
 

Il-Gvern għandu jagħlaq l-istaġun 
tal-insib taħt il-paraventu  

tar-‘riċerka’ minnufih 
• Il-Kummissjoni Ewropea tibgħat messaġġ ċar li mhux se 

tħalli lil min jgħaddiha biż-żmien, tieħu lil Malta 
quddiem il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja 

• Wara l-ewwel żewġ twissijiet, l-azzjoni legali tal-lum 
kienet inevitabbli. Il-Gvern issa se jkollu jerġa’ jipprova 
jiddefendi l-indifensibbli fil-Qorti 

 

Wara l-azzjoni legali mħabbra llum kontra Malta mill-Kummissjoni 
Ewropea (KE) fir-rigward tad-deroga tal-insib għall-għasafar tal-għana bl-
iskuża tar-‘riċerka’, il-Gvern Malti ma fadallu l-ebda għażla ħlief li minnufih 
jagħlaq l-istaġun tal-insib li għaddej bħalissa taħt il-paraventu ta’ studju 
xjentifiku. 
 
L-aħħar żviluppi b’rispons għad-deċiżjoni tal-PM Robert Abela li jinjora t-
twissijiet li diġà sarulu kienu inevitabbli. Kienet kwistjoni ta’ meta, u mhux 
jekk. BirdLife Malta kienet wissiet lill-Gvern biex itemm din l-assurdità, 
imma minflok għamel dak li kien ovvju, meta l-proċeduri ta’ ksur ġew 
eskalati, il-Prim Ministru ċeda quddiem il-lobby tal-kaċċaturi u għat-talbiet 
tal-Ministru Clint Camilleri u kompla jisfida lill-Kummissjoni. Issa li l-
Kummissjoni Ewropea ħabbret li se terġa’ tieħu lil Malta quddiem il-Qorti 
Ewropea tal-Ġustizzja fuq id-deroga tal-insib, il-Gvern m’għandux f’min 
iwaħħal ħlief fih innifsu. 
 
L-azzjoni legali tal-lum hija l-aħħar pass fil-proċeduri ta’ ksur li fetħet il-
Kummissjoni f’Diċembru li għadda dwar il-ftuħ ta’ staġun tal-insib għall-
għasafar tal-għana taħt il-pretensjoni qarrieqa ta’ ‘riċerka xjentifika’. Dan l-
istaġun infetaħ għall-ewwel darba fl-2020 u l-Gvern webbes rasu u reġa’ 
fetħu din il-ħarifa għat-tieni sena konsekuttiva minkejja li huwa soġġett 
għall-Proċedura ta’ Ksur. 
 
Fi tmiem is-sena l-oħra, il-KE bagħtet Ittra ta’ Intimazzjoni lill-Gvern Malti 
dwar din il-prattika, li fiha qalet li l-Gvern kien qed jipprova jdur mal-
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verdett tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja tal-2018 billi jippermetti l-insib 
għall-għasafar tal-għana f’kundizzjonijiet simili għal dawk ta’ qabel is-
sentenza tal-Qorti, imma bl-iskuża ta’ deroga ġdida. F’dik l-okkażjoni l-KE 
kienet fetħet ukoll proċeduri b’rabta mad-derogi l-oħrajn tal-insib u l-kaċċa 
li jinsabu fis-seħħ f’Malta, jiġifieri l-insib għall-Pluviera u l-Malvizz, u d-
deroga għall-kaċċa tas-Summiena fir-rebbiegħa. 
 
Fir-rigward tad-deroga tal-insib għall-għasafar tal-għana, ir-risposti min-
naħa tal-Gvern biex jiġġustifika li dan kien proġett ta’ ‘riċerka’ ma kinux 
sodisfaċenti, u f’Ġunju 2021 il-Kummissjoni għamlet pass ieħor fl-
azzjonijiet tagħha bil-ħruġ tat-tieni twissija fil-forma ta’ Opinjoni Motivata, 
u tat lill-Gvern xahar ċans biex jirrimedja s-sitwazzjoni inkella 
potenzjalment jiffaċċja l-possibbiltà ta’ kawża oħra quddiem il-Qorti 
Ewropea. Dakinhar il-Kummissjoni kienet iddikjarat: “L-iskadenza mqassra 
għandha l-għan li tipprevjeni ħsara serja u irriversibbli lill-ambjent, f’każ li 
r-Repubblika ta’ Malta għandha l-ħsieb li tiftaħ staġun ieħor tal-insib.” Waqt 
li l-kitba kienet fuq il-ħajt għal min ried jaqraha, il-Gvern kompla jisfida u 
fil-fatt reġa’ fetaħ, għat-tieni sena konsekuttiva, staġun tal-insib għall-
għasafar tal-għana bl-iskuża tar-‘riċerka’ minkejja t-twissijiet tal-
Kummissjoni. 
 
