L-insib għall-għasafar tal-għana
f’Malta riesaq lejn tmiemu wara
t-twissija finali tal-KE
BirdLife Malta tilqa’ l-aħbar tal-lum li l-Kummissjoni Ewropea reġgħet għal
darba oħra intervjeniet biex tħares l-għasafar f’pajjiżna. Dan seħħ kaġun
tad-deroga farseska tal-insib għall-għasafar tal-għana applikata millMinisteru għal Għawdex taħt l-iskuża ta’ studju xjentifiku.
F’deċiżjoni li tħabbret illum, id-Direttorat Ġenerali għall-Ambjent talKummissjoni Ewropea rrifjuta l-ġustifikazzjoni biex jiġi permess staġun talinsib għall-għasafar tal-għana s-sena l-oħra taħt il-pretensjoni qarrieqa tarriċerka. L-istqarrija tal-Kummissjoni Ewropea tħabbar li nħarġet Opinjoni
Motivata (li hija t-tieni twissija uffiċjali wara l-Ittra ta’ Intimazzjoni
mibgħuta lill-Gvern Malti f’Diċembru li għadda) b’rabta mal-każ ta’ ksur li lUnjoni Ewropea fetħet kontra Malta fi tmiem is-sena l-oħra.
Apparti minn dan, filwaqt li qalet li t-tweġiba li rċeviet mingħand lawtoritajiet Maltin għal dan ma kinitx sodisfaċenti, il-Kummissjoni din iddarba tat lil Malta xahar ċans biss biex tirrimedja s-sitwazzjoni, inkella
potenzjalment tiffaċċja każ ieħor quddiem il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja
(ECJ). Il-Kummissjoni Ewropea tenniet: “L-iskadenza mqassra għandha lgħan li tipprevjeni ħsara serja u irriversibbli lill-ambjent, f’każ li rRepubblika ta’ Malta għandha l-ħsieb li tiftaħ staġun ieħor tal-insib.”
Laqgħa tal-Kumitat Ornis ippjanata għal-lum kellha tiddiskuti l-istaġun talinsib li jmiss għall-għasafar tal-għana – tema li tpoġġiet fuq l-aġenda mitTaqsima għar-Regolamentazzjoni tal-Għasafar Selvaġġi (WBRU). Din illaqgħa, però, tħassret ilbieraħ.
Għal darba oħra BirdLife Malta ngħatat raġun li tinsab fuq in-naħa t-tajba
tal-ħarsien tal-għasafar. Din il-komunikazzjoni hija wkoll twissija serja lillGvern Malti li l-Unjoni Ewropea mhix se tittollera aktar l-abbuż midDirettiva Ewropea dwar l-Għasafar.

F’reazzjoni, il-Kap Eżekuttiv ta’ BirdLife Malta Mark Sultana qal: “Il-Gvern
għandu deċiżjoni x’jieħu. Id-deċiżjoni t-tajba tkun li jwaqqaf il-prattika talinsib għall-għasafar tal-għana darba għal dejjem. Jekk ma jagħmilx hekk, ilPrim Ministru Robert Abela se jkun il-kaġun li Malta terġa’ tispiċċa fil-qorti
Ewropea biex tiddefendi l-indifensibbli. Minbarra li dan ikompli jiskredita
r-reputazzjoni internazzjonali ta’ Malta fejn jidħlu materji ambjentali, ikun
ukoll ħela ta’ flus mit-taxxi tal-poplu għal ftit voti fi żmien meta l-Gvern
messu qed jinvesti biex ibiddel lil Malta f’ekonomija ħadra. Inħeġġu lillPrim Ministru biex ikun kuraġġjuż biżżejjed biex jara l-kitba fuq il-ħajt, u
jieħu l-azzjoni opportuna”.
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