.2011. 
https://www.gencat.cat/eadop/imagenes/5824/11040106.pdf