Wara li l-Gvern għal darba oħra injora it-tieni twissija formali, il-
Kummissjoni ma kellha l-ebda triq oħra ħlief li tieħu l-każ ta’ ksur f’livell 
ieħor, l-aħħar wieħed, u tressaq lil Malta quddiem il-Qorti Ewropea tal-
Ġustizzja. 
 
Din se tkun it-tieni azzjoni legali kontra Malta fir-rigward tal-insib wara s-
sentenza storika li ngħatat fl-2018 dwar id-deroga inizjali tal-insib li kienet 
sabet lil Malta ħatja li kisret id-Direttiva Ewropea dwar l-Għasafar meta 
reġgħet ippermettiet l-insib għall-għasafar tal-għana fis-snin ta’ qabel 
minkejja li meta ssieħbet fl-Unjoni Ewropea (UE) kienet impenjat ruħha li 
dan jitwaqqaf gradwalment. 
 
L-għeluq tal-istaġun b’effett immedjat fid-dawl tad-deċiżjoni tal-lum ikun 
ifisser li ma jibqgħux jinqatlu eluf ta’ għasafar tal-għana bl-iskuża tar-
‘riċerka’. L-għasafar tal-għana huma speċi protetta madwar l-UE waqt li d-
Direttiva Ewropea dwar l-Għasafar ma tippermettix l-insib tal-għasafar. 
Jekk il-Gvern jieħu dan il-pass għall-inqas ma jibqax itappan ir-reputazzjoni 
ta’ Malta fil-qasam tar-riċerka xjentifika – reputazzjoni li saritilha ħafna 
ħsara meta l-Gvern sejjaħ l-awtorizzazzjoni ta’ aktar minn 2,500 mansab 
fuq art privata u pubblika, u siti Natura 2000 bħala ‘proġett ta’ riċerka’. 
 
Wieħed ma jridx jinsa lanqas il-mod kif ġiet applikata d-deroga ta’ din is-
sena, bil-Qafas Legali li jippermetti d-dħul fis-seħħ tad-deroga tal-insib 
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għall-għasafar tal-għana bl-iskuża tar-‘riċerka’ jiġi ppubblikat ftit sigħat 
biss qabel il-ftuħ tal-istaġun fl-20 ta’ Ottubru, ġimgħa wara li r-regolamenti 
tas-sena li għaddiet ġew imħassra. Waqt li ħafna kienu mħassba dwar 
x’kienu l-intenzjonijiet veri wara din il-mossa, aktar tard ħareġ ċar kif din 
ma kienet xejn ħlief manuvra f’tenattiv li l-Gvern jipprova jevita l-
possibbiltà li Malta terġa’ tispiċċa quddiem il-Qorti Ewropea, billi l-
Kummissjoni Ewropea tkun kostretta terġa’ tiftaħ Proċedura ta’ Ksur mill-
bidu u b’hekk il-Gvern Malti jirbaħ aktar ħin. Illum, iżda, il-Kummissjoni 
Ewropea bagħtet messaġġ ċar li mhux se tħalli lil min jgħaddiha biż-żmien 
b’manuvri bħal dawn. 

Il-Kummissjoni llum fil-fatt iddikjarat b’mod ċar: “Minkejja li Malta 
ħassret il-leġiżlazzjoni inkriminata fil-bidu ta' Ottubru, ma taffietx it-
tħassib tal-Kummissjoni: il-liċenzji għall-insib għall-istaġun tal-2021 
kienu diġà ntħarġu abbażi tal-qafas mħassar tal-2020, u r-regoli l-
ġodda li ġew adottati malajr kellhom biss emendi minuri meta 
mqabbel mar-reġim legali preċedenti. Għaldaqstant il-Kummissjoni 
tqis it-tweġiba mill-awtoritajiet Maltin, kemm għall-Ittra ta' 
Intimazzjoni kif ukoll għall-Opinjoni Motivata, bħala mhux 
sodisfaċenti, u għalhekk qed tressaq lil Malta quddiem il-Qorti tal-
Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea”. 

Dwar il-qafas legali l-ġdid, BirdLife Malta fetħet ukoll Protest Ġudizzjarju 
kontra l-Gvern li fih sejħet biex dan jiġi revokat minħabba li ddaħħal 
mingħajr l-perjodu mandatorju ta’ erba’ ġimgħat ta’ konsultazzjoni 
pubblika kif jistipula l-Att dwar il-Ħarsien tal-Ambjent ta’ Malta. 
 
TMIEM 
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