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Suġġett: Petizzjoni 0551/2008, imressqa minn Olivier Pereon, ta’ nazzjonalità 
Franċiża, f’isem l-Unjoni tal-Ħaddiema tal-Bassasiet Salamastri, dwar l-
allegat ksur tad-Direttiva 92/43/KEE wara l-ħruġ ta’ permess għall-iżvilupp 
ta’ bini qrib zona NATURA 2000 fiz-zona ta’ Guerande

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jargumenta li l-awtoritajiet lokali ta’ Guerande kisru d-Direttiva 92/43/KEE 
wara li ħarġu permess għall-bini ta’ 23 residenza kollettiva, 30 residenza individwali u 
residenza għall-anzjani fil-viċinità immedjata tal-bassasiet salamastri lokali. Skont il-
petizzjonant, dan se jkollu impatt serju fuq l-ekosistema taz-zona protetta, li tinsab fiz-zona 
NATURA 2000 FR210090 stabbilita mid-digriet ministerjali tat-30 ta’ Marzu 2006. Huwa 
jikkuntesta l-validità tal-argumenti mressqa mill-awtoritajiet lokali li jistqarru li l-pjan għall-
bini nħareġ qabel dik id-data (Settembru 2005) u għaldaqstant huwa legali, u jsostni li l-
awtoritajiet Franċiżi ipposponew l-istabbiliment taz-zona ta’ NATURA 2000 sal-2006 
mingħajr l-ebda ġustifikazzjoni. Huwa jappella lill-Parlament Ewropew biex jinvestiga l-
kwistjonijiet wara r-riżultat mhux favorevoli tal-proċeduri legali li tnedew fi Franza.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-2 ta’ Ottubru 2008. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ Proċedura).

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

Il-petizzjonant isostni li l-proġett, li se jkun implimetat fiz-zona ta’ "La Ferme du Casino", fil-



PE423.646v02-00 2/4 CM\789340MT.doc

MT

muniċipalità ta’ Guérande, se jikser id-Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE1 tal-21 ta’ Mejju 1992 
dwar il-konservazzjoni tal-habitat naturali u tal-fawna u l-flora selvaġġa.
Il-petizzjoni tirreferi għal proġett ta’ żvilupp ta’ proprjetà (23 binja kollettiva, 30 binja 
"individwali" u dar għall-anzjani) fiz-Zona ta’ Protezzjoni Speċjali (SPA) FR5210090 "Marais 
salants de Guérande, traicts du Croisic, dunes et bois de Pen Bron, baies de St Goustan, du 
Castouillet, bois de Villeneuve ".
Il-biċċa l-kbira taz-Zona ta’ Protezzjoni Speċjali (SPA) ġiet magħżula bħala Sit ta’ Importanza 
għall-Komunità (SCI) FR5200627 "Marais salants de Guérande, traicts du Croisic et dunes de 
Pen-Bron " fis-7 ta’ Diċembru 2004 iżda "La Ferme du Casino" jinsab eżatt barra ll-SCI.  
Iz-zona tal-proġett ta’ żvilupp ilha inkluża f’ZICO2 mill-inqas mis-sena 2000 u ilha ħa tiġi u 
ma tiġix magħżula bħala  Sit RAMSAR mill-1 ta’ Jannar 1995.
27 ta’ Ottubru 2004: L-ewwel zona li ġiet klassifikata bħala SPA (l-ewwel digriet ministerjali) 
ma kinitx tikludi z-zona ta’ "La Ferme du Casino".

9 ta’ Diċembru 2005: Is-sindku ffirma l-permess għall-bini. F’dak iż-żmien, il-proġett ta’ 
żvilupp ma kienx jaqa’ taħt l-SPA.

9 ta’ Frar 2004: Il-petizzjonant iddeċieda li jirreferi l-kwistjoni quddiem il-Qorti 
Amministrattiva ta’ Nantes fejn sostna li s-Sindku warrab l-fatt li z-zona tal-proġett kienet 
inkluża fl-estensjoni proposta tal-SPA FR5210090. 

25 ta’ April 2004: L-estensjoni tal-SPA (it-tieni digriet ministerjali li rrevoka id-digriet 
ministerjali tas-27 ta’ Ottubru 2004). Iz-zona tal-iżvilupp ta’ proprjetà tagħmel parti mill-SPA l-
ġdida

17 ta’ Diċembru 2004: It-talba tal-petizzjonant ġiet iddikjarata inammissibbli (Deċiżjoni tal-
20 ta’ Novembru 2007) minħabba l-fatt li s-Sindku kien iffirma l-permess qabel ma z-zona 
ġiet ikklassifikata bħala SPA. 

