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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0764/2006, imressqa minn Philippe Riglet (ta’ nazzjonalità Franċiża), 
dwar l-oppożizzjoni ta’ proġett ta’ żvilupp urban fuq sit protett mingħajr ma qabel 
issir evalwazzjoni tal-impatt ambjentali

u

Petizzjoni 0133/2007, imressqa minn Jean Raoul-Duval, ta’ nazzjonalità Franċiża, 
f’isem ‘Les riverains des Veillas’, kontra l-bini ta’ villaġġ turistiku

1. Sommarju tal-petizzjoni 0764/2006

Il-petizzjonant, is-Sur Philippe Riglet, joġġezzjona għal ċentru tal-vaganzi proġettat f’żona 
protetta fid-département ta’ Loir et Cher, billi jsostni li dan jikser id-Direttiva 79/409/KEE 
(dwar il-protezzjoni tal-għasafar selvaġġi) u d-Direttiva 92/43/KEE dwar il-Ħabitats. Huwa 
jsostni li l-promotur ma wettaqx l-istudju tal-impatt ambjentali preliminari meħtieġ biex il-
proġett jiġi awtorizzat skont ir-regoli Komunitarji adottati skont id-Direttiva 85/337/KEE. Il-
proġett ta’ żvilupp turistiku huwa appoġġjat mill-awtoritajiet muniċipali ta’ Dhuizon, mill-
kunsill reġjonali ta’ Loir et Cher u mill-awtoritajiet lokali fi ħdan iż-żona ta’ Natura 2000 
‘Sologne des étangs’. Il-petizzjonanti qegħdin jitolbu li tittieħed azzjoni mill-Unjoni Ewropea 
biex tiġi assigurata l-konformità mal-leġiżlazzjoni msemmija hawn fuq.

Sommarju tal-petizzjoni 0133/2007

Il-petizzjonant, is-Sur Jean Raoul-Duval, qed jipprotesta kontra l-bini propost ta’ villaġġ 
turistiku f’Duhizon li huwa jsostni li se jkun inkompatibbli mad-direttivi dwar il-protezzjoni 
tal-għasafar selvaġġi, il-konservazzjoni tal-ambjenti naturali u tal-fawna u l-flora selvaġġi (id-
Direttiva 92/43/KE) u l-evalwazzjoni tal-effetti ta’ ċerti proġetti pubbliċi u privati fuq l-
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ambjent (id-Direttiva 85/337). Barra minn hekk, il-proġett se jkollu effett detrimentali fuq 
bijotopu ta’ artijiet mistagħdra li huwa inkluż fin-netwerk tan-Natura 2000. Il-petizzjonant 
jitlob lill-istituzzjonijiet sabiex jintervienu.

2. Ammissibilità

Il-petizzjoni 0764/2006 ġiet iddikjarata ammissibbli nhar it-12 ta’ Frar 2007 u l-petizzjoni 
0133/2007 ġiet iddikjarata ammissibbli nhar l-4 ta’ Ġunju 2007. Il-Kummissjoni ġiet 
mistiedna biex tagħti informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Tweġiba tal-Kummissjoni, li waslet fil-5 ta’ Mejju 2008.

Il-petizzjonanti jirreferu għal proġett ta’ bini u ġestjoni ta’ villaġġ turistiku fi ħdan iż-żona tas-Sit 
ta’ Importanza Komunitarja FR2402001 “Sologne”, li huwa inkluż fin-netwerk ta’ Natura 2000.
Huma jsostnu li l-proġett, li se jiġi implimentat mill-kumpanija “Pierre et Vacances” fiż-żona ta’ 
Les Veillas, muniċipalità ta’ Dhuizon, se jikser dawn l-istrumenti tal-liġi Komunitarja:

 Id-Direttiva tal-Kunsill 79/409/KEE1, tat-2 ta’ April 1979 dwar il-konservazzjoni tal-
għasafar selvaġġi;

 Id-Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE2 tal-21 ta’ Mejju 1992 dwar il-konservazzjoni tal-
ħabitats naturali u tal-fawna u l-flora selvaġġi;

 Id-Direttiva tal-Kunsill 85/337/KEE3 tas-27 ta’ Ġunju 1985, dwar l-evalwazzjoni tal-
effetti ta’ ċerti proġetti pubbliċi u privati fuq l-ambjent.

