
 

Mandat ta’ Inibizzjoni biex iwaqqaf 
il-massakru ta’ Gamiem protett tul 

ir-rebbiegħa  
Id-deroga ta’ din is-sena għall-kaċċa fir-rebbiegħa  

tal-Gamiem – speċi Vulnerabbli – hija illegali 
 
Aktar kmieni llum BirdLife Malta ressqet Mandat ta’ Inibizzjoni fil-Qorti, li 
fih talbet evalwazzjoni ġudizzjarja tal-mod kif qed jiġi permess l-istaġun 
tal-kaċċa tar-rebbiegħa fuq il-Gamiema ta’ din is-sena, u talbet li jitwaqqaf 
immedjatament dan l-istaġun sakemm issir din l-analiżi. Aħna nemmnu li 
fid-dawl tal-istat “Vulnerabbli” tal-ispeċi kif rikonoxxut internazzjonalment 
mir-Red List tal-Għaqda Internazzjonali għall-Konservazzjoni tan-Natura 
(IUCN) u t-talbiet mill-esperti tal-Unjoni Ewropea (UE) biex titwaqqaf il-
kaċċa għal din l-ispeċi, il-Gvern Malti qed jinjora l-evidenza xjentifika 
sempliċiment biex jakkomoda lill-għaqdiet tal-kaċċaturi. 
 
Il-Mandat ippreżentat fil-Qorti jispjega kif għal dawn l-azzjonijiet huma 
responsabbli l-Prim Ministru, il-Ministru għall-Ambjent u l-Ministru għal 
Għawdex, flimkien mat-Taqsima tar-Regolamentazzjoni għall-Għasafar 
Selvaġġi (WBRU). Il-Mandat isejjaħ għas-sospensjoni immedjata tal-Avviż 
Legali 116 tal-2022 li jippermetti l-istaġun tal-kaċċa fir-rebbiegħa fuq il-
Gamiema. 
 
Il-Mandat qed jisfida dan l-Avviż Legali għax imur kontra d-Direttiva 
Ewropea dwar l-Għasafar li tieħu post kull leġiżlazzjoni lokali. Aktar minn 
hekk, minn meta sirna membri tal-UE, il-Qrati ta’ Malta għandhom l-
awtorità u l-poter li jiddeċiedu fuq kull azzjoni lokali li tista’ tkun qed tikser 
id-Direttivi Ewropej. Id-Direttivi tal-UE, fosthom id-Direttiva tal-Għasafar, 
ma jitfgħux ir-responsabbiltà tal-ħarsien tad-Direttiva biss fuq il-Qorti 
Ewropea tal-Ġustizzja (ECJ). Anzi, huma l-qrati lokali fi Stati Membri li 
għandhom ir-responsabbiltà primarja li jħarsu l-liġi tal-UE, u jaċċertaw li l-
ebda azzjoni, inkluż l-infurzar ta’ avviżi legali, ma tikser dawn id-Direttivi. 
Għalhekk il-Qrati ta’ Malta għandhom il-poter u r-responsabbiltà li 

https://www.iucnredlist.org/species/22690419/154373407


tingħatalhom fi ħdan il-qafas tal-UE, li magħhom iġorru wkoll livell ta’ 
kontabbiltà. 
 
Il-kaċċa tal-Gamiema fir-rebbiegħa din is-sena reġgħet tinsab fuq l-aġenda 
wara snin ta’ pressjoni mill-Federazzjoni Kaċċaturi Nassaba 
Konservazzjonisti (FKNK) u deċiżjoni tal-Kumitat ORNIS li jneħħi l-
moratorju li ddaħħal fis-seħħ fl-2016 permezz ta’ avviż tal-gvern, u 
jirrakkomanda l-ftuħ ta’ staġun tal-kaċċa fuq il-Gamiema bejn is-17 u t-30 
ta’ April. 8,041 kaċċatur din is-sena rreġistraw għal liċenzja tal-kaċċa fir-
rebbiegħa, bil-kwota nazzjonali għall-qbid tal-Gamiema tkun ta’ 1,500 
għasfur. 
 
Id-deċiżjoni dwar l-istaġun ittieħdet bl-uniku vot kontra jkun dak ta’ 
BirdLife Malta, imma naturalment il-vot għadda bis-saħħa tal-FKNK u l-
membri tal-Kumitat ORNIS appuntati mill-Ministeru.  
 
