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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0933/2008, ippreżentata mis-Sur Graham Taylor ta’ nazzjonalità 
Brittannika, f’isem Pryor u Rickett Silviculture, dwar problemi li ġejjin 
minħabba tibdil fil-leġiżlazzjoni tar-RU li timplimenta d-Direttiva Ħabitat 
92/43 tal-KE kif emendata

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jikkuntesta l-emendi li saru fil-leġiżlazzjoni tar-RU li timplimenta d-Direttiva 
KE 92/43 biex tkun ikkunsidrata d-deċiżjoni tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja fil-każ C-221/04.
Skont il-petizzjonant, sakemm saru dawn it-tibdiliet, l-industriji tal-forestrija u l-agrikoltura 
tar-RU kienu protetti fl-operat normali bl-interpretazzjoni tal-“ħsara apposta”, minħabba li 
ħsara temporanja, mhux intenzjonata lis-siti tar-riproduzzjoni ma kinitx meqjusa bħala offiża 
kriminali.  Il-petizzjonant jargumenta li s-sentenza tal-ECJ ma tippermettix aktar din it-tip ta’ 
difiża, u għalhekk tesponi lill-maniġers tal-foresti għal proċeduri kriminali għall-operat 
normali. Il-petizzjonant iqis din is-sitwazzjoni mhux aċċettabbli u jikkunsidra li ma tqisx każ 
l-ispeċifiċità tal-foresti tar-RU u l-fatt li l-ispeċi protetti mhumiex speċi fil-periklu fir-RU.  Il-
petizzjonant jitlob għas-sussidarjetà fl-applikazzjoni ta’ din il-leġiżlazzjoni għax iqis li hija 
kontroproduttiva għax timpedixxi lill-manigers tal-foresti milli jeżerċitaw id-dmirijiet 
tagħhom.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fl-20 ta’ Novembru 2008. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet nhar l-20 ta’ Marzu 2009.

Il-petizzjonant jikkuntesta l-emendi li saru fil-leġiżlazzjoni tar-RU li timplimenta d-Direttiva 
KE 92/43.  Huwa jinsab imħasseb dwar il-fatt li dawn l-emendi kellhom iqisu d-deċiżjoni tal-
Qorti Ewropea tal-Ġustizzja f’każ C-221/04, u bħala riżultat ta’ dan in-nuqqas l-industriji tal-
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forestrija u l-agrikoltura tar-Renju Unit ma għadhomx protetti f’każ li ssir ħsara mhux 
intenzjonata lis-siti mħarsa tar-riproduzzjoni.

Għal xi snin il-Kummissjoni, ilha tevalwa l-konformità tal-leġiżlazzjoni nazzjonali ta’ 
implementazzjoni fir-Renju Unit mar-rekwiżiti tad-Direttivan 92/43/KEE dwar il-
konservazzjoni tal-habitat naturali u tal-fawna u l-flora selvaġġa1. Bħala riżultat tat-tħassib 
tagħha l-Kummisjoni kisbet deċiżjoni tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja għal każ C-6/04, il-
Kummissjoni kontra r-Renju Unit fl-20 ta’ Ottubru 2005. Waħda mir-raġunijiet ta’ din id-
deċiżjoni kienet tikkonċerna difiżi fil-leġiżlazzjoni nazzjonali li ppermettew  derogi oħra  mir-
rekwiżiti stretti dwar il-protezzjoni tal-ispeċijiet fl-Artikolu 12 tad-Direttiva, li ma kinux 
previsti fid-Direttiva. Għaldaqsant, l-awtoritajiet tar-Renju Unit emedaw il-leġiżlazzjoni 
tagħhom. Fl-Ingilterra u Wales, dawn l-emendi ġew inklużi fir-Regolamenti dwar il-
Konservazzjoni 2007 (S.I No 1843) (Natural Habitats & c.) (Amendment) (England and 
Wales). 

