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Suġġett: Petizzjoni 1171/2008, imressqa mis-Sinjura Deborah Porter, ta’ nazzjonalità 
Brittanika, f’isem ir-“Radstock Action Group”, dwar l-impatt detrimentali 
ta’ żvilupp pjanat fuq il-popolazzjoni tal-friefet il-lejl f’Radsock, Bath u fil-
Grigal ta’ Somerset (fl-Ingilterra)

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta tirrapporta allegat ksur tal-Artikolu 12 tad-Direttiva tal-KE dwar il-ħabitats 
(92/43/KE) hekk kif l-awtoritajiet lokali ta’ Bath u tal-Grigal ta’ Somerset awtorizzaw żvilupp 
f’Radstock, post ta’ mistrieħ magħruf ħafna għall-friefet il-lejl tal-ispeċi ‘Greater Horseshoe’ 
u ‘Brown Long-eared’. Il-petizzjonanta tikkunsidra li x-xogħol ta’ tiswijiet propost u l-użu 
mill-ġdid sussegwenti tal-barrakka ta’ kenn fi Brunel se jwassal għat-telf ta’ post ta’ kenn 
temporanju għal bil-lejl għall-friefet il-lejl u ta’ riżorsi tal-ikel; għalhekk, dan jista’ jirriżulta 
f’effett negattiv sinifikanti fuq il-popolazzjoni lokali tal-friefet il-lejl għal perjodu medju ta’ 
żmien u għall-futur imbiegħed. Hija ma taqbilx mal-evalwazzjoni tal-iżviluppatur li ssuġġeriet 
effett limitat u indirett biss.

2. Ammissibilità

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

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

Il-petizzjonanta tikkunsidra li l-Kunsill ta’ Bath u tal-Grigal ta’ Somerset ma osservawx l-
Artikolu 12 tad-Direttiva tal-KE dwar il-Ħabitats fir-rigward tal-friefet il-lejl, b’mod 
partikolari rigward l-ispeċi ‘Greater Horseshoe’ u ‘Brown Long-eared’. Huma jikkunsidraw li 
l-Kunsill ippermetta żvilupp bir-riżultat li:
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 Minħabba l-iżvilupp, se jintilef il-post ta’ mistrieħ magħruf tal-‘Greater Horseshoe’ fis-sit 
ta’ żvilupp, u dan mhuwiex se jiġi sostitwit b’post ta’ mistrieħ ieħor.

 L-iżvilupp se jkollu effett ħazin fuq il-konnettività tar-rotot imnejn jgħaddu u jirgħaw
għall-ikel, mal-post tal-kenn li se jintilef u mat-tieni post tal-kenn tal-friefet il-lejl tal-
ispeċi ‘Greater Horseshoe’ ħdejn is-sit tal-iżvilupp li l-iżviluppaturi qed jassumu abbazi 
ta’ identifikazzjoni tentattiva tal-eskrementi tagħhom.

 Se jkun hemm telf fl-użu tal-post(ijiet) ta’ kenn mill-friefet il-lejl fir-rotot imnejn jgħaddu 
bejn żewġ SACs (Special Areas of Conservation - Żoni Speċjali ta’ Konservazzjoni), l-
SAC ta’ Bath u Bradford on Avon u dik ta’ Mells Valley, li mhux se jittaffa mid-
disponibilità ta’ post/postijiet ta’ kenn fir-rotta alternattiva (ta’ mitigazzjoni) fuq is-sit;

 L-iżvilupp għandu effett ħażin fuq dik li tidher li hi l-unika rotta li tgħaqqad liż-żewġ 
SACs, minħabba li dan qiegħed jipprojbixxi l-użu tagħha; m’hemm l-ebda evidenza li r-
rotta alternattiva ppjanata (ta’ mitigazzjoni) hija sostituzzjoni xierqa. Din ma fihiex post 
ta’ kenn fejn jistgħu jieqfu, u dan waħdu (minħabba d-distanza bejn l-SACs) jista’ 
jikkawża li tintilef ir-rotta, tkun kemm tkun xierqa r-rotta alternattiva;

