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President,  

Awtorità Għall-Ambjent u r-Riżorsi  

 

 

A.L. XX tal-2021  

 

ATT DWAR IL-PROTEZZJONI TAL-AMBJENT (KAP. 549) 

 

 

Regolamenti tal-2021 li Jemendaw ir-Regolamenti  

Dwar il-Konservazzjoni tal-Għasafar Selvaġġi. 

 

 

BIS-SAĦĦA tas-setgħat mogħtija mill-artikoli 54 u 55 tal-Att dwar il-Protezzjoni tal-Ambjent, il-

Ministru għall-Ambjent, it-Tibdil fil-Klima u l-Ippjanar, flimkien mal-Ministru għal Għawdex, u wara 

konsultazzjoni mal-Awtorità għall-Ambjent u r-Riżorsi, għamel dawn ir-regolamenti li ġejjin:-   

 

Titolu.  

L.S. 549.42  

 

1. It-titolu ta’ dawn ir-regolamenti huwa r-Regolamenti tal-2021 li Jemendaw ir-Regolamenti Dwar il-

Konservazzjoni tal-Għasafar Selvaġġi u dawn ir-regolamenti għandhom jinqraw u jinfthiemu ħaġa 

waħda mar-Regolamenti dwar  il-Konservazzjoni  tal-Għasafar Selvaġġi, hawn iżjed ’il quddiem 

imsejħa "ir-regolamenti prinċipali". 

 

Jemenda r-regolament 9 tar-regolamenti prinċipali.  

 

2. Ir-regolament 9 tar-regolamenti prinċipali għandu jiġi emendat kif ġej: 

 

(1) Fil-verżjoni bl-Ingliż, il-kelma “obtain” fis-subregolament (2) tiegħu għandha tiġi mibdula bil-kliem 

“are in place”.    

 

Jemenda r-regolament 11 tar-regolamenti prinċipali.  

 

3. Ir-regolament 11 tar-regolamenti prinċipali għandu jiġi emendat kif ġej: 

 

(1) Minnufih wara subregolament (8) għandhom jiżdiedu dawn is-subregolamenti ġodda li ġejjin: 

 

“(9) It-Taqsima tar-Regolamentazzjoni għall-Għasafar Selvaġġi, assistita mill-Pulizija Eżekuttiva, 

għandha tissosspendi minnufih il-liċenzja ġenerali relevanti għal perjodu ta’ sena kull meta detentur tal-

liċenzja jakkumula tnax-il punt penali jew aktar matul perjodu ta’ sentejn, skont ir-regolament 27A. 

 

(10) Matul il-perjodu ta’ sospensjoni tal-liċenzja relevanti skont is-subregolament (9), id-detentur tal-

liċenzja ma jkunx eliġibbli biex japplika għal liċenzja speċjali, maħruġa skont it-termini tal-Qafas 

Regolatorju relevanti, u għandu ukoll ikun meqjus ineliġibbli biex japplika għal liċenzja jew permess 



 

 

biex jipparteċipa fi kwalunkwe attività ta’ riċerka, inklużi attivitajiet previsti skont l-ewwel proviso tar-

regolament 23. 

 

(11) It-Taqsima tar-Regolamentazzjoni għall-Għasafar Selvaġġi għandha tirritorna l-liċenzja ġenerali 

relevanti lid-detentur tal-liċenzja wara li jintemm il-perjodu ta’ sospensjoni skont is-subregolament (9). 

 

 

Jemenda r-regolament 23 tar-regolamenti prinċipali.  