Skont l-Artikolu 6(3) tad-Direttiva 92/43/KEE, kwalunkwe pjan jew proġett mhux relatat 
direttament mat-tmexxija ta’ sit ta’ importanza Komunitarja, jew li jkun meħtieġ għat-
tmexxija tiegħu, iżda li x’aktarx ikollu effett sinifikanti fuqu, kemm individwalment jew 
inkella f’rabta ma’ pjanijiet jew proġetti oħrajn, għandu jkun suġġett għal studju xieraq tal-
implikazzjonijiet tiegħu għas-sit minħabba l-objettivi ta’ konservazzjoni tas-sit. Fid-dawl tal-
konklużjonijiet tal-evalwazzjoni tal-implikazzjonijiet għas-sit, l-awtoritajiet nazzjonali 
kompetenti għandhom jaqblu mal-pjan jew proġett biss wara li jkunu aċċertaw ruħhom li dan 
ma jkunx se jaffettwa b’mod negattiv l-integrità tas-sit ikkonċernat u, jekk ikun il-każ, wara li 
tkun inkisbet l-opinjoni tal-pubbliku ġenerali.
Skont l-Artikolu 6(4) tad-Direttiva 92/43/KEE, jekk minkejja evalwazzjoni negattiva tal-
implikazzjonijiet għas-sit u fin-nuqqas ta’ soluzzjonijiet alternattivi, pjan jew proġett għandu, 
madankollu, jitwettaq għal raġunijiet imperattivi ta’ interess pubbliku prevalenti, inklużi dawk 
ta’ natura soċjali jew ekonomika, l-Istat Membru għandu jieħu l-miżuri kollha ta’ kumpens 
meħtieġa sabiex jassigura li l-koerenza ġenerali tan-Natura 2000 tiġi protetta. Huwa għandu 
jgħarraf lill-Kummissjoni dwar il-miżuri ta’ kumpens adottati. Fejn is-sit ikkonċernat jospita 
tip ta’ ħabitat naturali ta’ prijorità u/jew speċi ta’ prijorità, l-uniċi kunsiderazzjonijiet li jistgħu 
jitqajmu huma dawk relatati mas-saħħa tal-bniedem jew is-sikurezza pubblika, ma’ 
konsegwenzi ta’ benefiċċju ta’ importanza primarja għall-ambjent jew, wara opinjoni mill-