 Se jintilef/jintilfu l-post/postijiet ta’ kenn għall-friefet il-lejl tal-ispeċi ‘Greater Horseshoe’ 
li jtiru lejn is-sit mill-postijiet ta’ kenn lokali;

 L-iżvilupp se jtellef rotta mnejn jgħaddu għall-ikel il-friefet il-lejl tal-ispeċi ‘Greater 
Horseshoe’ kemm mill-SAC ta’ Bath u Bradford on Avon kif ukoll l-SAC ta’ Mells 
Valley u jonqos milli jżomm il-valur tas-sit għall-friefet il-lejl tal-ispeċi ‘Greater 
Horseshoe’ kif irrakkomandat min-Natura Ingliża;

 Jidher li l-iżvilupp itellef il-konnettività bejn il-friefet il-lejl tal-ispeċi ‘Greater Horseshoe’ 
fl-SAC ta’ Bath u Bradford on Avon u l-post ta’ kenn f’Ammerdown Ice House, post ta’ 
kenn importanti ħafna fejn l-attività tal-friefet il-lejl miż-żewġ SACs ġiet irreġistrata; 
jista’ jtellef ukoll il-konnettività bejn l-SACs u l-post ta’ kenn lokali ta’ Camerton (il-
konnettività mal-post ta’ kenn ta’ Camerton għadha ma ġietx irreġistrata mill-intraċċar 
bir-radju);

 L-iżvilupp se jtellef u se jkun il-kawża ta’ telf ta’ riżorsi importanti tal-ikel għall-friefet il-
lejl tal-ispeċi ‘Brown Long-eared’ (li l-postijiet fejn ibejtu jinsabu viċin is-sit) li jista’ 
jwassal għad-deterjorament tal-post tal-kenn ħdejn is-sit u jikkawża fastidju għall-ispeċi 
fiż-żona ta’ Bristol Regional Environmental Records, fejn il-friefet il-lejl huma rari;

 L-iżvilupp, minħabba l-fastidju mid-dawl, jista’ jikkawża telf tal-konnettività maż-żewġ 
żoni għall-friefet il-lejl tal-ispeċi ‘Brown Long-eared’, rotot li jistgħu jkunu importanti 
għall-migrazzjoni u għall-iskambju ġenetiku għal dan il-farfett il-lejl f’qasam aktar wiesa’, 
billi jikkostitwixxi fastidju għall-ispeċi fiż-żona ta’ Bristol Regional Environmental 
Records;Se jkun hemm nuqqas ta’ ikel għal diversi speċi ta’ friefet il-lejl, inkluża l-ispeċi
rari Nathusius pipistrelle (Pipistrellus nathusii), li tistkenn lokalment, u għalkemm l-
impatt fuq dawn l-ispeċi u l-istejtus ta’ konservazzjoni tagħhom għadu ma ġiex eżaminat,
hemm ftit postijiet ta’ kenn identifikati għan-Nathusius pipistrelle fir-Renju Unit.

Il-petizzjonanta tallega wkoll li l-evalwazzjonijiet tal-implikazzjonijiet tal-iżvilupp propost 
għall-popolazzjoni tal-friefet il-lejl ma kinux konklużivi u rigorużi jew b’saħħithom biżżejjed 
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biex jiddeterminaw kif xieraq il-valur tas-sit għall-friefet il-lejl lokali. Il-petizzjonanta 
targumenta li l-konklużjonijiet li ġejjin minn dan ix-xogħol ta’ stħarriġ ma kinux kredibbli.

Il-petizzjonanta għamlet il-petizzjoni tagħha disponibbli fuq is-sit tal-Internet 
http://www.radstockactiongroup.org.uk/downloads/Petition_to_European_Commission_by_R
AG_July_08.pdf

L-interess tal-UE f’dan il-każ hu primarjament marbut mal-fatt li l-ispeċi kollha tal-friefet il-lejl 
huma mniżżla 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 jeħtieġ li l-Istati Membri jieħdu l-miżuri meħtieġa biex 
jistabbilixxu sistema ta’ ħarsien strett tal-ispeċi tal-annimali memmija fl-Anness IV fil-firxa 
naturali tagħhom, fejn, inter alia, jiġu projbiti d-deterjorazzjoni jew il-qerda ta’ siti ta’ 
tgħammir jew postijiet ta’ mistrieħ. 

