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Franċiża, dwar it-tnixxif intenzjonat ta’ art mistagħdra tan-Natura 2000

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jilmenta dwar dak li skont il-fehma tiegħu hu tnixxif intenzjonat ta’ art 
mistagħdra li ntgħażlet bħala żona tan-Natura 2000. Il-petizzjonant iżomm ħut u papri f’dik 
iż-żona u jibża’ li dawn il-kreaturi se jmutu minħabba t-tnixxif. Huwa jibża’ wkoll li hemm il-
botuliżmu fiż-żona. Skontu, il-livell tal-ilma fiż-żona tnaqqas b’mod intenzjonat mill-bdiewa 
li jkabbru qamħirrum u ċereali fiż-żona. Skont il-petizzjonant, ħafna ħsara qed tiġi kkawżata 
lill-bijodiversità taż-żona u din tal-aħħar tinsab fil-perikolu li tinxef. Huwa diġà lmenta mal-
awtoritajiet iżda fil-fehma tiegħu l-ebda azzjoni ma ttieħdet kontra t-tnixxif tal-art. 

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fis-26 ta’ Settembru 2011. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti 
informazzjoni (l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-16 ta’ Diċembru 2011

“Le Hâble d’Ault” hija parti mis-sit tan-Natura 2000 FR220346 “Estuaires et littoral picards 
(Baie de Somme et Authie)” magħżula bħala żona speċjali ta’ konservazzjoni (ŻSK) skont id-
Direttiva dwar il-Ħabitats (92/43/KEE)1 fil-21 ta’ Diċembru 2010.

Skont l-Artikolu 6(2) tad-Direttiva dwar il-Ħabitats, l-Istati Membri huma mitluba jieħdu 
                                               
1 Id-Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE tal-21 ta’ Mejju 1992 dwar il-konservazzjoni tal-ħabitat naturali u tal-fawna 
u l-flora selvaġġa (ĠU L 206, 22.7.1992, p. 7).



PE478.585v04-00 2/3 CM\1022149MT.doc

MT

passi xierqa biex jevitaw id-degradazzjoni tal-ħabitats naturali u tal-ħabitats tal-ispeċi li 
għalihom jkun ġie magħżul is-sit. Il-ħabitat “laguna kostali” huwa ħabitat prijoritarju, elenkat 
fl-Anness I tad-Direttiva dwar il-Ħabitats, u dan hu preżenti f’“Le Hâble d’Ault”, li se jbati 
mill-bidla fil-livelli tal-ilma.

Il-Kummissjoni talbet lill-Awtoritajiet Franċiżi jipprovdu informazzjoni dwar il-ġestjoni tas-sit 
sabiex tiżgura li jittieħdu l-miżuri xierqa biex tkun evitata d-degradazzjoni tas-sit.

4. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-27 ta’ Ġunju 2012 (REV)

L-awtoritajiet Franċiżi bagħtu l-informazzjoni marbuta ma’ dan il-fajl lill-Kummissjoni. L-
awtoritajiet Franċiżi jagħrfu li s-sitwazzjoni tal-livelli tal-ilma fil-gandotti u l-għadajjar ħdejn l-
Hâble d’Ault marret għall-agħar fl-2010 u l-2011. Il-kawża hi n-nuqqas ta’ xita u l-kanali tat-
tnixxif tal-pjanura agrikola (“Bas Champs”). Il-ġestjoni tal-livell tal-ilma fil-Hâble d’Ault hija 
problematika u ġġustifikatat il-produzzjoni ta’ studju idrawliku u ekoloġiku fl-2010 biex ikunu 
jistgħu jiġu stabbiliti l-prijoritajiet ta’ intervent. Wara dan l-istudju, hu previst li tinħoloq struttura 
idrawlika għall-Hâble d’Ault b’tali mod li b’mod konsistenti jinżamm livell tal-ilma suffiċjenti u 
tiġi adattata l-istruttura eżistenti ’l isfel mill-oħra biex ikun jista’ jiġi regolat il-livell tal-ilma fiż-
żona. 