                                               
1 Id-Direttiva tal-Kunsill 79/409/KEE tat-2 ta’ April 1979 dwar il-konservazzjoni tal-għasafar selvaġġi (ĠU L 
103, 25.4.1979, p. 1)
2 Id-Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE tal-21 ta’ Mejju 1992 dwar il-konservazzjoni tal-ħabitats naturali u tal-
fawna u l-flora selvaġġi (ĠU L 206, 22.7.1992, p.7)
3 Id-Direttiva tal-Kunsill 85/337/KEE tas-27 ta’ Ġunju 1985 dwar l-evalwazzjoni tal-effetti ta’ ċerti proġetti 
pubbliċi u privati fuq l-ambjent. (ĠU L 175, 5.7.1985, p. 40)
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Kummissjoni, ma’ raġunijiet imperattivi oħrajn ta’ interess pubbliku prevalenti.
Twettaq studju biex tiġi evalwata l-inċidenza ta’ dan il-proġett ta’ villaġġ turistiku fuq l-
ambjent naturali li jinkludi l-ħabitats u l-ispeċi li jinsabu f’dan is-sit ta’ Natura 2000.
Madankollu, dan l-istudju twettaq f’Ottubru, li huwa perjodu xejn favorevoli biex tiġi studjata 
l-bijodiversità u, minħabba dan, huwa impossibbli li jkollok ħarsa ġenerika xierqa tal-
preżenza jew le ta’ ċerti speċijiet.
Madankollu, li kieku dan il-proġett kellu jkun żviluppat, dan kien ikollu impatt sinifikanti fuq 
ħames tipi ta’ ħabitat ta’ interess Komunitarju, u dan is-sit intgħażel għall-konservazzjoni 
tagħhom. Diversi speċi ta’ fawna u flora jistgħu jiġu affettwati wkoll u mhuwiex possibbli li 
jiġi evalwat, mill-informazzjoni li ġiet ipprovduta, jekk, u sa liema punt, il-proġett jistax 
jaffettwa speċi waħda ta’ prijorità (Callimorpha quadripunctaria). Għalkemm il-post tal-
proġett ma jidhirx li qiegħed f’Żona ta’ Protezzjoni Speċjali għall-għasafar (kif stabbilit fid-
Direttiva dwar l-Għasafar), hemm bżonn ta’ kartografija aktar dettaljata sabiex tiġi evalwata 
din il-possibilità.
Mill-informazzjoni pprovduta mill-petizzjonanti, jidher li, apparti mill-evalwazzjoni ta’ 
Natura 2000 imsemmija hawn fuq, ma twettaq ebda studju ieħor ta’ evalwazzjoni tal-impatt 
ambjentali. Skont l-Artikoli 4(2) u (3) u l-Anness II, punt 12(c) tad-Direttiva 85/337/KEE, 
Franza għandha tiddetermina jekk għandux isir EIA tal-impatt ambjentali tal-proġett tal-
villaġġ turistiku. Fit-twettiq ta’ dan, Franza għandha tikkunsidra b’mod sħiħ il-kriterji stipulati 
fl-Anness III tad-Direttiva 85/337/KEE. F’dan ir-rigward, il-Kummissjoni talbet lill-
awtoritajiet Franċiżi għal kopja tal-EIA - jekk din teżisti.
L-impatt possibbli ta’ dan il-villaġġ turistiku jista’ jinħass kemm matul il-fażijiet tal-bini u 
meta jintuża u huwa mistenni li jipproduċi bidla sinifikanti fil-pressjoni umana fiż-żona.
Minbarra l-kwistjonijiet koperti mid-Direttiva dwar il-Ħabitats, dan il-proġett jista’ jaffettwa 
aspetti ambjentali oħrajn b’diversi modi, bħalma huma: l-iskular tal-ilma tax-xita, ilma 
mniġġes mill-post għall-parkeġġ tal-karozzi, disturbi oħrajn iġġenerati mit-traffiku, ilma 
domestiku użat, il-ħtieġa għal trattament tad-drenaġġ, ir-rimi tal-ilma mill-pixxini tal-għawm 
u l-impatt li jista’ jkun hemm fuq il-popolazzjoni taċ-ċriev.
Wara li kkunsidra l-implikazzjonijiet negattivi potenzjali għas-sit, mhuwiex ċar jekk, u sa 
liema punt, kinux ġew identifikati soluzzjonijiet alternattivi. Madankollu, jidher li hemm mill-
inqas ħames proġetti turistiċi oħrajn simili li huma anqas minn 35 km bogħod minn Dhuizon.
Abbażi tal-informazzjoni pprovduta mill-petizzjonanti, fid-29 ta’ Novembru 2007 l-
Kummissjoni bagħtet ittra lill-awtoritajiet Franċiżi, li fiha talbithom aktar informazzjoni li 
tippermetti evalwazzjoni dettaljata tal-każ. Il-Kummissjoni għadha ma rċeviet ebda tweġiba 
mingħand l-awtoritajiet Franċiżi.
Il-Kummissjoni qegħda ssegwi dan il-każ sabiex tevalwa l-applikazzjoni tal-leġiżlazzjoni 
Komunitarja dwar l-ambjent minn Franza. F’dan ir-rigward, il-Kummissjoni kitbet lill-
awtoritajiet Franċiżi u talbithom aktar informazzjoni dwar dan il-proġett, jiġifieri l-passi u l-
istadju tal-proċedura ta’ awtorizzazzjoni, informazzjoni dwar l-inkjesta pubblika, Natura 2000 
u evalwazzjonijiet ambjentali. Ladarba tasal din l-informazzjoni, il-Kummissjoni tkun tista’ 
tiddeċiedi fuq kif għandha tipproċedi u se żżomm lill-Kumitat għall-Petizzjonijiet infurmat.