15 ta’April 2004: Il-petizzjonant bagħat ilment permezz ta’ ittra lill-Kummissjoni

Skont Artikolu 6(3) tad-Direttiva 92/43/KEE, kull pjan jew proġett li mhux marbut 
direttament ma’ jew li mhux meħtieġ għat-tmexxija tas-sit iżda li x’aktarx se jkollu effett 
sinifikanti fuqu, jew b’mod individwali jew inkella flimkien ma’ xi pjanijiet jew proġetti oħra, 
għandu jkun soġġett għal evalwazzjoni xierqa tal-implikazzjonijiet tiegħu għas-sit fid-dawl 
tal-għanjiet ta’ konservazzjoni tas-sit. Fl-isfond tar-riżultati tal-evalwazzjoni tal-
implikazzjonijiet għas-sit, l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti għandhom jaqblu dwar  il-pjan 
jew il-proġett biss wara li jkunu żguraw li dan ma jaffettwax ħażin l-integrità tas-sit 
ikkonċernat u, jekk xieraq, wara li jkunu raw l-opinjoni tal-pubbliku ġenerali. 

B’konformità mal-Artikolu 6(4) tad-Direttiva 92/43/KEE, jekk, minkejja li jkun hemm 
evalwazzjoni negattiva tal-implikazzjonijiet għas-sit u fin-nuqqas ta’ soluzzjonijiet oħra, pjan 
jew proġett irid isir xorta waħda għal raġunijiet obbligatorji oħra li huma konnessi mal-
interess pubbliku, inklużi dawk ta’ tip soċjali jew ekonomiku, l-Istat Membru irid jieħu l-
miżuri kollha kumpensatorji meħtieġa biex jiżgura li tkun protetta l-koerenza globali ta’ 
Natura 2000. Hu jrid jgħarraf lill-Kummissjoni bil-miżuri kumpensatorji adottati.  Meta s-sit 
konċernat jospita tip ta’ habitat naturali ta’ prijorità u/jew speċi ta’ prijorità, l-uniċi 
                                               
1 Id-Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE tal-21 ta’ Mejju 1992 dwar il-konservazzjoni tal-habitat naturali u tal-fawna 
u l-flora selvaġġa (ĠU L 206, 22.7.1992, p.7)
2 Zone importante pour la Conservation des Oiseaux
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kunsiderazzjonijiet li jistgħu jitqajmu huma dawk marbuta ma’ saħħet il-bniedem jew is-
sigurtà pubblika, dawk li għandhom konsegwenzi ta’ benefiċċju u ta’ importanza ewlenija 
għall-ambjent jew, wara opinjoni mill-Kummissjoni, ma’ raġunijiet obbligatorji oħra ta’ 
interess pubbliku li jieħu l-preċedenza.

Il-proġett jinsab qrib ta’ kanal li jforni l-bassasiet salmastri bl-ilma mielaħ meta tfur ix-xmara  
("Etier du Pouliguen"). Jekk  dan il-proġett jiġi żviluppat, jista’ jkollu impatt fuq l-habitat tal-
SCI u fuq l-habitat tal-ispeċijiet ta’ għasafar (38 speċi minn anness I tad-Direttiva dwar l-
Għasafar huma elenkati f’dan l-SPA).  

Fuq il-bażi tal-informazzjoni pprovduta mill-petizzjonant, il-Kummissjoni bagħtet ittra, fl-24 
ta’ Lulju 2008, lill-awtoritajiet Franċiżi, fejn talbet għal aktar informazzjoni li tippermetti li 
titwettaq evalwazzjoni dettaljata tal-ilment (jiġifieri kopji tal-permess għall-bini u tad-
deċiżjoni, l-istadji u s-sitwazzjoni attwali tal-proċedura ta’ awtorizzazzjoni, l-informazzjoni 
dwar l-istħarriġ pubbliku, Natura 2000 u l-istudji ambejntali). Il-Kummissjoni għadha ma 
rċeviet l-ebda tweġiba mingħand l-awtoritajiet Franċiżi. Għaldaqstant, l-ilment ġie diskuss 
mal-awtoritajiet Franċiżi f’laqgħa pakkett li saret fis-6 ta’ Frar 2009 mal-awtoritajiet Franċiżi. 
Dawn tal-aħħar se jibagħtu aktar informazzjoni lill-Kummissjoni.

