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Ġermaniża, dwar il-qtil tal-għasafar fl-Ewropa

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jitlob lill-Parlament Ewropew jipprojbixxi u jippenalizza l-kaċċa u l-insib tal-
għasafar fl-Ewropa, fejn josserva li, fl-Italja, f’Malta, f’Ċipru u anke fil-Ġermanja, aktar u 
aktar għasafar qed jinqabdu bl-użu ta’ lixki, friegħi ta’ siġar midluka bl-għelk, xbieki, eċċ , 
minkejja l-fatt li numru dejjem jikber ta’ speċijiet ta’ għasafar issa huma mhedda bl-
estinzjoni. Huwa jitlob li jittieħdu miżuri sabiex jitwaqqfu dawn l-attivitajiet.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fil-11 ta' Jannar 2013. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni (l-
Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-27 ta' Marzu 2013

L-ispeċijiet kollha tal-għasafar selvaġġi li jinsabu b’mod naturali fit-territorju Ewropew tal-
Istati Membri tal-UE huma protetti bid-Direttiva dwar l-Għasafar1. Kull pajjiż għandu 
jistabbilixxi skema ta’ protezzjoni li tipprojbixxi, fost affarijiet oħra, li jinqatlu u jinqabdu 
għasafar deliberatament, li jinqerdu l-bejtiet u l-bajd deliberatament, li jittieħed bajd fis-
selvaġġ, li jiġu ddisturbati l-għasafar deliberatament, partikolarment waqt il-perjodu ta’ 
tgħammir u trobbija u ż-żamma ta’ għasafar ta’ speċijiet li l-kaċċa u l-qabda tagħhom huma 
pprojbiti (Article 5).
L-Artikolu 7 tad-"Direttiva dwar l-Għasafar" ma tippermettix kaċċa kkontrollata ta’ ċerti 

                                               
1 Direttiva 2009/147/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat- 30 ta’ Novembru 2009
dwar il-konservazzjoni tal-għasafar selvaggi (OJ L 020, 26.1.2010, p. 7)
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speċijiet ta’ għasafar li huma elenkati fid-Direttiva. Dan huwa regolat fil-leġiżlazzjoni 
nazzjonali, u l-pajjiżi li jeżerċitaw dan id-dritt għandhom jiżguraw li l-kaċċa tal-ispeċijiet ma 
tipperikolax l-isforzi ta’ konservazzjoni fiż-żona ta’ distribuzzjoni tagħhom. Il-kaċċa għandha 
tkun konformi mal-prinċipji ta’ użu għaqli u ma tkunx permessa waqt il-migrazzjoni lura lejn 
l-inħawi fejn ibejtu l-għasafar jew waqt l-istaġun ta’ tgħammir li huma l-perjodu l-aktar 
sensittiv taċ-ċiklu annwali. Kull mezz, arranġament jew metodu użati għall-qabda jew qtil tal-
għasafar fuq skala kbira jew mhux selettiva huma pprojbiti (Artikolu 8).
Madankollu, l-Istati Membri jistgħu jidderogaw mid-dispożizzjonjiet preċedenti fejn ma jkun 
hemm ebda soluzzjoni oħra sodisfaċenti biex jippermettu, b’kundizzjonijiet sorveljati 
sterttament u fuq bażi selettiva, il-qabda, iż-żamma jew użu aktar ġudizzjuż ta’ ċerti għasafar 
f’kwantitajiet żgħar. F’dan il-każ, l-Istati Membri għandhom jirrispettaw numru ta’ 
kundizzjonijiet formali (Artikolu 9).
Hija r-responsabilità tal-Istati Membri li jimplimentaw id-dispożizzjonijiet tad-Direttiva dwar 
l-Għasafar. Għalhekk, l-Istati Membri jistgħu jippermettu lill-ispeċijiet elenkati fil-lista ta’ 
għasafar li jisgħu jiġu kkaċċjati fit-territorju tagħhom f’konformità mal-Artikolu 7 tad-
Direttiva dwar l-Għasafar jew jagħtu derogi sakemm jirrispettaw id-dispożizzjonijiet 
imsemmija hawn fuq. Huwa r-rwol tal-Kummissjoni li timmonitorja l-implimentazzjoni tad-
Direttiva dwar l-Għasafar u li tiżgura li r-regoli tal-Istati Membri jkunu kompletament 
konformi mad-Direttiva dwar l-Għasafar. Il-Kummissjoni regolarment tibda proċeduri ta’ 
ksur kontra Stati Membri meta tkun tal-fehma li d-Direttiva dwar l-għasafar ġiet miksura1.
Madankollu, il-Kummissjoni hija konxja tal-fatt li fl-UE jsir qtil u nsib illegali tal-għasafar.  
Għalkemm l-infurzar tal-liġi huwa primarjament fil-kompetenza tal-Istati Membri, il-
Kummissjoni qiegħda taħdem mal-Istati Membri u l-partijiet interessati biex jikkumbattu l-
prattiki illegali. Numru ta’ azzjonijiet bħall-monitoraġġ, is-sensibilizzazzjoni, l-infurzar u l-
prevenzjoni ġew miftiehma f’dan il-kuntest u l-Kummissjoni qed tmexxi l-implimentazzjoni 
tal-miżuri meħtieġa.

Konklużjoni

Il-Kummissjoni se tkompli timmonitorja mill-qrib l-implimentazzjoni tad-Direttiva dwar l-
Għasafar mill-Istati Membri u tieħu l-passi neċessarji meta tiġi identifikata l-possibilità ta’ 
vjolazzjoni, sabiex jintlaħqu l-objettivi tad-Direttiva dwar l-Għasafar, jiġifieri biex jinżammu 
jew jiġu rkuprati l-popolazzjonijiet tal-għasafar f’livell li jikkorrispondi b’mod partikolari 
mal-ħtiġijiet ekoloġiċi, xjentifiċi u kulturali.

                                               
1 F’dan ir-rigward issir referenza għall-komunikazzjonijiet tal-Kummissjoni relatati mal-Petitzzjoni 
1091/2007 rigward il-kwistjoni tad-derogi tal-kaċċa fir-rebbiegħda f’Malta u f’Ċipru.