4. Tweġiba Kumplimentari tal-Kummissjoni, li waslet fil-25 ta’ Novembru 2008.

Wara l-komunikazzjoni mogħtija fil-bidu lill-Kumitat għall-Petizzjonijiet, il-Kummissjoni 



PE406.053v06-00 4/8 CM\829622MT.doc

MT

kkuntattjat lill-awtoritajiet Franċiżi. B’mod partikolari, abbażi tal-informazzjoni provduta 
mill-petizzjonant, il-Kummissjoni bagħtet ittra lill-awtoritajiet Franċiżi f’Novembru 2007, li 
fiha talbithom aktar informazzjoni sabiex tippermetti stħarriġ dettaljat tal-każ. Madankollu, 
billi l-awtoritajiet Franċiżi ma weġbux l-ittra, il-Kummissjoni bagħtet avviż formali lil Franza 
f’Ġunju tal-2008 għan-nuqqas ta’ koperazzjoni, abbażi tal-Artikolu 10 tat-Trattat li 
jistabbilixxi l-Komunità Ewropea. Eventwalment, l-awtoritajiet Franċiżi pprovdew 
dokumentazzjoni dwar ħafna mill-informazzjoni mitluba.

L-analiżi tad-dokumentazzjoni disponibbli wasslet għal konklużjoni provviżorja li ġejja: L-
impatt ta’ dan il-proġett fuq is-sit FR2402001 “Sologne” ta’ Natura 2000 jidher li huwa 
pjuttost żgħir, minħabba li proporzjon żgħir ħafna biss tal-ħabitats ta’ xagħri niexef Ewropej 
se jintilfu meta mqabbla mal-firxa ta’ dan it-tip ta’ ħabitat li jeżisti fis-sit. Barra minn hekk, il-
pjan jipprevedi li l-integrazzjoni tal-pajsaġġ tal-proġett u ċerti miżuri ta’ konservazzjoni 
jibbenefikaw mill-interess ekoloġiku taż-żona, kif ukoll mill-miżuri ta’ kumpens.

Madankollu, għad iridu jiġu ċċarati xi dubji importanti, b’mod partikolari fir-rigward tal-
effetti kumulattivi ma’ proġetti oħra u l-impatt fuq il-meded tal-ilma (għadajjar). Għalhekk il-
Kummissjoni reġgħet kitbet lill-awtoritajiet Franċiżi u talbithom jipprovdu dokumentazzjoni 
dwar:
 proġetti oħra, b’mod partikolari dawk b’interess turistiku, ippjanati għas-sit FR2402001 

“Sologne” ta’ Natura 2000 sabiex tistħarreġ l-impatti kumulattivi;
 l-istudju ambjentali, il-permess għall-bini u l-istħarriġ pubbliku;
 it-telf parzjali ta’ żona ta’ ħabitat ta’ xagħri niexef Ewropew;
 l-impatt tal-provvista tal-ilma u l-ilma użat tal-proġett fuq il-kwalità tal-ilma tal-

għadajjar.

Ladarba tingħata din l-informazzjoni, il-Kummissjoni tkun tista’ tiddeċiedi kif tipproċedi u se 
tinforma lill-Kumitat għall-Petizzjonijiet skont dan.

