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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0444/2008, imressqa minn Anne Blackman ta’ nazzjonalità Ingliża, 
dwar ksur allegat tal-istima tal-impatt fuq l-ambjent tad-Dipartiment tat-
Trasport u l-Ekonomija ta’ Wales b’rabta ma’ proġett ta’ żvilupp f’Nelson, 
fil-Kontea ta’ Caerphilly (Renju Unit)

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jikkritika lid-Dipartiment tat-Trasport u l-Ekonomija ta’ Wales talli approva 
proġett ta’ żvilupp fuq medda ta’ art ta’ 47 ejker li jippossjedi f’Nelson, fil-Kontea ta’
Caerphilly (Renju Unit). Skont il-petizzjonant, il-pjanti tal-iżvilupp jiksru kemm il-
leġislazzjoni Ewropea dwar l-impatt ambjentali u kemm il-politika tal-Assemblea tal-ippjanar 
ta’ Wales. Il-petizzjonant isostni li l-iżviluppatur ma ħax il-miżuri neċessarji għall-
konservazzjoni tal-ispeċi protetti li jinsabu fis-sit (għasafar u friefet il-lejl) u li x-xogħlijiet se 
jaffettwaw ħażin ħafna l-ħajja tal-komunità lokali tal-madwar.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fl-24 ta’ Settembru 2008. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-30 ta’ Jannar 2009.

Il-petizzjoni

Il-petizzjonant jilmenta dwar deċiżjoni li jiġi żviluppat sit ta’ 47 ettaru f’Ty Du, Nelson, 
Caerphilly f’uffiċini u fabbriki. Hemm tħassib dwar in-nuqqas ta’ protezzjoni ta’ linja antika 
tat-tramm, ringieli ta’ sġajriet, friefet il-lejl u fawna oħra li tgħix fis-sit u madwaru. Hemm 
tħassib ukoll dwar xi ħtieġa hemm għal tali żvilupp f’dawn l-inħawi, u l-inadegwatezza tal-
infrastruttura lokali tat-toroq u d-drenaġġ.
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Kummenti tal-Kummissjoni

Il-Kummissjoni ilha għal xi żmien tistħarreġ l-azzjonijiet tal-Kunsill tal-Muniċipju ta’ 
Caerphilly marbuta ma’ għadd ta’ lmenti li jirreferi għalihom il-petizzjonant. L-akbar tħassib 
imqajjem mill-Kummissjoni f’dawn il-każi kien li l-Kunsill tal-Muniċipju ta’ Caerphilly 
naqas milli josserva bis-sħiħ ir-rekwiżiti tal-Artikolu 12 tad-Direttiva 92/43/KEE1 dwar il-
konservazzjoni tal-ħabitat naturali u tal-fawna u l-flora selvaġġa, b’mod partikolari l-
protezzjoni tal-friefet il-lejl. L-ispeċi kollha ta’ friefet il-lejl għandhom jiġu protetti skont l-
Artikolu 12 tad-Direttiva. 

Minn meta bdiet proċedura ta’ ksur kontra r-Renju Unit skont Artikolu 226 tat-Trattat tal-KE 
fir-rigward ta’ tnejn minn dawn il-każijiet, wieħed dwar il-kostruzzjoni tas-Sirhowy 
Enterprise Way u l-ieħor dwar l-allegat tħammil prematur tas-sit għall-bini ta’ Blackwood 
Retail Park, il-Kummissjoni kienet f’kuntatt mal-awtoritajiet tar-Renju Unit biex tiżgura li r-
rekwiżiti tal-Artikolu 12 tad-Direttiva tal-Ħabitats jiġu osservati aħjar f’Caerphilly. Huwa 
mifhum li rappreżentanti tal-Assemblea Governattiva ta’ Wales iltaqgħu ma’ rappreżentanti 
tal-Kunsill tal-Muniċipju ta’ Caerphilly fl-2007 biex jenfasizzaw il-ħtieġa li tiġi żgurata l-
konformità mad-dispożizzjonijiet dwar il-protezzjoni tal-ispeċi tad-Direttiva tal-Ħabitats.
Jidher li l-Kunsill tal-Muniċipju ta’ Caerphilly għandu għarfien aktar ċar tal-obbligi tiegħu 
skont id-Direttiva tal-Ħabitats u saħansitra għamel rievalwazzjoni tal-politiki tiegħu tal-
ippjanar tal-użu tal-art biex jidentifika aħjar is-siti li jistgħu jeħtieġu protezzjoni minħabba l-
interess naturali tagħhom bħala parti mir-reviżjoni tal-pjan lokali għall-użu tal-art. Huwa 
f’dan l-isfond illi l-Kummissjoni beħsiebha tikkummenta dwar din il-petizzjoni ġdida.

Waqt li l-Kummissjoni kienet imħassba dwar deċiżjonijiet li ttieħdu fil-passat mill-Kunsill tal-
Muniċipju ta’ Caerphilly fir-rigward tal-osservanza tar-rekwiżiti stipulati fl-Artikolu 12 tad-
Direttiva dwar l-Ambjenti Naturali, il-Kummissjoni ma sabet ebda ksur f’dan il-każ. Jidher 
illi Stima tal-Impatt Ambjentali saret kif meħtieġ skont id-Direttiva tal-Kunsill 85/337/KEE2

dwar l-istima tal-effetti li ċerti proġetti pubbliċi u privati fuq l-ambjent kif emendata bid-
Direttivi 97/11/KE3 u 2003/35/KE4. Jidher li dan ġie kkonfermat minn żewġ studji oħra dwar 
il-friefet il-lejl, li skonthom ma nstabu l-ebda post fejn jorqdu l-friefet il-lejl fis-sit. Jidher li 
fis-sit tal-iżvilupp l-istudji identifikaw żewġ siġriet li għandhom potenzjal għoli għall-friefet 
il-lejl, u għaldaqstant il-permess għall-ippjanar huwa suġġett għat-twettiq ta’ evalwazzjonijiet 
ulterjuri qabel jibda l-iżvilupp proprju biex jiġi żgurat li ebda friefet il-lejl ma jkunu daħlu 
jgħixu fis-sit fil-perjodu bejn il-ħruġ tal-permess sħiħ għall-iżvilupp u l-bidu tax-xogħlijiet. It-
tħassib muri dwar id-destin ta’ linja antika tat-tramm u l-protezzjoni ta' ringieli ta’ sġajriet fuq 
is-sit mhumiex kwistjonijiet koperti speċifikament bil-liġi ambjentali Komunitarja. 
Allegazzjonijiet dwar l-adegwatezza tal-infrastruttura tad-drenaġġ jirrekkjedu aktar 
dokumentazzjoni biex tkun tista’ ssir evalwazzjoni jekk hemmx possibbiltà ta’ ksur tad-
Direttiva 91/271/KEE dwar it-trattament tal-ilma urban mormi. 
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Mill-informazzjoni pprovduta, ma jidher li hemm l-ebda ksur tal-liġi ambjentali Komunitarja. 