 

4. Ir-regolament 23 tar-regolamenti prinċipali għandu jiġi emendat kif ġej: 

 

(1) fis-subregolament (1) tiegħu, il-kliem “u/jew ta’ tqegħid ta’ geo-tags.” għandhom jiġu mibdula bil-

kliem “u/jew ta’ tqegħid ta’ geo-tags:” u minnufih wara, għandu jiżdied il-proviso il-ġdid li ġej: 

 

“Iżda, bla ħsara għal kwalunkwe Qafas Regolatorju għal riċerka, persuna li m’għandiex liċenzja biex 

tlibbes ċrieket xjentifiċi fuq l-għasafar skont ir-regolament 23(2)(a), tista’ taqbad ċertu għasafar għal 

skopijiet ta’ geo-tagging, segwit mill-ħelsien immedjat tagħhom lura fis-selvaġġ, kemm-il darba dik il-

persuna tissodisfa l-kriterji li jmiss: 

 

(a) is-sottomissjoni ta’ applikazzjoni mat-Taqsima tar-Regolamentazzjoni għall-Għasafar Selvaġġi, 

mhux aktar tard minn xagħrejn (2) qabel ma tibda l-attività ta’ geo-tagging, liema applikazzjoni 

għandha jkollha l-informazzjoni li jmiss: 

 

(i) spjega dettaljata tal-għanijiet tar-riċerka proposta u r-raġunijiet għaliha;  

(ii) l-alternattivi li ġew ikkunsidrati;  

(iii) l-ammont minn kull speċi li hu propost li jinqabad għall-għanijiet ta’ geo-tagging; 

(iv) il-metodoloġija proposta;  

(v) il-lok tas-siti fejn qed tiġi proposta l-attività ta’ geo-tagging fil-format preskritt fil-paragrafu (ċ) tas-

sub-regolament 3;  

(vi) dettalji tal-persuni li se jkunu afdati bl-immaniġġjar tal-għasafar, u l-immaniġġjar tas-software tal-

geo-tags, inkuż il-ġbir u l-analiżi tad-data;  

(vii) id-dati proposti għall-attività ta’ geo-tagging;  

(viii) it-tul ta’ żmien propost għall-ġbir u l-analiżi tad-data; u 

(ix) id-data ta’ meta r-rapport bir-riżultanzi tar-riċerka għandu jkun sottomess lit-Taqsima tar-

Regolamentazzjoni għall-Għasafar Selvaġġi; 

 

(b) is-sottomissjoni, flimkien mal-applikazzjoni msemmija fil-paragrafu (a), ta’ dikkjarazzjoni 

iffirmata, jew: 

 

(i) mill-applikant, fejn jikkonferma li għandu esperjenza ipprovata fl-immaniġġjar tal-għasafar u t-

tqegħid ta’ geo-tags fuq speċi ta’ għasafar, inkluż tagħrif fuq is-software tal-geo-tags, ġbir ta’ data, 

immaniġġjar u analiżi, appoġġjata b’bijografija li telenka r-riċerka ornitoloġika preċedenti li wettaq 

permezz ta’ geo-tagging, inkluż il-perjodu ta’ riċerka, riżultanzi tar-riċerka u link għal kull 

pubblikazzjoni f’ġurnali xjtentifiċi riveduti mill-pari; jew 

 

(ii) mit-trejner tal-applikant, li għandu esperjenza ipprovata fl-immaniġġjar tal-għasafar u t-tqegħid ta’ 

geo-tags fuq speċi tal-għasafar, kif appoġġjata b’bijografija tat-trejner, li għandha tkun sottomessa 

flimkien mad-dikjarazzjoni u li għandu jkollha l-informazzjoni kollha mitluba fis-sub-paragrafu (i), li 

tikkonferma li hu ħarreġ lill-applikant li għandu għarfien dwar l-aspetti kollha marbuta ma’ geo-

tagging¸ inkluż it-tqegħid ta’ geo-tags fuq l-ispeċi tal-għasafar proposti fl-applikazzjoni msemmija fil-

paragrafu (a) u, jekk id-data se tkun immaniġġjata wkoll mill-istess applikant, konferma li huwa 

familjari mas-software tal-geo-tags, inkluż il-ġbir, immaniġġjar u analiżi tad-data;  

 



 

 

