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Kumitat għall-Petizzjonijiet

25.3.2010

AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0777/2009 imressqa mis-Sur Patrick Kinnersly, ta’ nazzjonalità 
Britannika, f’isem il-White Horse Alliance, dwar in-nuqqas allegat tal-awtoritajiet 
Britanniċi li jikkonformaw mad-Direttiva tal-Habitats tal-KE rigward il-bypass ta’ 
Westbury li ġie propost, flimkien ma’ skemi ewlenin oħra ta’ highways

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant iqis li l-awtoritajiet Britanniċi rilevanti naqsu milli jikkonformaw mad-
dispożizzjonijiet tad-Direttiva KE 92/43 dwar il-Habitats u d-Direttiva 2001/42/KE tal-KE 
dwar il-Valutazzjoni Ambjentali Strateġika marbuta mal-implimentazzjoni tal-Istrateġija 
Spazjali Reġjonali u proġetti tat-trasport assoċjati, inkluż il-bypass ta’ Westbury (Wiltshire 
County, l-Ingilterra). Skont il-petizzjonant, it-triq proposta se tgħaddi mill-Wied ta’ Wellhead 
fuq l-iskarpata tal-punent tal-pjanura ta’ Salisbury, żona speċjali ta’ protezzjoni u 
konservazzjoni, b’ħafna pjanti u annimali selvaġġi, inklużi l-ispeċijiet tal-friefet il-lejl koperti 
mid-Direttiva tal-Habitats. Il-petizzjonant jispjega li l-bypass ġiet magħżula fl-1999, iżda ma 
rċevietx finanzjament mill-gvern fl-2001, l-2003 u l-2005. Huwa jsostni li l-applikazzjoni l-
ġdida tressqet fl-2007 u huwa probabbli li tikseb l-approvazzjoni billi l-bidu tal-xogħlijiet tal-
bini diġà ġie skedat għal Novembru 2009. Il-petizzjonant jopponi l-awtorizzazzjoni imminenti 
u jitfa’ dubju fuq il-konklużjoni tad-dikjarazzjoni dwar l-impatt ambjentali li tgħid li 
minħabba l-miżuri ta’ mitigazzjoni li għandhom jittieħdu, il-bypass se jkollha biss impatt 
negattiv “żgħir” fuq il-popolazzjoni tal-ġrieden ta’ denbhom pjuma u tal-friefet il-lejl fiż-
żona. Il-petizzjonant jitlob lill-Parlament Ewropew sabiex jieħu ħsieb li l-Kummissjoni 
tinvestiga l-ksur potenzjali tal-leġiżlazzjoni ambjentali tal-KE.   

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-8 ta’ Ottubru 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).
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3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fil-25 ta’ Marzu 2010.

L-interess tal-UE f’dan il-każ, huwa marbut kemm mad-dispożizzjonijiet ta’ protezzjoni tas-sit 
kif ukoll ma’ dawk ta’ protezzjoni tal-ispeċijiet tad-Direttiva tal-Habitats. 

Il-petizzjonant jallega li l-iżvilupp, kif ukoll l-Istrateġija Spazjali Reġjonali usa’, ser taffettwa l-
integrità ta’ siti ta’ Natura 2000 fir-reġjun tal-Lbiċ. Skont id-dispożizzjonijiet stabbiliti fl-
Artikolu 6 (3) u 6 (4) tad-direttiva, kull pjan jew proġett li mhux marbut direttament ma’ jew li 
ma hux meħtieġ għat-tmexxija tas-sit iżda li x’aktarx se jkollu effett sinifikanti fuqu, għandu
jkun suġġett għal evalwazzjoni xierqa. Jekk ikun determinat li l-integrità tas-sit tkun ser tiġi 
affettwata, l-iżvilupp jista’ jibqa’ għaddej biss, fin-nuqqas ta’ soluzzjonijiet alternattivi, jekk ikun 
ta’ interess pubbliku li jieħu l-preċedenza u bil-provvediment ta’ miżuri ta’ kumpens biex 
jikkanċellaw il-ħsara li ssir lis-sit jew il-qerda tiegħu. Meta s-sit konċernat jospita tip ta’ habitat 
naturali ta’ prijorità jew speċi ta’ prijorità, l-uniċi kunsiderazzjonijiet li jistgħu jitqajmu huma 
dawk marbuta ma’ saħħet il-bniedem u s-sigurtà tiegħu jew, wara opinjoni mill-Kummissjoni, 
ma raġunijiet obbligatorji oħra ta’ interess pubbliku li jieħu l-preċedenza. 