Skont dawn il-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 16 tad-Direttiva, l-Istati Membri jistgħu 
jidderogaw minn dawn id-dispożizzjonijiet dejjem jekk m’hemmx alternattiva sodisfaċenti u 
jekk id-deroga ma tkunx detrimentali għaż-żamma tal-ispeċi kkonċernati għal stejtus ta’ 
konservazzjoni favorevoli fil-firxa naturali tagħhom. L-Istati Membri mhumiex mitluba li 
jilħqu ftehim preċedenti mal-Kummissjoni Ewropea f’konnessjoni mal-użu tagħhom tad-
derogi skont id-direttiva, iżda jridu jirrapurtaw dwar l-użu tagħhom darbtejn f’sena. 

Madankollu, il-petizzjonanta tallega li l-kundizzjonijiet li japplikaw għall-użu tad-derogi 
f’dan il-każ, inklużi l-miżuri ta’ mitigazzjoni previsti, mhux biżżejjed biex jiġu indirizzati t-
theddidiet għall-friefet il-lejl minn dan l-iżvilupp. 

Barra dan, diversi speċi ta’ friefet il-lejl, inkluż il-‘Greater Horseshoe’ (Rhinolophus 
ferrumequinum), huma mniżżla wkoll f’Anness II tad-Direttiva li tirrikjedi li l-Istati Membri 
joħolqu Żoni Speċjali ta’ Konservazzjoni (SACs) għall-ispeċi. Għall-SACs japplikaw sett ta’ 
salvagwardji protettivi u proċedurali, imniżżla fl-Artikolu 6 tad-Direttiva. Dawn jinkludu l-
ħtieġa għal kwalunkwe pjan jew proġett li jista’ jaffettwa s-sit li jkun soġġett għal 
evalwazzjoni xierqa fid-dawl tal-objettivi tas-siti ta’ konservazzjoni.

Il-petizzjonanta rreferiet għal żewġ SACs li huma ta’ importanza kbira fir-Renju Unit għall-
farfett il-lejl tal-ispeċi ‘Greater Horseshoe’ fiz-żona ta’ żvilupp. Skont l-informazzjoni mill-
Kumitat Konġunt għall-Konservazzjoni tan-Natura (Joint Nature Conservation Committee), l-
SAC ta’ Bath u Bradford on Avon huwa sit ta’ ibernazzjoni assoċjat ma’ 15 % tar-razez fir-
Renju Unit u l-SAC ta’ Mells Valley għandha popolazzjoni eċċezzjonali tal-ispeċi għat-
tgħammir, li fiha sit għal fejn ibejtu assoċjat ma’ 12 % tar-razez tar-Renju Unit.

Il-petizzjonanta ma qalitx li l-iżvilupp se jkollu effett negattiv sinifikattiv fuq xi wieħed mill-
SACs. Il-petizzjonanta tirrikonoxxi li, fuq il-bażi tal-evidenza disponibbli, ma jkunx sew li 
jiġi kkalkulat, bejn wieħed u ieħor, li xi ftit mill-friefet il-lejl minn Mells Valley kienu f’fażi 
ta’ ibernazzjoni fl-SAC ta’ Bath u Bradford on Avon iżda tgħid li ċertament hemm il-
possibilità. Huma jikkunsidraw li l-iżvilupp se jkollu effett ħażin fuq il-konnettività tar-rotot 
minn fejn jgħaddu u jirgħaw l-friefet il-lejl u l-postijiet ta’ kenn li huma fil-periklu. 
                                               
1 ĠU L 206, 22.7.1992
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B’rabta ma’ din il-kwistjoni tal-konnettività ekoloġika, id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 10 
tad-Direttiva tal-Ħabitats huma relevanti minħabba li dan jirrikjedi li l-Istati Membri jagħmlu 
ħilithom, fejn jaraw li hemm bżonn, fil-politiki tal-ippjanar tal-użu tal-art u l-iżvilupp u, 
b’mod partikolari, bl-għan li jtejbu l-koerenza ekoloġika tan-netwerk tan-Natura 2000, biex 
jinkoraġġixxu l-ġestjoni tal-karatteristiki tal-pajsaġġ li hu ta’ importanza kbira għall-fawna u 
l-flora selvaġġa.