(ċ) l-inklużjoni, fil-metodoloġija proposta kif msemmi fil-paragrafu (a) tas-subregolament (1), ta’ 

komponent għat-tqegħid taċ-ċrieket xjentifiċi kif mitlub mis-subregolament 2, għall-ispeċi kollha li 

mhux elenkati fl-Iskeda II: 

 

Iżda jekk l-attività ta’ geo-tagging tinvolvi speċi li huma inklużi fl-Iskeda II, il-metodoloġija proposta 

għandha, preferibbilment, tinkludi wkoll komponent għat-tqegħid taċ-ċrieket kif mitlub mis-

subregolament 2;  

 

(d) ir-rakkomandazzjoni u l-kondizzjonijiet tal-Kumitat Ornis, skont ir-regolament 10(6); u  

 

(e) il-kondizzjonijiet speċifikati fil-liċenzja maħruġa għall-għan ta’ geo-tagging mit-Taqsima tar-

Regolamentazzjoni għall-Għasafar Selvaġġi, inklużi obbligazzjonijiet ta’ rappurtar u s-sottomissjoni ta’ 

rapport dettaljat tar-riżultanzi tal-attività ta’ geo-tagging lit-Taqsima tar-Regolamentazzjoni għall-

Għasafar Selvaġġi: 

 

Iżda t-Taqsima tar-Regolamentazzjoni għall-Għasafar Selvaġġi għandha tippreżenta r-rapport msemmi 

fil-paragrafu (e) lill-Kumitat Ornis skont il-proviso tar-regolament 10(6)(ċ): 

 

Iżda wkoll f’każ illi l-applikant ma jissottomettix ir-rapport kif imsemmi fil-paragrafu (e) fiż-żmien 

stipulat għal dak l-għan mit-Taqsima tar-Regolamentazzjoni għall-Għasafar Selvaġġi fil-

kondizzjonijiet tal-liċenzja, l-applikant jitqies mhux eliġibbli biex japplika għal kull permess ieħor għal 

riċerka, jew tiġdid.”.  

 

(2) Fil-paragrafu (h) tas-subregolament (2) tiegħu, il-kliem “jipprattika l-kaċċa.”, għandhom jiġu 

mibdula bil-kliem “jipprattika l-kaċċa;” u minnufih wara, għandu jiżdied il-paragrafu l-ġdid li ġej: 

 

“(i) ebda xbiek, inkluż ranji, jew kwalunkwe apparat ieħor li jintuża għat-tqegħid taċ-ċrieket u/jew geo-

tagging m’għandu jitħalla waħdu.” 

 

 

Jemenda r-regolament 27 tar-regolamenti prinċipali.  

 

5. Ir-Regolament 27 tar-regolamenti prinċipali għandu jiġi emendat kif ġej: 

 

(1) Fil-paragrafu (a) tas-subregolament (2) tiegħu, il-klien “s-sospensjoni ta’ kull liċenza jew permess” 

għandu jiġi mibdul bil-kliem “s-sospensjoni tal-liċenzja jew permess relevanti”. 

 

(2) fil-paragrafu (b) tas-subregolament (2) tiegħu, il-kliem “r-revoka permanenti ta’ kull liċenza jew  

permess” għandu jiġi mibdul bil-kliem “r-revoka permanenti tal-liċenzja jew  permess relevanti”. 

 

Kap. 10  

 

(3) Fil-paragrafu (a) tat-tielet proviso tas-subregolament (2) tiegħu, il-kliem “ir-revoka  permanenti  ta’  

kull  liċenzja  jew  permess maħruġa  skont  dawn  ir-regolamenti  kif  ukoll  il-konfiska tal-corpus 

delicti” għandha tkun mibdula bil-kliem “ir-revoka  permanenti  tal-liċenzja  jew  permess relevanti 

maħruġa  skont  dawn  ir-regolamenti  u skont il-Parti XV tal-Kodiċi tal-Liġijiet tal-Pulizija, kif  ukoll  

il-konfiska tal-corpus delicti;”. 

