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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1895/2009, ippreżentata minn Joan Mellado Villanova, ta’ nazzjonalità 
Spanjola, f’isem l-“Asociación salvem el poble”, dwar il-konservazzjoni tal-flora 
u tal-fawna fil-muniċipalità ta’ Palau-solità i Plegamans, Barċellona

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta tilmenta dwar bidla li saret mill-Gvern Reġjonali Katalan fir-rigward tal-
“Plan Territorial Metropolitano de Barcelona” (PTMB - Pjan ta’ Żvilupp għaż-Żona 
Metropolitana f’Barċellona) billi tgħid li dik l-art fil-muniċipalità ta’ Palau-solità i Plegamans 
kienet art bi protezzjoni preventiva, waqt li qabel kienet klassifikata bħala żona protetta 
speċjali li b’hekk ma setgħetx issir art għall-bini. Bl-għażla l-ġdida, ifisser li din l-art tista’ tiġi 
ddikjarata bħala art għall-bini billi jiġu implimentati l-pjanijiet komprensivi li qed jiġu 
promossi mill-Gvern Katalan. Din l-art hija ħabitat għal speċijiet protetti ta’ flora u fawna 
bħas-seqer żgħir, l-ajkla ta’ Bonelli (Aquila fasciata), l-ispanjulett komuni, is-seqer tal-
ħannieqa, il-barbaġann, eċċ., li se tkun pperikolata jekk tiġi rrealizzata l-possibilità li tiġi 
żviluppata din iż-żona bħala art għall-bini.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fid-data 30 Settembru 2010. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex 
tagħti informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet nhar 2 Settembru 2010.

Il-petizzjonanta tirrapporta l-ħsara ambjentali li l-Muniċipalità ta’ Palau-solità o Plegamans 
probabilment se ssofri jekk kemm-il darba l-Gvern Reġjonali tal-Katalunja jeżegwixxi l-pjan 
ta’ żvilupp tal-Arja Metropolitana ta’ Barċellona (Plan Territorial Metropolitano de 
Barcelona).
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Skont ma qed tgħid il-petizzjonanta, is-600 ettaru ta’ art milqutin mill-iżvilupp ippjanat, 
għandhom tipi ta’ ħabitats naturali ta’ siwi u għadd ta’ għasafar elenkati fl-Anness I tad-
Direttiva tal-Għasafar. Din l-arja hija issa kkunsidrata bħala art mhux urbana imma l-użu l-
ġdid tal-art kif ippjanat se jdaħħal klassifika u l-arja issa se tisfa urbana.

Il-petizzjonanta titlob li l-Gvern reġjonali jkun obbligat jemenda l-użu ppjanat tal-art għall-
muniċipalità ta’ Palau-solità i Plegamans ħalli jkun evitat l-iżvilupp urban f’din l-arja naturali.

Il-kummenti tal-Kummissjoni dwar il-petizzjoni

Il-Kummissjoni tinnota li l-muniċipalità ta’ Palau-solità i Plegamans ma tinkludi l-ebda Sit ta’ 
Importanza għall-Komunità indikata bħala tali skont id-dispożizzjonijiet tad-Direttiva tal-
Ħabitats 92/43/KE1, fit-territorji tagħha u lanqas ma hemm SIK qrib din il-lokalità. Bl-istess 
mod, ma hemm l-ebda Arji ta’ Protezzjoni Speċjali indikati skont id-Direttiva tal-Għasafar 
2009/147/KE2, li jinsabu fit-territorji tagħha jew fil-qrib.

Dwar l-ispeċijiet ta' għasafar elenkati fil-petizzjoni u dawk inklużi fl-Anness I tad-Direttiva 
tal-Għasafar, il-Kummissjoni tfakkar fid-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 4.4 tad-direttiva 
msemmija li fihom jingħad li l-Istati Membri għandhom jagħmlu l-almu tagħhom ħalli 
jevitaw it-tniġġis jew id-deterjorament tal-ħabitats tal-għasafar li jkunu jinsabu ’l barra mill-
arji ta' protezzjoni. 

Konklużjonijiet

L-ippjanar u t-tifsil urban huma l-kompetenza tal-awtoritajiet relevanti tal-Istati Membri. Il-
Kummissjoni Ewropea tista' tintervjeni biss jekk kemm-il darba tiġi identifikata vjolazzjoni 
tad-Dritt tal-UE. L-informazzjoni ppreżentata ma tatx elementi li jistgħu jwasslu għall-
identifikazzjoni ta’ vjolazzjoni possibbli tad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva tal-Għasafar.

                                               
1 Direttiva tal-Kunsill 92/43/KE tal-21 ta’ Mejju 1992 dwar il-konservazzjoni tal-habitat 
naturali u tal-fawna u l-flora selvaġġa.  ĠU L 206, 22.07.1992.
2 Direttiva 2009/147/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta’ Novembru 2009 dwar 
il-konservazzjoni tal-għasafar salvaġġi (ĠU L 20/7, 26.1.2010) li tikkodifika d-Direttiva tal-
Kunsill 79/409/KEE tat-2 ta’ April 1979 dwar il-konservazzjoni tal-għasafar salvaġġi (ĠU L 
103, 25.4.1979).