Konklużjonijiet

L-informazzjoni pprovduta mill-petizzjonanta tqajjem mistoqsijiet sinifikattivi dwar il-
protezzjoni tal-ispeċi tal-friefet il-lejl fiz-żona ta’ żvilupp, speċjalment fil-kuntest tal-
applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet tal-protezzjoni stretta tal-ispeċi tad-Direttiva tal-Ħabitats. 
Il-Kummissjoni għalhekk, qed titlob kjarifika mill-awtoritajiet tar-Renju Unit dwar l-
allegazzjonijiet magħmula fil-petizzjoni u se tinforma lill-Kumitat għall-Petizzjonijiet dwar 
is-segwitu ta’ din l-investigazzjoni.

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

Is-servizzi tal-Kummissjoni bagħtu ittra lill-awtoritajiet tar-Renju Unit b’talba għal 
informazzjoni u kjarifika fir-rigward tal-applikazzjoni tad-Direttiva tal-Ħabitats b’rabta mal-
allegazzjonijiet li saru f’din il-petizzjoni. L-informazzjoni li ġejja ġiet ipprovduta mill-
awtoritajiet tar-Renju Unit. 

L-iżvilupp propost jinvolvi riġenerazzjoni ta’ artijiet li qabel kienu qed jintużaw għal skopijiet 
ferrovjarji, bil-għan li jkun hemm żvilupp b’użu imħallat li jinkludi 210 unitajiet residenzjali 
ta’ diversi daqsijiet, sa 695 metru kwadru ta’ spazju ta’ art għan-negozju bl-imnut u sa 325 
metru kwadru ta’ spazju ta’ art li jista’ jkun disponibbli għall-użu mill-komunitajiet. 

L-Applikazzjoni tal-Artikolu 6 tad-Direttiva tal-Ħabitats, 92/43/KEE1

Is-sit tal-iżvilupp propost ma ġiex innominat bħala Żona Speċjali ta’ Konservazzjoni (SAC). 
Fir-rigward tal-iżvilupp propost, Natural England, il-korp konsultattiv kompetenti għall-
konservazzjoni fl-Ingilterra, avża lill-awtorità lokali tal-ippjanar li s-sit ta’ applikazzjoni kien 
jinsab f’żona fejn ifittxu l-ikel il-friefet il-lejl ‘Greater Horseshoe’ kemm tal-SAC ta’ Bath u
Bradford on Avon u kemm tal-SAC ta’ Mells Valley. 

L-awtoritajiet tar-Renju Unit ikkonfermaw li l-awtorità lokali tal-ippjanar ma wettqitx eżami
formali dwar jekk il-proġett “x’aktarx jaffettwa b’mod sinifikanti” l-SACs qabel ma nħareġ il-
permess kundizzjonali għall-iżvilupp fuq pjan preliminari. Din hija proċedura ta’ skrining li,
skont il-linji gwida attwali tagħhom, titwettaq biex ikunu identifikati l-impatti probabbli ta’ xi 
proġett fuq is-siti protetti (f’dan il-każ, żewġ SACs) u biex jitqies jekk dawn l-impatti jistgħux 
ikunu sinifikanti u, għaldaqstant, jirrikjedux evalwazzjoni xierqa. Madankollu, jifhmu li l-
kwistjonijiet li kellhom jitqiesu għall-iskopijiet ta’ tali eżami ġew ikkunsidrati fl-istess ħin 
mill-awtorità lokali tal-ippjanar għalkemm ma ġewx iddokumentati formalment. Dan il-
proċess ġie ddokumentat sussegwentement, u dan ikkonferma li l-iżvilupp x’aktarx ma kien se 

                                               
1 ĠU L 206, 22.7.1992
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jaffettwa b’mod sinifikanti l-ebda waħda mill-SACs u ma kinitx meħtieġa evalwazzjoni 
xierqa. L-awtorità lokali tal-ippjanar sostniet li dakinhar ġie applikat approċċ prekawzjonarju 
u ġew inkorporati, fil-proposta, miżuri biex jiġi żgurat li ma kienx se jkun hemm impatti 
mhux mixtieqa fuq il-friefet il-lejl.