5. Tweġiba Kumplimentari tal-Kummissjoni, li waslet fil-15 ta’ Mejju 2009

Fl-14 ta’ Ottubru 2008, il-Préfet ħareġ permess ġdid għall-bini li jesiġi li l-operatur iqis il-
kundizzjonijiet relatati mal-ambjent stipulati mid-Direction régionale de l’Environnement 
(DIREN).
Madankollu s’issa l-awtoritajiet Franċiżi għadhom ma tawx id-dokumenti addizzjonali mitluba 
lill-Kummissjoni, li fuq il-bażi tagħhom għandha ssir evalwazzjoni eżawstiva tal-impatti 
ambjentali li jistgħu jħallu l-proġetti. F’laqgħa kollettiva li saret f’Pariġi fis-6 ta’ Frar 2009, il-
Kummissjoni:
(i) fakkret lill-awtoritajiet Franċiżi li kienu għadhom ma bagħtux id-dokumenti li kienu ġew 
mitluba qabel (informazzjoni dwar proġetti ta’ żvilupp turistiku ppjanati fil-viċinanzi tal-
proġett li setgħu jolqtu s-sit FR2402001 “Sologne” ta’ Natura 2000 u informazzjoni aktar 
iddettaljata dwar l-impatt tal-proġett fuq il-kwalità tal-ilma u fuq il-provvista tal-ilma tal-
għadira);
(ii) talbet kopja tad-dokumenti ġodda (l-opinjoni tad-DIREN, permess ġdid għall-bini, bid-
data 14/10/2008).
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Ladarba tiġi pprovduta bid-dokumenti kollha msemmija hawn fuq, il-Kummissjoni tkun tista’ 
tevalwa jekk il-proġett aktarx ikollu impatt fuq is-sit “Sologne” tan-Natura 2000 u fuq il-fawna u 
flora assoċjati miegħu, bi ksur tad-Direttiva 92/43/KEE dwar il-Ħabitats1 u/jew tad-Direttiva 
dwar l-Għasafar (79/409/KEE)2. Il-Kummissjoni se żżomm lill-Kumitat għall-Petizzjonijiet 
infurmat dwar l-eżitu tal-evalwazzjoni.

6. Risposta kumplimentari tal-Kummissjoni, li waslet fis-17 ta’ Diċembru 2009

Mill-aħħar komunikazzjoni lill-Kumitat għall-Petizzjonijiet, l-awtoritajiet Franċiżi bagħtu ftit 
mill-informazzjoni mitluba (l-emenda lill-permess tal-bini tal-14/10/2008, l-informazzjoni dwar 
żviluppi turistiċi oħra ppjanati fil-viċinanzi u l-opinjoni tad-Direttur tal-Ambjent - DIREN).
Għadha meħtieġa xi informazzjoni addizzjonali biex jiġi evalwat l-impatt potenzjali tal-proġett 
fuq is-sit ta’ Natura 2000 FR 2402001 “Sologne”. Intalbu l-aktar karatteristiċi reċenti tal-proġetti 
u ntalbet ukoll aktar informazzjoni dettaljata dwar l-impatt tal-proġetti fuq il-provvista tal-ilma 
lill-għadira.
Ladarba l-awtoritajiet Franċiżi jipprovdu d-dokumenti kollha msemmija hawn fuq, il-
Kummissjoni tkun tista’ tevalwa jekk hemmx il-possibilità li l-proġett ikollu impatt sinifikanti 
fuq is-sit “Sologne” ta’ Natura 2000 u fuq il-fawna u l-flora assojċati miegħu, possibilment bi 
ksur tad-Direttiva 92/43/KEE dwar il-Ħabitats3. Il-Kummissjoni se tinforma lill-Kumitat għall-
Petizzjonijiet dwar l-eżitu tal-evalwazzjoni tagħha.