Meta evalwat dawn ir-regolamenti ġodda, il-Kummissjoni sabet li ma kinux konformi b’mod 
sħiħ mar-rekwiżiti tad-Direttiva u d-deċiżjoni tal-Qorti f’każ C-6/04 b’mod partikolari fir-
rigward tar-Regolament ġdid 39(1)(b) li l-petizzjonant jidher li qed jirreferi għalih. It-tħassib 
tal-Kummissjoni f’dan ir-rigward kien dwar il-fatt li l-projbizzjoni tad-disturbazzjoni tal-
ispeċijiet Ewropej fir-Regolament il-ġdid 39(1)(b) kienet laxka, u għaldaqstant ma kinitx 
toffri l-protezzjoni stretta għal dawn l-ispeċi kif mitlub mid-direttiva. Il-Kummissjoni qajmet 
dan it-tħassib mal-awtoritajiet Brittaniċi u bħala riżultat ir-Regolamenti ġew emendati aktar 
mir-Regolamenti dwar il-Konservazzjoni (Natural Habitats & c.) (Emenda)(Ingilterra u 
Wales) 2009 (SI No 6).  

Il-Kummissjoni tifhem li l-awtoritajiet Brittaniċi diġà pprovdew gwida speċifika għall-
ġestjoni tal-forestrija preċiżament biex jiddefendu lil dawk l-operaturi li qed iwettqu ġestjoni 
tajba f’konformità mar-rekwiżiti ta’ prattika tajba u li din il-gwida tista' tiġi invokata fit-
tilwim li jilħaq l-qrati nazzjonali fejn jiġi investigat kemm azzjoni hija raġonevoli. Filwaqt li 
l-ġestjoni tajba tal-forestrija jeħtieġ li tiġi appoġġjata, il-leġiżlazzjoni li tittrasponi għandha 
tipprovdi wkoll salvagwardja kontra l-operaturi li ma jwettqux prattika tajba u għalhekk jiksru 
ir-rekwiżiti stretti ta’ protezzjoni tal-Artikolu 12 tad-Direttiva.  

Id-deliberazzjonijiet tal-Qorti tal-Ġustizzja fil-każ C-221/04 għal-liema qed jirreferi l-
petizzjonant kif ukoll id-deċiżjoni preċedenti tal-Qorti tal-Ġustizzja f’każ C-103/00 
jappoġġjaw il-konklużjoni li l-azzjonijet “volontarji” msemmija f'Artikolu 12 tad-Direttiva 
jeħtieġ jiġu interpretati bħala azzjonijiet magħmula minn persuna, li tkun konxji, fid-dawl tal-
leġiżlazzjoni rilevanti li tapplika għall-ispeċijiet involuti, u l-informazzjoni ġenerali mogħtija 
lill-pubbliku, li l-azzjoni tagħha x’aktarx se twassal għal reat kontra l-ispeċi, iżda jagħmilha 
b'intenzjoni, u konxju minn dak li qed jagħmel jaċċetta r-riżultati previsti tal-azzjoni tiegħu. 
Fi Frar 2007, il-Kummissjoni fasslet dokument ta’ gwida dwar id-dispożizzjonijiet stretti ta’ 
protezzjoni tad-Direttiva b'mod partikolari biex tagħti lill-Istati Membri u lil persuni 
individwali li jinsabu mħassbin aktar gwida dwar l-implikazzjonijiet ta’ dawn id-
dispożizzjonijiet fil-prattika. Id-dokument ta’ gwida jinsab fuq is-sit tal-internet tal-
Kummissjoni: http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance u 
jinkorpora gwida speċifika dwar l-applikazzjoni ta’ dawn id-dispożizzjonijiet għas-settur tal-
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forestrija u dwar l-implikazzjonijiet prattiċi tad-deċiżjonijiet tal-Qorti tal-Ġustizzja f’Każi C-
103/00, C-6/04 u C-221/04.