L-Artikolu 10 tad-Direttiva tal-Ħabitats

L-Artikolu 10 jobbliga lill-Istati Membri biex jippruvaw iħajru, fejn jaraw li hu meħtieġ, fil-
politika tal-ippjanar tal-art tagħhom u fil-politika tal-iżvilupp u, b’mod partikolari, biex itejbu 
l-koerenza ekoloġika tan-network Natura 2000, l-immaniġġjar tal-karatteristiki tal-paesaġġ li 
huma ta’ importanza kbira għall-fawna u l-flora selvaġġa. Il-karatteristiki msemmija jinkludu 
dawk li “huma essenzjali għall-migrazzjoni, tixrid u skambji ġenetiċi tal-ispeċi selvaġġi”. Ir-
Renju Unit isostni li hemm għadd ta’ politiki tal-ippjanar reġjonali u lokali relatati mal-
konservazzjoni u l-bijodiversità li ġew ikkunsidrati mill-awtorità lokali tal-ippjanar waqt il-
proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet. Il-miżuri ta’ mitigazzjoni deskritti aktar fid-dettall hawn 
taħt juru li ż-żamma tal-karatteristiki lineari u tal-passaġġi msaġġra kienet tagħmel parti mill-
kundizzjonijiet tal-ippjanar għall-iżvilupp.

L-Artikoli 12 u 16 tad-Direttiva tal-Ħabitats

Skont l-Artikolu 12 tad-Direttiva tal-Ħabitats, l-Istati Membri huma obbligati li jieħdu l-
miżuri meħtieġa biex jistabbilixxu sistema ta’ ħarsien strett ta’ ċerti speċi tal-annimali (li 
jinkludu l-ispeċi kollha ta’ friefet il-lejl). Derogi minn dan il-ħarsien strett huma permessi biss 
taħt ċirkostanzi ristretti kif stabbilit fl-Artikolu 16.    

L-effett tal-iżvilupp propost fuq l-ekoloġija tas-sit kien kwistjoni fundamentali għall-
kunsiderazzjoni tal-applikazzjoni mill-awtorità lokali tal-ippjanar għall-iżvilupp fuq pjan 
preliminari. Skont iċ-Ċirkulari tal-Gvern, ġew ikkummissjonati għadd ta’ rapporti ekoloġiċi u 
tħejjiet Dikjarazzjoni Ambjentali. Id-Dikjarazzjoni Ambjentali inkludiet kapitolu dwar 
kwistjonijiet ekoloġiċi. Għadd ta’ rapporti ddaħħlu f’dan il-kaptolu: Strateġija Ekoloġika li 
tippreżenta l-għanijiet u l-objettivi biex jiġi evitat jew minimizzat l-impatt ekoloġiku; Rapport 
dwar il-Mitigazzjoni u l-Kumpens Ekoloġiku li jiddeskrivi l-miżuri proposti biex itaffu jew 
jikkumpensaw il-ħsara; u Rapport ta’ Konservazzjoni dwar l-Ekoloġija u n-Natura li pprovda
lill-awtorità lokali tal-ippjanar informazzjoni addizzjonali dwar miżuri ta’ mitigazzjoni
proposti għall-friefet il-lejl (li għalihom isir riferiment aktar ’l isfel).  

Id-Dikjarazzjoni Ambjentali tgħid, sondaġġi inkludew eżami matul il-jum tas-siġar, tal-bini u
ta’ strutturi oħra fit-territorju tas-sit (bl-esklużjoni tal-bini eżistenti fiċ-ċentru tal-belt) 
f’Mejju 2005, żewġ sondaġġi ta’ filgħaxija u ħames sondaġġi dwar it-titjir fi qtajja’ maż-
żerniq, f’Lulju u f’Awwissu 2005. Mbagħad, segwa sondaġġ ta’ binnhar fil-bini taċ-ċentru 
tal-belt f’Ottubru u Novembru 2005, wara l-estensjoni tas-sit ta’ applikazzjoni, u sondaġġ ta’ 
binnhar fil-pjattaforma tonda l-qadima li kienet tintuża għat-tidwir tal-vetturi tal-ferrovija, 
f’Jannar 2006.