 

Kap. 10  

 

(4) fil-paragrafu (b) tat-tielet proviso tas-subregolament (2) tiegħu, il-kliem “f’każ  li  l-liċenzja  jew  

permess  ma  kienux  ġew revokati, il-Qorti għandha tordna ir-revoka permanenti ta’ kull permess jew 

liċenzja maħruġa taħt dawn ir-regolamenti  meta  dik  il-persuna  tinstab  ħatja  t-tieni darba:” għandu 

jiġi mibdul bil-kliem “f’każ  li  l-liċenzja  jew  permess  relevanti ma  kienux  ġew revokati, il-Qorti 

għandha tordna ir-revoka permanenti tal-permess jew liċenzja relevanti maħruġa skont dawn ir- 



 

 

regolamenti  u skont il-Parti XV tal-Kodiċi tal-Liġijiet tal-Pulizija, meta  dik  il-persuna  tinstab  ħatja  

t-tieni darba:” 

 

(5) Fit-tieni proviso tas-subregolament (3) tiegħu, il-kliem “tordna s-sospensjoni tal-liċenza jew tal-

permess” għandu jiġi mibdul bil-kliem “tordna s-sospensjoni tal-liċenzja jew permess relevanti”. 

 

(6) fit-tielet proviso tas-subregolament (3) tiegħu:  

 

(a) fil-verżjoni bil-Malti, il-kliem “għandha tkun skwalifikata milli tottjeni liċenzja taħt dawn ir-

regolamenti jew” għandu jiġi mibdul bil-kliem “għandha tkun skwalifikata milli tikseb liċenzja jew 

permess relevanti taħt dawn ir-regolamenti u”; u 

  

(b) il-kliem “ordnat li dik il-persuna ġiet skwalifikata milli takkwista liċenzja għal għomorha” għandu 

jiġi mibdul bil-kliem “ordnat li dik il-persuna ġiet skwalifikata milli tikseb liċenzja jew permess 

relevanti għal għomorha”. 

 

 

Jemenda r-regolament 27A tar-regolamenti prinċipali. 

 

6. Ir-regolament 27A tar-regolamenti prinċipali għandu jiġi mibdul bir-regolament ġdid li ġej: 

 

“27A. (1) Minkejja dak li jingħad f’dawn ir-regolamenti għal proċedimenti u pieni dwar reati u bla ħsara 

għad-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-regolament u tal-Iskeda VIII, fejn it-Taqsima tar-Regolamentazzjoni 

għall-Għasafar Selvaġġi u, jew, il-Pulizija Eżekuttiva, temmen li persuna tkun ikkommettiet reat kontra 

dawn ir-regolamenti skont ma jinsab fl-Iskeda VIII, il-Pulizija Eżekuttiva għandha tikkonfiska l-corpus 

delicti kif speċifikat fl-Iskeda u għandha tinforma lit-Taqsima tar-Regolamentazzjoni għall-Għasafar 

Selvaġġi, li għandha, fi żmien tletin ġurnata minn meta tirċievi din l-informazzjoni, tagħti lil dik il-

persuna avviż bil-miktub fejn tiddeskrivi r-reat li dik il-persuna tkun qegħda tiġi akkużata bih u tindika 

l-passi li trid tieħu biex tirrimedja r-reat u l-penali amministrattiva li hi għandha tħallas għal dak ir-reat: 

 

Iżda, dan ir-regolament għandu jkun bla ħsara għas-setgħat mogħtija lill-Pulizija Eżekuttiva skont il-

Kodiċi Kriminali: 

 

Iżda ukoll, kull persuna li tħossha aggravata bid-deċiżjoni tat-Taqsima tar-Regolamentazzjoni għall-

Għasafar Selvaġġi taħt dan is-subregolament, tista’ tappella lit-Tribunal ta’ Reviżjoni Amministrattiva 

stabbilit taħt l-Att dwar l-Ġustizzja Amministrattiva għar-revoka jew tibdil ta’ dik il-penali, kif ukoll 

ir-radd lura tal-corpus delicti konfiskat skont dan ir-regolament. 

