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L-istaġun tal-kaċċa għall-gamiema u s-summiena ser jiftaħ fis-17 ta’ April, suġġett għal
miżuri speċjali
Wara r-rakkomandazzjoni tal-Kumitat Ornis, u wara li ttieħdu inkonsiderazzjoni l-parametri legali u
ta’ konservazzjoni tal-gamiema u s-summiena, kif ukoll l-istudji dwar il-passa u l-informazzjoni
dwar l-istaġun tal-kaċċa fil-ħarifa 2015, il-Gvern ser jiftaħ l-istaġun tal-kaċċa fir-rebbiegħa 2016
b’miżuri speċjali sabiex jitnaqqas aktar l-impatt tad-deroga limitata fuq il-popolazzjoni ta’ dawn iżżewġ speċi.
L-istaġun ser jiftaħ għal ġimagħtejn mis-17 ta’ April sat-30 ta’ April, tnaqqis ta’ ġimgħa millmassimu ta’ tliet ġimgħat li jippermetti l-Qafas Regolatorju. Il-ħinijiet li fihom ser tkun
permessibbli l-kaċċa tnaqqsu għal sagħtejn qabel tlugħ ix-xemx sa nofsinhar fi kwalunkwe ġurnata
tal-istaġun, tnaqqis ta’ sagħtejn għal kull ġurnata fost il-ġimgħa. Il-kwota nazzjonali tnaqqset minn
massimu ta’ 11,000 gamiema għal 5,000 gamiema. Il-kwota ta’ 5,000 summiena, kif ukoll il-kwota
individwali ta’ żewġ għasafar f’ġurnata u ta’ erbgħa matul l-istaġun baqgħu l-istess. L-istaġun talkaċċa għall-gamiema fil-ħarifa ser jitnaqqas ukoll, minn ħames xhur għax-xahar ta’ Settembru biss
(l-istaġun tal-kaċċa għall-gamiema fil-ħarifa kien mill-ewwel ta’ Settembru sal-31 ta’ Jannar tassena ta’ wara). L-istaġun tal-kaċċa tal-gamiema f’Settembru ser ikun suġġett għal kwota nazzjonali
ta’ 7,000 gamiema.
Dawk il-persuni biss li jingħataw il-liċenzja speċjali għall-kaċċa fir-rebbiegħa għas-sena 2016 ħa
jkollhom il-permess li jikkaċċjaw il-gamiema u s-summiena matul l-istaġun. Sabiex tinkiseb illiċenzja speċjali l-applikanti jrid ikollhom:
(a)
(b)
(c)
(d)

Il-liċenzja ġenerali valida għall-kaċċa tal-għasafar fuq l-art;
Sħubija f’għaqda rikonoxxuta tal-kaċċa mħallsa għas-sena 2016;
Polza ta’ assigurazzjoni valida għas-sena 2016 li tkopri terza persuni;
Il-liċenzja valida tal-ġarr tal-arma għall-kaċċa tal-għasafar fuq l-art maħruġa mill-pulizija.

Kaċċaturi eliġibbli jistgħu japplikaw għal-Liċenzja Speċjali fi kwalunkwe fergħa tal-MaltaPost
f’Malta u f’Għawdex matul il-ħinijiet tal-ftuħ mit-Tnejn 21 ta’ Marzu sal-Erbgħa 30 ta’ Marzu,
iż-żewġ dati nklużi. Applikazzjonijiet li jiġu sottomessi wara dan il-perjodu ma jiġux aċċettati.
Il-formola tal-applikazzjoni għal-Liċenzja Speċjali ntbagħtet lill-kaċċaturi eliġibbli u kopja tagħha
ser tkun ukoll fil-fergħat tal-MaltaPost. Din il-formola għandha timtela u ffirmata mill-applikant, u
f’każ li persuna oħra qed tapplika għan-nom ta’ kaċċatur eliġibbli, mill-persuna li qed tissottometti
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t-tali applikazzjoni. L-applikanti għandhom jippreżentaw il-formoli mimlija u ffirmati fil-fergħat
tal-MaltaPost matul id-dati stipulati hawn fuq. L-applikazzjonijiet jiġu aċċettati mill-MaltaPost biss
jekk tiġi ppreżentata l-karta tal-identità tal-applikant u l-liċenzja valida tal-ġarr tal-arma għallkaċċa tal-għasafar fuq l-art (il-liċenzja tal-pulizija għandha biss tiġi murija lill-kaxxiera talMaltaPost, imma mhux mogħtija mal-applikazzjoni). Kif tirċievi l-applikazzjoni, il-MaltaPost tagħti
lill-applikant irċevuta li għandha tinżamm mill-applikant.
Wara din il-proċedura ta’ applikazzjoni, il-liċenzji speċjali ħa jiġu mibgħuta lill-applikanti eliġibbli
bil-posta. Separatament, il-kaċċaturi ħa jirċievu l-cards tal-liċenzja ġenerali tagħhom flimkien ma’
ktejjeb informattiv qabel il-ftuħ tal-istaġun. Il-kaċċaturi għandhom jaqraw u jifhmu sew ilproviżjonijiet kollha tal-liċenzja speċjali tagħhom, kif ukoll l-istruzzjonijiet tar-rapportaġġ tal-qbid,
sabiex jassiguraw konformità mal-liġi.
L-istaġun limitat tal-kaċċa fir-rebbiegħa għall-gamiema u s-summiena ser ikun suġġett għal infurzar
strett u kwalunkwe ksur tal-liġi, regoli u kundizzjonijiet oħra applikabbli mhux ser jiġu tollerati.
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