L-aktar sondaġġ reċenti dwar il-friefet il-lejl (“Bat Survey 2006”, tal-14 ta’ Frar 2008) 
ikkonkluda li ma ġiet irreġistrata l-ebda evidenza tal-preżenza ta’ friefet il-lejl tal-ispeċi 
‘Greater Horseshoe’ matul il-perjodu ta’ stħarriġ, iżda dan jista’ jkun, sempliċiment, 
indikazzjoni li din l-ispeċi tagħmel użu rari ħafna mis-sit; il-miżuri inklużi fid-Dikjarazzjoni 
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Ambjentali se jiżguraw li l-karatteristiki li setgħu jintużaw pereżempju bħala passaġġ għall-
‘Greater Horseshoes’ jinżammu bħala parti mid-disinn għall-iżvilupp propost.

Fir-rigward tal-ispeċijiet l-oħra ta’ friefet il-lejl, il-“Bat Survey 2006” ikkonkluda li ġie 
rreġistrat total massimu possibbli ta’ 10 speċijiet ta’ friefet il-lejl li jużaw is-sit biex jgħaddu 
minn hemm u biex ifittxu l-ikel. Ir-rakkomandazzjonijiet li diġà ġew introdotti fid-
Dikjarazzjoni Ambjentali jitqiesu adegwati għall-10 speċijiet irreġistrati ta’ friefet il-lejl. Dan 
ir-rapport isostni wkoll li huwa meqjus li l-mitigazzjoni preżentata fid-Dikjarazzjoni 
Ambjentali se tkun ukoll aktar minn suffiċjenti biex ittaffi l-impatti probabbli tal-iskema fuq l-
ispeċijiet kollha ta’ friefet il-lejl irreġistrati waqt is-sondaġġ tal-2006”.  

Minkejja li l-“Bat Survey 2006” ma kienx disponibbli meta ħareġ ir-Rapport tal-Kumitat, l-
awtoritajiet tar-Renju Unit jifhmu li kien disponibbli qabel ma ttieħdet deċiżjoni dwar il-
permess għall-iżvilupp fuq pjan preliminari. Fil-fatt, isir riferiment għax-xogħol ta’ stħarriġ
mill-ekoloġista tal-awtorità lokali tal-ippjanar fir-rapport tagħha, kif ippreżentat fir-Rapport 
Iddelegat. L-ekoloġista tal-awtorità lokali tal-ippjanar semmiet fir-rapport tagħha li wara 
kollox, ir-rapport dwar il-friefet il-lejl u l-miżuri ta’ mitigazzjoni għall-friefet il-lejl juru biċ-
ċar li l-iżvilupp ma jimplikax ksur tad-Direttiva tal-Ħabitats ladarba jidher li mhux qed jiġi 
kkawżat disturb lill-postijiet ta’ kenn jew rotot tat-titjir li huma ta’ importanza ewlenija.

Il-miżuri ta’ mitigazzjoni li ġejjin għall-friefet il-lejl ġew inklużi fir-Rapport dwar il-
Mitigazzjoni u l-Kumpens Ekoloġiku:

 iż-żamma tal-linji lineari li qed jiffurmaw is-siġar u l-arbuxxelli, inkluż passaġġ 
imsaġġar bejn is-siti biex ikun żgurat li għad hemm konnettività kbira bejn is-siti biex 
il-friefet il-lejl ikunu jistgħu jgħaddu;

 l-użu, għall-bini mhux residenzjali, ta’ briks adattat biex joffri kenn lill-friefet il-lejl 
u/jew ta’ madum ta’ fuq il-bejt li jagħtihom aċċess;

 postijiet ta’ kenn artifiċjali għall-friefet il-lejl;
 tidwil li jimminimizza t-tixrid laterali tad-dawl; u
 l-ebda twettiq ta’ xogħlijiet tal-bini bil-lejl.