Il-Kummissjoni lill-awtoritajiet Franċiżi għal informazzjoni supplimentari biex jiġi żgurat li l-
miżuri previsti huma favur iż-żamma ta’ ħabitats u speċijiet ta’ interess Komunitarju, 
partikolarment l-ħabitat ta’ interess Komunitarju prijoritarju “Laguna kostali”, u li jkunu 
kompatibbli mar-rakkomandazzjonijiet fid-dokument tal-objettiv (DOCOB) li ħareġ fl-2003.

5. Risposta tal-Kummissjoni (II), li waslet fit-28 ta’ Frar 2014. 

Wara talba kumplimentari tal-Kummissjoni indirizzata fil-qafas tal-proċedura prekontenzjuża 
“EU pilot”, l-awtoritajiet Franċiżi ħabbru l-implimentazzjoni ta’ diversi miżuri favur il-
konservazzjoni tal-ħabitats taż-Żona Speċjali ta’ Konservazzjoni “Estuaires et littoral picards” 
(FR2200346), jiġifieri:

a) Installazzjoni ta’ valv mobbli fil-korsija tal-ilma li jimla l-medda tal-ilma ta’ Hâble d’Ault 
(“Course du Montmignon”) b’mod li jinżamm livell tal-ilma suffiċjenti fl-għadajjar u l-kanali li 
jinsabu f’għajn il-medda tal-ilma;

b) Implimentazzjoni ta’ ġestjoni manwali tal-istruttura f’forma ta’ nofs qamar li tinsab fl-iżbokk 
tal-Hâble d’Ault b’mod li tkun tista’ tvarja l-livell tal-ilma filwaqt li żżomm livell tal-ilma 
suffiċjenti fil-perjodu ta’ marea baxxa. Il-ġestjoni kumplessiva tal-livelli tal-ilma tas-settur tal-
Bas Champs, li l-medda tal-ilma tal-Hâble d’Ault tagħmel parti minnu, se tkun formalizzata fil-
qafas ta’ pjan ta’ ġestjoni tal-kanali li se jiġi mfassal flimkien ma’ diversi partijiet interessati;

c) Tindif tal-liwja tal-Hâble d’Ault b’mod li tiġi riġenerata l-veġetazzjoni mistagħdra u l-ħabitats 
Komunitarji tal-laguna;

d) Proġett li qed ikun studjat bl-għan li eventwalment parti mill-Bas Champs titgħatta bl-ilma u 
b’hekk jiġi stabbilit mill-ġdid kuntatt mal-ambjent marin. L-installazzjoni ta’ valv mobbli 
bħalma huwa deskritt f’a) hija soluzzjoni għal terminu qasir bi stennija għad-deċiżjonijiet 



CM\1022149MT.doc 3/3 PE478.585v04-00

MT

marbuta mal-art li eventwalment titgħatta bl-ilma.

Għalhekk ġew implimentati miżuri adegwati biex tiġi evitata d-degradazzjoni u jitjieb l-istat tal-
konservazzjoni tal-ħabitats li ġġustifikaw l-indikazzjoni ta’ din il-parti tas-sit tan-Natura 2000 u 
jintlaħqu l-objettivi stabbiliti fid-Dokument tal-Objettivi (DOCOB), b’mod partikolari fir-
rigward tal-ġestjoni tal-livelli tal-ilma.

Konklużjoni

Fuq il-bażi tal-informazzjoni pprovduta mill-awtoritajiet Franċiżi, jidher li l-punti differenti 
mqajma fir-rigward tad-Direttiva dwar il-Ħabitats (92/43/KEE)1 fil-petizzjoni ġew solvuti u li 
f’dawn iċ-ċirkostanzi m’hemmx ksur tad-Direttiva msemmija hawn fuq. Il-Kummissjoni mhix se 
ssegwi dan il-każ.

                                               
1 Id-Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE tal-21 ta’ Mejju 1992 dwar il-konservazzjoni tal-ħabitat naturali u tal-fawna 
u l-flora selvaġġa (ĠU L 206, 22.7.1992, p. 7).