Il-petizzjonant jikkunsidra li hemm riskji għall-integrità taż-Żona Speċjali ta’ Konservazzjoni 
(SAC) ta’ Bath-Bradford on Avon u li din ma ġietx suġġetta għal evalwazzjoni xierqa skont l-
Artikolu 6 tad-direttiva. Din is-SAC intgħażlet mir-Renju Unit primarjament għall-protezzjoni 
ta’ żewġ speċijiet ta’ friefet il-lejl imniżżla fl-Anness II tad-direttiva, il-farfett il-lejl Greater 
Horseshoe, Rhinolophus ferrumequinum, u l-farfett il-lejl ta’ Bechstein, Myotis bechsteinii.  
Skont l-informazzjoni mill-Kumitat Konġunt għall-Konservazzjoni tan-Natura, is-SAC ta’
Bath-Bradford on Avon hija sit fejn l-annimali jorqdu għall-perjodu tax-xitwa assoċjat ma’
15% tal-popolazzjoni tal-farfett il-lejl Greater Horseshoe fir-Renju Unit.

Il-petizzjonant jgħid li hemm evidenza biżżejjed mill-istudji tat-traċċi u l-qbid mill-ġdid, kif 
ukoll mill-intraċċar permezz tar-radju, li turi li hemm rabtiet bejn is-SAC ta’ Bath-Bradford u 
ż-żona bejn l-iskarpata tal-pjanura ta’ Westbury u Salisbury fir-rigward tal-friefet il-lejl, 
partikolarment l-ispeċi greater horseshoe, u li titfa’ dell kbir ta’ dubju fuq id-deċiżjoni li ma 
ssirx evalwazzjoni xierqa. L-ebda waħda mill-ispeċijiet li jinstabu fir-Renju Unit, mhi mniżżla 
bħala speċi ta’ prijorità fl-Anness II tad-direttiva u, għalhekk, opinjoni tal-Kummissjoni Ewropea 
ma tkunx meħtieġa fl-applikazzjoni tal-Artikolu 6(4) tad-direttiva fir-rigward tas-siti li jospitaw 
biss speċijiet ta’ friefet il-lejl.

Fir-rigward tal-Istrateġija Spazjali Reġjonali usa’, il-petizzjonant jallega li siti ta’ Natura 2000 
fiż-żona tar-reġjun, diġà huma suġġetti għal livelli ta’ depożizzjoni tan-nitroġenu li huma 
ogħla mil-livelli kritiċi u li dan ser jiġi aggravat minn iktar traffiku fit-toroq. Barra minn hekk, 
huwa allegat li s-sistema tax-xmara Avon u ż-Żona ta’ Protezzjoni Speċjali (SPA) tal-Wied 
ta’ Avon/Ramsar, diġà huma suġġetti għal effetti negattivi mill-astrazzjoni eċċessiva tal-ilma 
u t-tniġġis tal-ilma li ser ikompli jiġi aggravat mill-iżviluppi previsti skont din l-istrateġija. 
Dawn il-kwistjonijiet ma ġewx suġġetti għal evalwazzjoni xierqa f’konformità mal-Artikolu 6 
tad-Direttiva tal-Habitats.