Il-Kummissjoni qed issegwi dan l-ilment biex tevalwa jekk id-Direttiva tal-Kunsill 
92/43/KEE ġietx applikata b’mod korrett. F’dan ir-rigward, il-Kummissjoni kitbet lill-
awtoritajiet Franċiżi u talbet għal aktar informazzjoni dwar dan il-proġett. Meta din l-
informazzjoni tasal, il-Kummissjoni tkun tista’ tiddeċiedi kif se tipproċedi u se żżomm lill-
Kumitat għall-Petizzjonijiet infurmat.

4. Risposta kumplimentari tal-Kummissjoni, li waslet fl-1 ta’ Settembru 2009.

Il-petizzjonant jinsab imħasseb dwar proġett awtorizzat ta’ żvilupp ta’ proprjetà (23 binja 
kollettiva, 30 binja "individwali" u dar għall-anzjani) fiz-Zona ta’ Protezzjoni Speċjali (SPA) 
FR5210090 "Marais salants de Guérande, traicts du Croisic, dunes et bois de Pen Bron, baies 
de St Goustan, du Castouillet, bois de Villeneuve ", u fil-viċinità tas-Sit ta’ Importanza għall-
Komunità (SCI) FR5200627 "Marais salants de Guérande, traicts du Croisic et dunes de Pen-
Bron ".

Iz-zona fejn jinsab il-proġett kienet diġà ġiet rikonoxxuta mill-awtoritajiet Franċiżi bħala zona 
importanti għall-konservazzjoni tal-għasafar (“Zone Importante pour la Conservation des 
Oiseaux sauvages”; ZICO) fl-2003. Il-fatt li din iz-zona ġiet magħżula bħala SPA (fil-25 ta’ 
April) taħt id-Direttiva tal-Kunsill 79/409/KEE1 (Direttiva dwar l-Għasafar) ladarba l-proġett 
ġie deċiż (fid-9 ta’ Diċembru 2005) ma jeżentax lill-awtoritajiet milli jieħdu inkonsiderazzjoni 
l-konservazzjoni tal-għasafar fiz-zona. Skont il-ġurisprudenza stabbilita tal-Qorti tal-
Ġustizzja1, huwa ċar li z-zoni, li għalkemm ma ġewx klassifikati bħala SPA kienu 
jikkwalifikaw li jiġu klassifikati b’dan il-mod, jibqgħu jaqgħu taħt ir-reġim immexxi mill-
ewwel sentenza ta’ Artikolu 4(4). Skont dan ir-reġim, l-Istati Membri jieħdu miżuri ta’ 
prevenzjoni li jimpedixxu  d-deterjorazzjoni tal-habitat u fastidju sinifikanti għall-ispeċijiet. 

Sabiex tivverifika li l-Awtoritajiet Franċiżi kkonformaw mal-obbligi tagħhom taħt id-

                                               
1 C-374/98, il-Kummissjoni v. Franza – "Basses Corbières"
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Direttiva dwar l-Għasafar, il-Kummissjoni Ewropea talbet għal informazzjoni addizzjonali.
Minn mindu bagħtu l-aħħar komunikazzjoni tagħhom lill-Kumitat għall-Petizzjonijiet fit-30 
ta’ April 2009, l-Awtoritajiet Franċiżi pprovdew dokumenti li jirrigwardaw l-awtorizzazzjoni 
mogħtija mill-“Maire” u mill-“Préfet”, is-sentenza tas-16 ta’ Ottubru 2006 u l-opinjoni tal-
korpi uffiċjali li tirrigwarda l-aspetti idrawliċi tal-proġett (il-proġett jinsab fis-sit fejn 
hemmlandfill qadima). Dokument finali ġie mħabbar (“Dossier Loi sur l'Eau”) iżda għadu ma 
wasalx fl-uffiċċji tal-Kummissjoni.

Konklużjoni

Ladarba jkunu waslu d-dokumenti kollha, il-Kummissjoni Ewropea se teżamina jekk l-
Awtoritajiet Franċiżi ħadux miżuri ta’ prevenzjoni biex jevitaw tniġġis jew deterjorazzjoni 
tal-habitat u fastidju sinifikanti għall-ispeċijiet. Imbagħad, il-Kummissjoni se tiddeċiedi 
x’passi addizzjonali hemm bżonn jittieħdu.