7. Risposta oħra tal-Kummissjoni, li waslet fit-12 ta’ Lulju 2010.

L-awtoritajiet Franċiżi pprovdew lill-Kummissjoni bl-informazzjoni mitluba (l-aħħar permess 
tal-bini tat-28/11/2009, l-aħħar karatteristiċi tal-proġett, informazzjoni ulterjuri dwar il-provvista 
tal-ilma għall-għadajjar, opinjoni tad-Direttur Ġenerali tal-Ambjent - DIREN).
Wara li eżaminat din l-informazzjoni, il-Kummissjoni tista’ tikkonkludi li ma hemm l-ebda 
indikazzjoni li l-proġett se jkollu impatt sinifikanti fuq is-sit tan-Natura 2000 FR 2402001 
"Sologne". Se jinbena ċint madwar l-uniku ħabitat ta’ interess Komunitarju preżenti fiż-żona 
(Xagħrin niexfa Ewropej – ħabitat 4030 kif elenkat fl-anness I tad-Direttiva dwar il-Ħabitats 
92/43/KEE)4 sabiex tiġi evitata d-degradazzjoni possibbli mill-persuni li jgħaddu minn hemm. Il-
kopertura forestali se tkun ġestita sabiex jinżammu l-karatteristiċi ta’ dan il-ħabitat u saħansitra 
sabiex din tiġi estiża. Il-provvista tal-ilma għall-għadajjar mhux se tiġi modifikata b’mod 
sinifikanti bil-proġett u l-ħabitats naturali l-aktar interessanti marbuta mal-għadajjar se jiġu 
protetti (ċnut, attivitajiet limitati fuq l-ilma, ġestjoni tax-xtut...),

                                               
1 Id-Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE tal-21 ta’ Mejju 1992 dwar il-konservazzjoni tal-habitat 
naturali u tal-fawna u l-flora selvaġġa. ĠU L 206, 22.7.1992
2 Id-Direttiva 79/409/KEE tal-Kunsill tat-2 ta’ April 1979 dwar il-konservazzjoni tal-għasafar 
selvaġġi. ĠU L 103, 25.4.1979
3 Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE tal-21 ta’ Mejju 1992 dwar il-konservazzjoni tal-habitat 
naturali u tal-fawna u l-flora selvaġġa. ĠU L 206, 22.7.1992.
4 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
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Għalhekk, il-Kummissjoni tqis li l-proġett ma jikser l-ebda dispożizzjoni tad-Direttiva dwar il-
Ħabitats, u reċentement infurmat lil min għamel l-ilment b’dan.

8. Tweġiba supplimentari tal-Kummissjoni, li waslet fit-2 ta’ Settembru 2010.

Il-punt komuni għall-petizzjonijiet huwa li huma kontra l-proġett biex isir villaġġ ta' 
divertiment (minn issa 'l quddiem "proġett") fit-territorju tal-Komun ta' Dhuizon (id-
dipartiment ta' Loir-et-Cher, fi Franza) f'post magħruf bħala "Les Veillas". Il-proġett jinsab fl-
akbar post ta' importanza Komunitarja Franċiża (346.184 ettaru) msejjaħ "Sologne" (FR 
2402001) u nominat bħala tali skont id-Direttiva 92/43/KEE tal-Kunsill tal-21 ta' Mejju 1992 
rigward il-konservazzjoni tal-ħabitats naturali kif ukoll tal-flora u l-fawna selvaġġi (minn issa 
'l quddiem "id-direttiva Ħabitats"). Il-proġett jinsab xi ftit kilometri 'l barra miż-żona ta' 
protezzjoni speċjali "Domaine de Chambord" (FR 2410024).1 Minħabba li l-petizzjonijiet 
imsemmija huma bbażati fuq argumentazzjoni simili u joħorġu mill-istess assoċjazzjoni, il-
komunikazzjoni bil-miktub preżenti se tittrattahom b'mod simultanju. 
Huwa speċifikat li din il-komunikazzjoni tikkompleta l-komunikazzjoni bil-miktub preċedenti 
ta' Lulju 2010 dwar dawn iż-żewġ petizzjonijiet u tqis b'mod partikolari l-ittra tal-
petizzjonanti, bid-data tad-19 ta' Ġunju 2010 indirizzata lis-Segretarjat tal-Kumitat għall-
Petizzjonijiet.