Il-ġurdien ta’ denbu pjuma komuni, Muscardinus avellanarius, u l-ispeċijiet kollha ta’ friefet il-
lejl huma mniżżla fl-Anness IV u huma strettament protetti bid-Direttiva tal-Habitats. 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 (a) fil-firxa naturali tagħhom, 
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u li jipprojbixxu, inter alia, id-deterjorazzjoni jew qerda ta’ siti tat-tgħammir jew postijiet ta’ 
mistrieħ. 

Skont il-kondizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 16 tad-Direttiva tal-Habitats, l-Istati Membri 
jistgħu jidderogaw mid-dispożizzjonijiet ta’ protezzjoni stretta tal-ispeċijiet sakemm ma jkunx 
hemm alternattiva sodisfaċenti u d-deroga mhix ta’ dannu għall-ħarsien tal-popolazzjonijiet 
tal-ispeċi konċernati fi stat ta’ konservazzjoni favorevoli fil-firxa naturali tagħhom. L-Istati 
Membri mhumiex mitluba jiksbu l-qbil minn qabel tal-Kummissjoni Ewropea fir-rigward tal-
użu tagħhom tad-derogi skont id-Direttiva, iżda jridu jagħmlu rapport dwar l-użu tagħhom fuq 
bażi ta’ darbtejn f’sena. 

Filwaqt li ġew proposti miżuri ta’ mitigazzjoni kemm għall-ġurdien ta’ denbu pjuma u kemm 
għall-friefet il-lejl fir-rigward tal-bypass ta’ Westbury, li rriżultaw f’konklużjoni fit-tieni 
dikjarazzjoni ambjentali li l-iskema kien ser ikollha biss impatt ta’ dannu “żgħir” fuq dawn l-
ispeċijiet, il-petizzjonant jargumenta li dan mhuwiex minnu. Espert rikonoxxut 
internazzjonalment, Michael Woods, ikkonkluda li mingħajr pont aħdar li jgħaqqad l-imsaġar 
li ser jinqasmu minn triq, il-popolazzjoni ser tinqasam fi tnejn u dan jirriżulta f’impatt 
potenzjali “kbir u negattiv”. Bl-istess mod, Dr John Altringham, espert magħruf 
internazzjonalment dwar il-friefet il-lejl ikkonkluda li l-bypass ser ikollha effett tassew 
negattiv fuq komunitajiet importanti ta’ friefet il-lejl, li jinkludu tal-inqas tnax mill-ispeċijiet
residenti tar-Renju Unit li huma strettament protetti skont id-Direttiva tal-Habitats. Filwaqt li 
“xbieki tal-ħadid għall-friefet il-lejl” ġew miżjuda mal-pjan ta’ mitigazzjoni tal-2007, il-
petizzjonant jikkunsidra li għad hemm kontroversji esperimentali u xjentifiċi dwar dan l-
apparat. Il-Wiltshire Wildlife Trust oġġezzjonat li, mingħajr miżuri ta’ mitigazzjoni mtejbin, 
l-iskema tirriżulta f’impatt inaċċettabbli fuq il-habitats ta’ ħafna speċi.

Konklużjonijiet

Minkejja li l-proposta tal-bypass ta’ Westbury ġiet irrifjutata mill-awtoritajiet tar-Renju Unit, 
l-informazzjoni mogħtija mill-petizzjonant tqajjem kwistjonijiet serji dwar jekk is-sit u 
dispożizzjonijiet stretti ta’ protezzjoni tal-ispeċijiet tad-Direttiva tal-Habitats, ġewx indirizzati 
adegwatament fil-proċess ta’ teħid tad-deċiżjonijiet. Il-Kummissjoni, għalhekk, qed titlob 
kjarifika mill-awtoritajiet tar-Renju Unit dwar l-allegazzjonijiet li saru fil-petizzjoni. Il-
Kummissjoni ser tinforma lill-Kumitat għall-Petizzjonijiet dwar ir-riżultat ta’ din l-
investigazzjoni.


