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Suġġett: Petizzjoni 1025/2008, ippreżentata minn B. H., ta’ nazzjonalità Brittanika,
f’isem il-Hazelhurst Residents Association, flimkien ma’ 297 firma, dwar l-
oppożizzjoni għal proġett ta’ bini ta’ djar f’Ashton-Under-Lyne (Lancashire, 
Renju Unit)

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jopponi l-proposta tan-New Charter Housing Trust li jinbnew djar fiż-żewġ siti 
qrib Hazelhurst Road, Ashton-Under-Lyne (Lancashire, Renju Unit). Skont il-petizzjonant, is-
siti rispettivi jospitaw kolonji kbar nissiela ta’ friefet il-lejl u annimali selvaġġi oħra u ma sar 
l-ebda studju ta’ valutazzjoni tal-impatt tal-proġett.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-12 ta’ Diċembru 2008. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni skont ir-Regola 202(6).

3. Ir-Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-1 ta’ Settembru 2009.

Il-petizzjoni

Il-petizzjonant jopponi l-proposta tan-New Charter Housing Trust li jinbnew djar fiż-żewġ siti 
qrib Hazelhurst Road, Ashton-Under-Lyne (Lancashire, Renju Unit). Skont il-petizzjonant, is-
siti rispettivi jospitaw kolonji kbar nissiela ta’ friefet il-lejl u annimali selvaġġi oħra u ma sar 
l-ebda studju ta’ valutazzjoni tal-impatt tal-proġett.

Il-petizzjonant jallega li kulħadd jaf li hemm kolonji kbar nissiela ta’ friefet il-lejl li jużaw iż-
żewġ siti qrib Hazelhurst Road, Ashton-Under-Lyne (Lancashire, Renju Unit) bħala postijiet 
fejn jistrieħu l-friefet il-lejl u rotot naturali. Għandhom jitqiesu wkoll annimali selvaġġi u 
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arbuxxelli (hedgerows) oħra. 

Il-petizzjonant jallega li d-dipartiment tal-ippjanar lokali mhux se jagħmel verifika ekoloġika 
sabiex isir jaf aktar dwar l-impatt ambjentali tal-kostruzzjonijiet proposti. 

Il-petizzjonant jesprimi t-tħassib kbir tan-nies fiz-zona, fir-rigward tal-kwistjonijiet msemmija 
hawn fuq. 

Il-kummenti tal-Kummissjoni dwar il-petizzjoni

F’dan il-każ l-interess tal-UE huwa primarjament marbut mal-fatt li l-ispeċi kollha tal-friefet il-
lejl huma msemmija fl-Anness IV u huma strettament protetti skont id-Direttiva tal-Kunsill  
92/43/KEE dwar il-konservazzjoni tal-ħabitat naturali u tal-fawna u l-flora selvaġġa (id-
Direttiva tal-Ħabitats)1. L-Artikolu 12 tad-Direttiva jirrikjedi li l-Istati Membri jieħdu l-miżuri 
meħtieġa biex jistabbilixxu sistema ta’ ħarsien strett tal-ispeċi tal-annimali msemmija fl-
Anness IV fil-firxa naturali tagħhom li, inter alia, tipprojbixxi d-deterjorazzjoni jew il-qerda 
ta’ siti ta’ tgħammir jew postijiet ta’ mistrieħ. 

Sakemm ma jkunx hemm alternattiva sodisfaċenti u d-deroga ma tkunx ta’ dannu għall-
ħarsien tal-popolazzjonijiet tal-ispeċi konċernati fi stat ta’ konservazzjoni favorevoli fil-firxa 
naturali tagħhom, l-Istati Membri jistgħu jidderogaw minn dawn id-dispożizzjonijiet skont il-
kondizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 16 tad-Direttiva. L-Istati Membri m’hemmx għalfejn 
jilħqu ftehim minn qabel mal-Kummissjoni Ewropea fir-rigward tal-użu tagħhom tad-derogi 
skont id-Direttiva, iżda għandhom jirraportaw l-użu tagħhom darbtejn fis-sena.  

Il-petizzjonant ma tantx ta informazzjoni, ħlief li indika li z-zoni tal-iżvilupp propost qed 
jintużaw minn kolonji kbar ta’ friefet il-lejl bħala postijiet fejn jistrieħu l-friefet il-lejl u r-rotot 
naturali, u li d-dipartiment tal-ippjanar lokali ma ħax l-evalwazzjonijiet ekoloġiċi neċessarji 
biex jiġi aċċertat l-impatt ambjentali.   