 

(2) Jekk fi kwalunkwe perjodu ta’ sentejn persuna takkumula tnax-il punt penali jew aktar kif speċifikat 

fl-Iskeda VIII, ir-reat jew ir-reati mwettqa għandhom ikunu punibbli skont is-subregolament 11(9) u l-

konfiska immedjata tal-corpus delicti kif speċifikat fl-Iskeda: 

 

Iżda, il-punti akkumulati għandhom jitħassru u l-perjodu ta’ sentejn għandu jerġa’ jibda’ mill-ġdid jekk 

id-detentur tal-liċenzja ma jwettaqx reati oħra elenkati fl-Iskeda VIII fi żmien sentejn mid-data tal-aħħar 

reat: 

 

Iżda ukoll, fil-każijiet kollha, wara li jkunu ġew imħassra l-punti u l-issettjar mill-ġdid tal-perjodu ta’ 

sentejn, id-detentur tal-liċenzja għandu jibqa’ suġġett għal akkumulazzjoni ta’ punti penali għal reati 

elenkati fl-Iskeda VIII: 

 

Iżda ukoll, f’każ li d-detentur tal-liċenzja jappella lit-Tribunal tar-Reviżjoni Amministrattiva u sakemm 

it-Tribunal jiddeċiedi jekk jirrevokax il-piena amministrattiva jew le, il-perjodu ta’ sentejn għandu 

jibqa’ jgħodd u l-punti penali relatati ma’ dak ir-reat inkwistjoni għandhom jiżdiedu ma’ kwalunkwe 

punti penali li l-akkużat jakkumula sussegwentement, u jitnaqqsu biss mit-total jekk jinħeles mill-

akkużi miġjuba kontrih. 



 

 

 

(3) Meta ikun ingħata avviż skont dan ir-regolament, il-persuna msemmija fl-avviż tista’, fi żmien 

wieħed u għoxrin ġurnata minn notifika tal-avviż, taċċetta r-responsabbiltà għar-reat speċifikat fl-avviż 

u f’dak iż-żmien tirrimedja għar-reat u tħallas il-penali indikata fl-avviż: 

 

Iżda, jekk il-persuna li lilha tingħata avviż taħt is-subregolament (1) ma taċċettax responsabbiltà għar-

reat jew minkejja li tkun aċċettat dik ir-responsabbiltà tonqos milli tirrimedja r-reat fiż-żmien imsemmi 

qabel, għandhom jittieħdu kontriha l-proċedimenti kriminali ordinarji skont id-dispożizzjonijiet tar-

regolament 27. Il-perjodu ta’ sentejn għandu jibqa’ jgħodd u l-punti penali relatati ma’ dak ir-reat 

inkwistjoni għandhom jiżdiedu ma’ kwalunkwe punti penali li l-akkużat jakkumula sussegwentement, 

u jitnaqqsu biss mit-total tiegħu jekk jinħeles mill-akkużi miġjuba kontrih.  

 

(4) Id-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-regolament m’għandhomx japplikaw kull fejn ir-reat elenkat fl-Iskeda 

VIII ikun akkumpanjat minn reat li mhux elenkat fl-istess Skeda, inkluż meta r-reat ikun imwettaq 

flimkien ma’ kwalunkwe reat ieħor taħt dawn ir-regolamenti, bl-eċċezzjoni ta’ reat amministrattiv 

elenkat fl-Iskeda VIII, u f’dak il-każ, id-dispożizzjonijiet tar-regolament 27 għandhom japplikaw 

awtomatikament. 

 

(5) Meta persuna li għandha liċenzja speċjali maħruġa skont il-Qafas Regolatorju relevanti twettaq reat 

skont dan ir-regolament waqt il-perjodu ta’ deroga, il-liċenzja speċjali m’għandhiex tiġi sospiża: 

 

Iżda, meta tali persuna tkun akkumulat it-tnax-il punt penali, skont id-dispożizzjonijiet tas-

subregolament (2), waqt il-perjodu ta’ deroga jew tkun imputata jew akkużata taħt ir-regolament 27 

minflok taħt dan ir-regolament, il-liċenzja speċjali għandha tkun awtomatikament revokata.”. 