Il-proġett imsemmi huwa villaġġ għad-divertiment b'superfiċje ta' 14.45 ettaru li huwa 
magħmul minn 150 kamra (972 sodda), pixxina mhux mgħottija, 2 parkings b'total ta' 185 
post għall-parking, post tekniku, post fejn jintlaqgħu n-nies kif ukoll toroq li jgħaqqdu l-
infrastrutturi kollha. Dan jinsab f'settur bis-siġar li diġà huwa parzjalment żviluppat biex jilqa' 
l-pubbliku u mal-limiti taż-żewġ għadajjar hemm l-“Etang des Veillas” u l-“Etang Neuf”. 

Huwa mfakkar li l-proġett kellu l-ewwel nett bżonn ta' tibdil fil-pjan ta' okkupazzjoni tal-art 
(minn hawn 'il quddiem il-"POA") li sar fis-27 ta' Diċembru 2005, wara li fl-2005 sar l-ewwel 
valutazzjoni tal-impatt Natura 200 (minn hawn 'il quddiem "valutazzjoni Natura 2000")2, 
minħabba l-opinjoni favorevoli tal-Kummissarju tal-inkjesta u mal-ħruġ tal-inkjesta pubblika 
(konsultazzjoni tal-pubbliku) li saret mis-7 ta' Novembru sas-7 ta' Diċembru 2005. 

Il-proġett kien it-tieni nett is-suġġett ta' 3 permessi għall-bini mogħtija mill-Komun ta' 
Dhuizon lis-sid tal-proġett (Pierre & Vacances). L-ewwel permess għall-bini, ippreċedut mit-
tieni valutazzjoni Natura 2000 (Lulju 2007) ingħata fl-24 ta' Ottubru 2007. It-tieni permess 
għall-bini emendat ingħata fl-14 ta' Ottubru 2008 sabiex jappoġġja fis-sħuħija tagħhom l-
opinjonijiet mogħtija mill-Amministrazzjoni Reġjonali tal-ambjent (minn issa 'l quddiem 
"DIREN"), awtorità pubblika kompetenti fil-qasam tal-ambjent. B'mod partikolari, fuq il-bażi 
tal-fajl għat-talba ta' awtorizzazzjoni skont il-liġi dwar l-ilma mressaq mis-sid tal-proġett fit-8 

                                               
1 Iż-żoni ta' protezzjoni speċjali huma dawk innominati mill-Istati Membri skont id-Direttiva 
79/409/KEE tat-2 ta' April 1979 rigward il-protezzjoni tal-għasafar selvaġġi.
2 Il-valutazzjoni tal-impatt Natura 2000 huwa l-istudju, mitlub skont l-Artikolu 6 § 3 tad-
Direttiva 92/43/KEE tal-Kunsill tal-21 ta' Mejju 1992 rigward il-konservazzjoni tal-ħabitats 
naturali kif ukoll tal-flora u l-fawna selvaġġi, li jrid isir fuq kull pjan jew proġett li jista’ 
jaffettwa b'mod sinifikanti sit tan-Natura 2000 (sit ta' importanza Komunitarja u/jew żona ta' 
protezzjoni speċjali) u li jrid isir qabel ma tingħata awtorizzazzjoni. 
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ta' Ġunju 2007, DIREN kienet ressqet fis-16 ta' Lulju 2007 u fit-2 ta' Ottubru 2008 
opinjonijiet favorevoli sakemm jiġu ppreċiżati b'mod ulterjuri l-miżuri ta' tnaqqis tal-impatti 
tal-proġett u jiġi pprojbit il-prinċipju tar-rimi tal-ilma tax-xita tas-soqfa permezz ta' 
infiltrazzjoni fil-bjar. Talba għat-tielet permess għall-bini li jemenda mbagħad ingħata mis-sid 
tal-proġett fl-4 ta' April 2009 bil-għan li jkun jaqbel totalment mal-preskrizzjonijiet tad-
DIREN rigward il-ġestjoni tal-ilma tax-xita. Dan it-tielet permess ingħata fid-9 ta' Marzu 
2010. 

