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MT Magħquda fid-diversità MT

PARLAMENT EWROPEW 2009 - 2014

Kumitat għall-Petizzjonijiet

27.2.2013

AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0978/2012, imressqa minn Fulvio Fiorentini, ta’ ċittadinanza 
Taljana, dwar l-użu ta’ lixka ħajja għall-kaċċa fl-Italja

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant qed jipprotesta kontra l-użu ta’ lixka ħajja fl-Italja. Din il-prattika tikkonċerna 
b’mod partikolari l-ispeċijiet li ġejjin: l-alwett, il-malvizz iswed, il-malvizz, il-malvizz aħmar, 
il-malvizzun tal-qtajja’, il-venew, il-bċieċen.

Meta l-għasafar jinqabdu, dawn jitqiegħdu ġo gaġeġ ċkejkna, f’kundizzjonijiet li, skont il-
petizzjonant, huma ħżiena għall-benesseri tal-annimali.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-30 ta' Novembru 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-petizzjonant qed jifformula t-talbiet li ġejjin:
1) li l-pussess ta' għasafar għall-użu bħala lixka ħajja jiġi projbit, kemm għasafar 

selvaġġi maqbuda jew għasafar imrobbija fil-gaġeġ;
2) li d-Direttiva 2009/147/KE1 (id-Direttiva dwar l-Għasafar) tiġi modifikata sabiex 

tinkludi lixka ħajja fost il-metodi ta' nsib projbiti.

Id-Direttiva dwar l-Għasafar tiffoka fuq il-preservazzjoni tal-għasafar fl-ambjent selvaġġ.  L-
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għasafar imrobbija fil-gaġeġ mhumiex koperti mid-dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva.  Fir-
rigward tal-insib għall-għasafar selvaġġi, l-ispeċijiet imsemmija fil-petizzjoni huma inklużi fl-
Anness II tad-Direttiva u jistgħu jiġu kkaċċjati skont il-leġiżlazzjoni nazzjonali tal-Istati 
Membri.  Fir-rigward tal-insib ta' tali speċijiet, anke bil-għan li dawn l-għasafar jintużaw 
bħala lixka ħajja, l-użu ta' mezzi fuq skala kbira jew mhux selettiva (eżempju x-xbieki) huwa 
projbit u jista' jiġi awtorizzat biss mill-Istati Membri permezz ta' derogi sakemm il-
kundizzjonijiet kollha stipulati fl-Artikolu 9 jiġu ssodisfati.  L-użu ta' għasafar ħajjin bħala 
lixka għall-insib huwa permess mid-Direttiva, sakemm l-għasafar ma jkunux għomja jew ma 
tkunx inqatgħetilhom parti minnhom.

Konklużjoni

Il-kamp ta' applikazzjoni tad-Direttiva ma jinkludix għasafar imrobbija fil-gaġeġ u ma jkoprix 
il-pussess ta' għasafar, sew jekk huma selvaġġi jew imrobbija fil-gaġeġ. It-talbiet speċifiċi 
mitluba mill-petizzjonant jaqgħu barra mill-kamp ta' applikazzjoni tad-Direttiva dwar l-
Għasafar li l-Kummissjoni bħalissa mhux qed tipprevedi li timmodifika.