 

Jemenda l-Iskeda VIII tar-regolamenti prinċipali.  

 

7. L-iSkeda VIII tar-regolamenti principali għandhom jiġu mibdula bl-iskeda l-ġdida li jmiss:  

 

“ 

 

SKEDA VIII 

Regolament 27A 

Penali Amministrattivi 

 

 

Regolament Kategorija tar-reat  L-ewwel 

reat 

It-tieni reat Punti 

penali 

għal kull 

kategorija 

ta’ reat 

 

7(1)(d) Użu jew pussess ta’ apparat elettriku jew 

elettroniku, użu jew pussess ta’ tisfir 

irrekordjat minn qabel ta’ għasafar: 

 

Iżda  fejn  ir-reat  huwa  mwettaq  waqt  

kwalunkwe staġun magħluq jew waqt 

ħinijiet ipprojbiti jew fir-reċint ta’ 

kwalunkwe Santwarju tal-Għasafar skont 

l-Iskeda V jew fi Xtajta Protetta skont l-

Iskeda VII, jew fejn it-tisfir irrekordjat 

minn qabel ta’ għasafar jikkorrispondi 

għal speċi li mhux imniżżla fl-Iskeda II,   

ir-reat   m’huwiex  suġġett għall-penali 

€250 u l-

konfiska 

tal-corpus 

delicti 

€250 u l-

konfiska tal-

corpus 

delicti 

4 



 

 

amministrattiva  iżda  għandu jkun  

punibbli  skont  ir-regolament 27 u l-

konfiska immedjata tal-corpus delicti.  

 

7(1)(f) Użu ta’ trabokk li jista’ jinġarr, waqt kull 

perjodu tas-sena, kemm jekk bix-xibka 

kif ukoll mingħajr xibka, li ma jeċċedix 

it-tul ta’ 60 ċm fi kwalunkwe naħa 

tiegħu: 

 

Iżda meta l-użu tat-trabokk li jista’ 

jinġarr jinkludi l-użu ta’ għasafar għall-

għajat u/jew taħrik, kemm fit-trabokk 

jew fiż-żona tal-madwar tat-trabokk, 

irrispettivament minn jekk l-għasafar 

għall-għajat u/jew taħrik humiex f’gaġeġ 

jew f’guva, dan ir-reat m’huwiex suġġett 

għall-penali amministrattiva iżda għandu 

jkun punibbli skont ir-regolament 27. 

 

€250 u l-

konfiska 

tal- corpus 

delicti 

€250 u l-

konfiska tal- 

corpus 

delicti 

3 

8(2)  Għasafar  tat-taħrik  jew għajat aktar 

minn dak awtorizzat skont il-liċenzja 

speċjali għall-insib.  

 

 

€50 għal 

kull għasfur 

tat-taħrik 

jew għajat 

li jeċċedi l-

ammont 

permess 

 

€50 għal 

kull għasfur 

tat-taħrik 

jew għajat li 

jeċċedi l-

ammont 

permess 

 

3 

8(2) Nuqqas li żżomm mad-daqs minimu tal-

gaġeġ kif meħtieġ mil-liċenzja speċjali 

għall-ispeċi relevanti.  

 

€50 għal 

kull gaġġa 

iżgħar mid-

daqs 

minimu 

 

€50 għal 

kull gaġġa 

iżgħar mid-

daqs 

minimu 

2 

L-Iskeda 

IV(1)(ċ)  

 

7(p)  ta’ L.S. 

549.74 

 

Nuqqas li tirrapporta għasafar imlibbsa 

ċrieket xjentifiċi lit-Taqsima tar-

Regolamentazzjoni għall-Għasafar 

Selvaġġi u/jew nuqqas li 

immedjatament titlaq lura fis-selvaġġ 

dawn l-għasafar wara li jittieħdu d-

dettalji taċ-ċurkett xjentifiku.  