Meta kien qed jitkellem waqt konferenza tal-aħbarijiet quddiem il-Qorti, il-
President ta’ BirdLife Malta Darryl Grima qal: “Il-Gvern qabeż il-linja meta 
fetaħ l-istaġun tal-kaċċa għal speċi vulnerabbli biex jirbaħ il-voti 
irrispettivament mid-data xjentifika u anke bi ksur ċar tad-Direttiva dwar l-
Għasafar. L-urġenza ta’ din is-sitwazzjoni timmerita l-azzjonijiet li qed 
nieħdu llum. Il-Gvern fetaħ staġun tal-kaċċa fir-rebbiegħa għal speċi li hi 
Vulnerabbli għall-Estinzjoni, fin-nuqqas ta’ ġustifikazzjonijiet xjentifiċi li 
dan ikun sostenibbli, u meta għamel hekk, kiser ir-regolamenti lokali u d-
Direttiva tal-UE dwar l-Għasafar. Il-Qrati ta’ Malta għandhom l-obbligu li 
jħarsu l-liġijiet Ewropej fuq kull liġi lokali u aħna hawnhekk qed 
nitolbuhom jintervjenu b’urġenza u jwaqqfu l-istaġun.” 
 
Meta kkummenta dwar id-deċiżjoni li jinfetaħ l-istaġun, il-Kap Eżekuttiv ta’ 
BirdLife Malta u membru tal-Kumitat ORNIS Mark Sultana żied jgħid: “Li l-
Kumitat ORNIS hu pupazz f’idejn il-Gvern biex jagħmel dak li jrid il-Gvern 
mhix xi aħbar ġdida. Waqt l-aħħar laqgħa tal-Kumitat ORNIS, li nżammet 
ftit jiem qabel elezzjoni ġenerali, rajna Kumitat jivvota favur il-ftuħ mill-
ġdid tal-kaċċa fuq il-Gamiema fir-rebbiegħa, ibbażat fuq evidenza mhux 
xjentifika ppreżentata mill-FKNK. Il-kaċċaturi ma jimpurtahomx dwar speċi 
li qed tonqos, u dan deher ċar fil-mod kif għafsu biex xorta jinfetaħ staġun 
tal-kaċċa fuq is-Summiena waqt il-qofol tal-passa tal-Gamiema, bil-kaċċa 
fuq il-Gamiema tkompli illegalment u b’mod indiskriminat. Din is-sena l-
Gvern b’kumbinazzjoni ħass li hu opportun li jillegalizza l-kaċċa għall-
Gamiema eżatt qabel elezzjoni.” 
 
Hu u jitkellem dwar l-istatus tal-Gamiema fuq livell tal-UE, il-Kap tal-
Konservazzjoni ta’ BirdLife Malta Nicholas Barbara qal: “Il-provi xjentifiċi li 
għandna f’idejna juru li l-Gamiema li se tpassi minn fuq Malta fil-jiem li 



ġejjin hija speċi li qed tonqos fin-numri u għadha rikonoxxuta mill-IUCN 
bħala Vulnerabbli. L-ebda dokumenti mħejjija mill-FKNK jew approvati 
mid-WBRU mhuma se jbiddlu dan l-istatus. Bil-ftuħ ta’ staġun għall-
Gamiema, il-Gvern mhux qed jonora l-obbligi tiegħu li jħares lil din l-ispeċi, 
waqt li qed jinjora wkoll il-pariri tal-esperti tal-UE li talbu li ma ssir l-ebda 
kaċċa fuq din l-ispeċi fl-2022. 
 
B’riferenza għal laqgħa tat-Task Force tal-UE dwar l-Irkupru tal-Għasafar li 
saret fit-18 ta’ Marzu 2022, u li ħarset lejn ix-xejriet kurrenti b’rabta mal-
Gamiema u l-istaġuni tal-kaċċa madwar l-UE, l-esperti tal-UE taw parir li 
ma jkunx hemm kaċċa fuq il-Gamiema fl-2022. Rappreżentanti tal-Awtorità 
tal-Ambjent u r-Riżorsi (ERA) u tad-WBRU jkunu mistiedna għal laqgħat 
bħal dawn. 
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Għal aktar informazzjoni, ikkuntattja lil: 
Nathaniel Attard 
BirdLife Malta Communications Manager 
Tel: 2134 7645/6 Ext. 512 
Cell: 9947 4705 
Email: nathaniel.attard@birdlifemalta.org 
 
Mehmużin: 

• Għażla ta’ ritratti mill-konferenza stampa tal-lum ta’ BirdLife Malta. 
(Ritratti ta’ Milena Berezina, BirdLife Malta) 

• Il-Mandat ta’ Inibizzjoni li tressaq fil-Qorti minn BirdLife Malta 
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