Konklużjonijiet

Waqt li l-petizzjonant ma tantx ta informazzjoni dwar kemm l-iżvilupp jista’ jaffettwa l-ispeċi 
tal-friefet il-lejl li huma protetti skont il-leġiżlazzjoni dwar in-natura tal-UE, jidher li l-
awtoritajiet ma għamlux l-evalwazzjonijiet neċessarji biex jaċċertaw il-fatti. Għalhekk, il-
Kummissjoni se titlob kjarifika lill-awtoritajiet tar-Renju Unit dwar l-allegazzjonijiet li saru 
fil-petizzjoni. Il-Kummissjoni se tinforma lill-Kumitat għall-Petizzjonijiet dwar ir-riżultat ta’
din l-investigazzjoni.

4. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fil-25 ta’ Marzu 2010.

Kif spjegat fil-komunikazzjoni preċedenti, id-Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE2 dwar il-

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



CM\810932MT.doc 3/3 PE428.032v01-00

MT

konservazzjoni tal-ħabitat naturali u tal-fawna u l-flora selvaġġa (spiss magħrufa bħala d-
Direttiva tal-Ħabitats) hija l-aktar leġiżlazzjoni tal-UE relevanti f’dan il-każ. L-Artikolu 12(1) 
tad-Direttiva tal-Ħabitats jirrikjedi li l-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa biex 
jistabbilixxu sistema ta’ ħarsien strett tal-ispeċi tal-annimali (li jinkludu l-ispeċi kollha ta’
friefet il-lejl), inkluża l-projbizzjoni tad-deterjorazzjoni jew qirda ta’ siti ta’ tnissil jew 
postijiet ta’ mistrieħ ta’ tali annimali. Derogi minn dan il-ħarsien strett huma permessi biss 
f’ċirkustanzi limitati kif stabbilit fl-Artikolu 16.  

Il-Kummissjoni kitbet lill-awtoritajiet tar-Renju Unit biex titlob informazzjoni u kjarifika 
għall-applikazzjoni tad-Direttiva tal-Ħabitats fir-rigward tal-allegazzjonijiet magħmula f’din 
il-petizzjoni. 

L-awtoritajiet tar-Renju Unit infurmaw lill-Kummissjoni li d-dispożizzjonijiet relevanti tad-
direttiva kienu applikati fir-rigward tal-applikazzjoni għall-iżvilupp ta’ art fit-triq Hazelhurst, 
Ashton-Under-Lyne (Applikazzjoni Nru 08/00173/FUL). 

Id-Direttiva tal-Ħabitats kienet trasposta fil-liġi tar-Renju Unit mir-Regolamenti ta’ 
Konservazzjoni (Ħabitats Naturali & c.) 994 (kif emendati) magħrufa bħala r-Regolamenti 
tal-Ħabitats. Id-dispożizzjonijiet tal-Artikoli 12 u 16 tad-direttiva huma implimentati mit-
tielet parti tar-Regolamenti tal-Ħabitats. Ir-Regolament 3(4) tar-Regolamenti tal-Ħabitats 
jirrikjedi li, fl-eżerċitar tal-funzjonijiet tagħha, kull awtorità kompetenti (inklużi l-awtoritajiet 
tal-ippjanar lokali) għandha tirrispetta r-rekwiżiti tad-Direttiva tal-Ħabitats safejn jistgħu 
jkunu affettwati mill-eżerċitar ta’ dawk il-funzjonijiet.

F’dan il-każ, l-applikazzjoni għall-permess tal-ippjanar kienet rifjutata f’Settembru 2008 
minħabba li l-proposta kienet ikkunsidrata bħala żvilupp mhux xieraq. Madankollu, fil-
konsiderazzjoni tal-applikazzjoni, twettqet evalwazzjoni tas-sit mill-Unità tal-Ekoloġija ta’
Greater Manchester f’isem il-Kunsill Tameside Metropolitan Borough. Il-konklużjoni 
tagħhom kienet li l-ebda sit m’għandu valur ekoloġiku sinifikanti. Ma ġiet identifikata l-ebda 
evidenza ta’ postijiet fejn jistrieħu l-friefet il-lejl jew siti ta’ tnissil waqt din l-evalwazzjoni.

Konklużjoni

L-informazzjoni pprovduta mir-Renju Unit ikkonfermat li minbarra l-fatt li l-iżvilupp propost 
ma ngħatax permess tal-ippjanar, saret ukoll evalwazzjoni ekoloġika tas-sit fir-rigward tar-
rekwiżiti tad-Direttiva tal-Ħabitats. Il-Kummissjoni, għalhekk, ma tistax tidentifika ksur tal-
leġiżlazzjoni tal-UE f’dan il-każ.

                                                                                                                                                  


