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Kumitat għall-Petizzjonijiet
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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0439/2012, imressqa minn Andrea Rutigliano, ta’ ċittadinanza 
Taljana, dwar in-nuqqas tar-Repubblika ta’ Ċipru li tapplika d-Direttiva 
2009/147/KE dwar il-protezzjoni tal-għasafar selvaġġi

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jinnota n-nuqqas tal-applikazzjoni tad-Direttiva 2009/147/KE dwar il-
protezzjoni tal-għasafar selvaġġi min-naħa tar-Repubblika ta’ Ċipru, u l-impenn skars min-
naħa tal-awtoritajiet lokali kontra l-kaċċa, b’mod partikolari fin-naħa tax-Xlokk tal-gżira.Din 
is-sitwazzjoni ġiet verifikata wkoll mill-voluntiera ta’ għaqda kontra l-kaċċa (Committee 
Against Bird Slaughter)

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fid-19 ta’ Lulju 2012. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni (l-
Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-27 ta' Novembru 2012

Il-prattika tal-insib tal-għasafar permezz ta’ zkuk tas-siġar midluka bl-għerk u permezz ta’ 
xbieki wieqfa hija pprojbita mid-Direttiva 2009/147/KE (id-Direttiva dwar l-Għasafar)1 kif 
ukoll mil-leġilazzjoni Ċiprijotta rilevanti. Fid-dawl tad-daqs tal-problema tal-insib u l-qtil 
illegali tal-għasafar f’Ċipru, il-Kummissjoni enfasizzat repetutament lill-awtoritajiet Ċiprijotti 
l-ħtieġa ta’ infurzar effikaċi ta’ dawk id-dispożizzjonijiet. Minkejja l-progress miksub, il-
Kummissjoni għadha mħassba minħabba li l-insib fuq skala kbira għadu għaddej u 
reċentement dan kompla jżid il-ħtieġa ta’ miżuri konkreti biex titrażżan il-problema. L-
awtoritajiet Ċiprijotti jirrikonoxxu d-daqs tal-problema u kkomunikaw il-passi meħuda kontra 
din il-prattika illegali (eż. koordinazzjoni aħjar tal-korpi ta’ infurzar, kooperazzjoni msaħħa 
mal-partijiet interessati u l-Bażi Militari b’Sovranità Ingliża, leġiżlazzjoni ġdida li tippermetti 
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multi sa 17,000 euro u tliet snin ħabs, sensibilizzazzjoni, u iktar kontrolli f’restoranti li jservu 
għasafar maqbuda illegalment). Data ta’ monitoraġġ mir-rebbiegħa tal-2012 tindika li qed 
jinkisbu riżultati pożittivi f’termini ta’ livelli iktar baxxi ta’ nsib. Minkejja dan, il-
Kummissjoni għadha viġilanti fir-rigward tal-kontinwazzjoni tal-isforzi mwettqa fil-post biex 
il-problema titrażżan b’mod sustanzjali, speċjalment fid-dawl tal-attivitajiet tal-insib fil-ħarifa 
tal-2012. 

Barra minn hekk, filwaqt li tirrikonoxxi li l-prattiki illegali li jaffettwaw il-popolazzjonijiet 
tal-għasafar iseħħu f’bosta pajjiżi fl-Ewropa, il-Kummissjoni qed tiżviluppa, b’konsultazzjoni 
mal-Istati Membri u l-partijiet interessati, lista ta’ azzjonijiet speċifiċi biex jiġu indirizzati l-
problemi, li jkopru oqsma bħalma huma l-monitoraġġ ta’ attivitajiet illegali, l-iskambju ta’ 
informazzjoni u s-sensibilizzazzjoni, il-prevenzjoni u t-titjib fl-infurzar.

Konklużjoni

Il-Kummissjoni se tkompli tissorvelja mill-qrib il-prattiki tal-insib u l-qtil illegali f’Ċipru, bl-
għan li tiġi żgurata konformità mal-leġiżlazzjoni applikabbli tal-UE dwar il-protezzjoni tal-
għasafar. 
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