Mir-rapporti li kienet irċeviet, l-awtorità lokali tal-ippjanar ikkonkludiet li, bis-saħħa tal-
miżuri ta’ mitigazzjoni proposti, l-żvilupp ma kienx se jikkawża ħsara lill-friefet il-lejl. Biex 
ikun żgurat li l-miżuri ta’ mitigazzjoni jkunu osservati, l-awtorità lokali tal-ippjanar 
ipprovdiet biex il-permess għall-iżvilupp fuq pjan preliminari jiddependi (fost kundizzjonijiet 
oħrajn) mill-implimentazzjoni sħiħa tar-Rapport ta’ Ġestjoni dwar il-Mitigazzjoni u l-
Kumpens Ekoloġiku, fil-qafas ta’ ftehima legalment vinkolanti. Natural England ġie 
kkonsultat bħala parti involuta fil-proċess u ta l-kunsens tiegħu abbażi tal-fatt li r-Rapport ta’ 
Ġestjoni dwar il-Mitigazzjoni u l-Kumpens Ekoloġiku jiġi implimentat bis-sħiħ. L-
awtoritajiet tar-Renju Unit huma tal-fehma li ġiet iffinalizzata ftehima legalment vinkolanti, li 
tinkorpora r-Rapport ta’ Ġestjoni dwar il-Mitigazzjoni u l-Kumpens Ekoloġiku.  

Għalkemm ingħata permess kundizzjonali għall-iżvilupp fuq pjan preliminari, l-iżviluppatur 
jista’ wkoll jitlob liċenzja bħala forma speċifika ta’ deroga skont l-Artikolu 16 tad-Direttiva 
tal-Ħabitats, u f’dan il-kuntest huma applikati eżamijiet strinġenti simili mill-awtorità li 
toħroġ il-liċenzja waqt il-kunsiderazzjoni jekk għandhiex tingħata liċenzja f’dan il-kuntest 
jew le:
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(i) l-azzjoni proposta għandha taqa’ taħt wieħed mill-għanijiet stabbiliti mir-regoli li 
jirrigwardaw il-Ħabitats, pereżempju fl-interessi tas-saħħa u s-sigurtà pubblika, jew għal 
raġunijiet obbligatorji oħra li huma konnessi mal-interess pubbliku, inklużi dawk tat-tip 
soċjali jew ekonomiku u l-konsegwenzi ta’ benefiċċju tal-akbar importanza għall-ambjent;
(ii) l-awtorità li toħroġ il-liċenzja għandha tkun konvinta li ma teżistix alternattiva 
sodisfaċenti; u
(iii) l-awtorità li toħroġ il-liċenzja għandha tkun konvinta li l-azzjoni awtorizzata mhux se 
tkun ta’ dannu għall-ħarsien tal-popolazzjonijiet tal-ispeċi konċernati fi stat ta’ konservazzjoni 
favorevoli fil-firxa naturali tagħhom. 

L-awtoritajiet tar-Renju Unit jifhmu li applikazzjoni għal liċenzja ma tressqitx għall-ewwel 
fażi tal-iżvilupp, iżda l-iżviluppatur se jkun obbligat biex jagħmel dan fil-każ li jsir jaf li x-
xogħlijiet proposti se jiddisturbaw il-friefet il-lejl jew kwalunkwe speċi Ewropea protetta 
oħra. Inkella jista’ jagħti l-każ li huwa jwettaq reat kriminali.

Konklużjoni

L-informazzjoni pprovduta mir-Renju Unit twassal għall-konklużjoni li l-awtorità lokali tal-
ippjanar, f’konformità mad-Direttiva tal-Ħabitats, fil-fatt qieset l-implikazzjonijiet tal-iżvilupp 
propost għall-friefet il-lejl u kkonkludiet li dan mhux se jkun ta’ ħsara għal dawn l-ispeċi. 
Abbażi ta’ din ir-risposta, il-Kummissjoni ma’ tista’ tidentifika l-ebda ksur tal-leġiżlazzjoni 
tal-UE f’dan il-każ. 


