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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0922/2009, imressqa minn J.O., ta’ nazzjonalità Ingliża, rigward il-
ksur possibbli tad-Direttiva tal-Għasafar Selvaġġi minħabba l-qerda tal-
bejtiet tal-għasafar li jemigraw (ħawwiefa)

1. Sommarju tal-petizzjoni

Matul vaganza fi Franza, il-petizzjonanta osservat il-qerda ta’ numru kbir ta’ bejtiet tal-
ħawwiefa. Il-pulizija rreferietha għall-proprjetarji tad-dar u ma ħadet ebda azzjoni. Il-
petizzjonanta temmen li dan huwa ksur tad-Direttiva tal-Għasafar Selvaġġi u tixtieq tiġi 
żgurata li din il-prattika tieqaf.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-22 ta’ Ottubru 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fil-21 ta’ Jannar 2010.

Il-petizzjoni tirreferi għat-tneħħija ta’ bejtiet tal-ħawwiefa, mimlijin frieħ li kienu waslu biex 
jibdew itiru, li kienu mwaħħlin mal-qattara ta’ lukanda f’Montrichard (Loir et Cher), matul il-
vaganza tal-petizzjonanta. Il-petizzjonanta lmentat mal-ġendarmerija lokali, li rrifjutat li 
tirreaġixxi. Hija tistaqsi jekk din hix prattika komuni fi Franza u jekk ittiħditx xi azzjoni biex 
tiġi żgurata l-konformità mal-protezzjoni tal-bejtiet tal-għasafar li jemigraw fi Franza jew le.

Il-protezzjoni tal-ħawwiefa taqa’ taħt il-qasam ta’ applikazzjoni tad-Direttiva tal-Għasafar 
Selvaġġi (79/409/KEE)1, li tirreferi għall-konservazzjoni tal-ispeċi kollha tal-għasafar li jinsabu 

                                               
1 Direttiva tal-Kunsill 79/409/KEE tat-2 ta’ April 1979 dwar il-konservazzjoni tal-għasafar selvaġġi. ĠU L 103, 
25.4.1979



PE438.332v01-00 2/2 CM\802779MT.doc

MT

fin-natura fit-territorju Ewropew tal-Istati Membri u tapplika wkoll għall-bejtiet.
Skont l-Artikolu 5 tad-Direttiva tal-Għasafar Selvaġġi, l-Istati Membri huma mistennija li jieħdu 
l-miżuri meħtieġa biex jistabilixxu sistema ġenerali ta’ protezzjoni, li tipprojbixxi partikolarment 
il-qerda intenzjonata ta’, jew ħsara lill-bejtiet tagħhom jew it-tneħħija tal-bejtiet tagħhom.
L-Artikolu 9 jistipula li jistgħu jidderogaw mid-dispożizzjonjiet tal-Artikolu 5 (fost oħrajn, għal 
raġunijiet li huma fl-interess tas-saħħa pubblika) fejn ma hemmx ebda soluzzjoni oħra 
sodisfaċenti u huma rispettati ċerti kundizzjonijiet formali. 
Il-leġiżlazzjoni Franċiża hija konformi mad-Direttiva tal-Għasafar Selvaġġi. Skont l-Artikolu 
L-411 1 tal-Kodiċi Franċiża tal-Ambjent, il-qerda ta’ ħafna għasafar selvaġġi (fosthom il-
ħawwiefa) u t-tneħħija tal-bejtiet tagħhom huma pprojbiti. It-tneħħija tal-bejtiet u l-qerda tal-
frieħ huma pprojbiti jekk ma tingħatax deroga għal raġuni speċifika minn dawk elenkati fl-
Artikolu L-411-2 (fl-interess tas-saħħa pubblika, biex tiġi evitata ħsara, ...). 

Konklużjonijiet

Hija r-responsabilità ta’ Franza li timplimenta d-Direttiva tal-Għasafar Selvaġġi fit-territorju 
tagħha, u l-Kummissjoni Ewropea mhix konxja ta’ ksur sistematiku tad-Direttiva tal-Għasafar 
Selvaġġi fejn tidħol il-protezzjoni tal-bejtiet fi Franza. Għaldaqstant, il-Kummissjoni Ewropea 
mhix beħsiebha tieħu azzjoni formali. Madankollu, il-Kummissjoni Ewropea talbet lill-
amministrazzjoni Franċiża biex tikkuntattja lill-maniġer tal-lukanda u ma tħallix jittenni att 
bħal dak imsemmi. 