 

€50 għal 

kull 

kampjun li 

mhux 

irraportat 

jew mitluq 

lura fis-

selvaġġ u 

l-konfiska 

tal-

kampjuni 

tal-

għasafar li 

mhux 

mitluqa 

lura fis-

selvaġġ 

 

€50 għal 

kull 

kampjun li 

mhux 

irraportat 

jew mitluq 

lura fis-

selvaġġ u l-

konfiska 

tal-

kampjuni 

tal-għasafar 

li mhux 

mitluqa 

lura fis-

selvaġġ 

 

4 

12(6) Nuqqas li jiġi iddikjarat kull għasfur 

ikkaċċjat jew meħud:  

€50 għal 

kull għasfur 

€50 għal 

kull għasfur 

4 



 

 

 

Iżda  jekk  in-nuqqas  jikkonsisti  f’aktar  

minn  ħames (5) għasafar  mhux  

iddikjarati jew,  waqt  il-perjodu  ta’ 

kwalunkwe deroga, in-numru jkun   ta’  

aktar  minn numru  ta’  għasafar permess 

mill-kwota għal kull jum jew ikun ta’ 

aktar mill-għasafar  permess  mill-kwota  

għall-istaġun, jekk dawn il-limiti jkunu 

ġew imposti, ir-reat  m’huwiex suġġett 

għall-penali  amministrattiva iżda 

għandu jkun punibbli skont ir-

regolament 27. 

 

mhux 

dikkjarat sa 

massimu ta’ 

€250 

mhux 

dikkjarat sa 

massimu ta’ 

€250 

12(9) Nuqqas li tissottometti l-informazzjoni 

kif mitluba fil-paragrafu 1(ċ) tal-Iskeda 

IV ta’ dawn ir-regolamenti.  

 

€50 €50 3 

14(1) Dħul fi proprjetà privata, sakemm l-istess 

dħul ma jammontax għal reat taħt xi liġi 

oħra. 

 

€250 €250 4 

16(a) u(b)  Kaċċa u, jew teħid ta’ għasafar mingħajr 

il-liċenzja relevanti / dokument ta’ 

identifikazzjoni u nuqqas li l-imsemmija 

dokumentazzjoni tiġi ppreżentata  lill-

Pulizija  fi  żmien  jumejn: 

   

Iżda din il-penali ma tapplikax fejn 

m’hemmx liċenzja għall-kaċċa jew teħid 

ta’ għasafar valida, jew waqt kaċċa jew 

teħid ta’ għasafar waqt il-perjodu ta’ 

deroga, f’liema każ, ir-reat m’huwiex 

suġġett għall-penali  amministrattiva iżda 

għandu jkun punibbli skont ir-

regolament 27. 

 

€250 €250 3 

18(2)(a) Il-ġarr ta’ arma tan-nar, kemm jekk 

ikkargata kemm jekk mhix, li ma tkunx 

fl-għata tagħha, waqt li hija tkun inqas 

minn 200 metru minn xi belt jew raħal, 

jew żona abitata oħra: 

 

Iżda  fejn  il-ġarr  ta’  arma  tan-nar,  

kemm  jekk ikkargata  kemm  jekk  mhix,  

li  ma  tkunx  fl-għata tagħha isseħħ 

f’distanza ta’ inqas minn 150 metru minn 

xi belt jew raħal, jew żona abitata oħra 

jew minn  xi  waħda  mix-xtajtiet  

msemmija  fl-Iskeda VII,  jew  f’distanza  

ta’  50  metru  minn  toroq prinċipali jew 

arterjali, ir-reat m’huwiex suġġett għall-

penali amministrattiva iżda huwa 

punibbli skont ir-regolament 27. 

€250 €250 3 



 

 

 

18(2)(b) u 

7(1)(k) 

Kompartiment tal-iskrataċ li jista’ jżomm 

aktar minn żewġt iskrataċ fl-istess ħin. 

 

€250 €250 4 

” 