Huwa mfakkar li l-petizzjonanti rreferew għat-tribunal amministrattiv ta' Orléans sabiex 
jintalab li tiġi annulata l-liġi muniċipali tal-24 ta' Ottubru 2007 li tagħti l-permess għall-bini 
lis-sid tal-proġett u għal-liġi muniċipali tal-14 ta' Ottubru 2008 li twassal lil dak li jivverifika 
l-ewwel permess għall-bini li jemenda. Wara li ġiet miċħuda, huma rreferew il-każ quddiem 
il-qorti amministrattiva ta' appell ta' Nantes bil-għan li jintalab l-annulament tas-sentenza tat-
tribunal amministrattiv ta' Orléans tas-16 ta' Ġunju 2009. Huwa previst li s-sentenza tal-appell 
tingħata matul it-tieni semestru 2010.

F'dan ir-rigward, huwa speċifikat li, fi Franza, l-imħallef amministrattiv huwa l-imħallef tad-
drittijiet komuni li għandu l-kompetenza (u d-dmir) li jinterpreta l-liġi nazzjonali fid-dawl tal-
liġi tal-Unjoni Ewropea u biex japplika din tal-aħħar. Huwa enfasizzat, b'mod ġenerali, li l-
Kummissjoni Ewropea hija tal-opinjoni li hija mhijiex f'pożizzjoni li tissostitwixxi l-imħallef 
nazzjonali li għandu jiggarantixxi l-implimentazzjoni korretta tal-liġi tal-Unjoni Ewropea. 
F'dan il-kuntest, il-Kummissjoni tinnota li din il-pożizzjoni ta' prinċipju hija wkoll dik 
miżmuma mill-Parlament Ewropew, kif iddikjarat fir-Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew 
tas-6 ta' Lulju 2010 dwar id-deliberazzjonijiet tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet fl-2009 
(2009/2139(INI)) fejn punt (K) jipprovdi kif ġej:

"K. billi ċ-ċittadini għandhom, b'mod partikulari, jkunu konxji – kif rikonoxxut 
mill-Ombudsman Ewropew fid-deċiżjoni ta" Diċembru 2009 li għalqet l-
investigazzjoni fir-rigward tal-ilment 822/2009/BU kontra l-Kummissjoni – li 
l-proċedimenti fil-qrati nazzjonali huma parti mill-proċess tal-
implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni Ewropea fl-Istati Membri, u li l-Kumitat 
għall-Petizzjonijiet ma jistax jindirizza kwistjonijiet soġġetti għal 
proċedimenti fi qrati nazzjonali u lanqas ma jista' jirrevedi r-riżultat ta' tali 
proċedimenti,"

Fil-każijiet kollha, huwa nnutat li t-tribunal amministrattiv ta' Orléans iddeċieda li t-talbiet ta' 
dawk li lmentaw kellhom jiġu rrifjutati fuq il-bażi, b'mod partikolari, li l-valutazzjoni Natura 
2000 (Lulju 2007) u l-fajl tat-talba tal-permess għall-bini kienu biżżejjed u li l-ebda parti mill-
fajl ma ħalla dubju li l-proġett seta’ jkollu impatt fuq is-sit ta' importanza Komunitarja 
"Sologne" (FR 2402001) u fuq iż-żona ta' protezzjoni speċjali "Domaine de Chambord" (FR 
FR2410024).

F'termini oħra, l-imħallef amministrattiv iġġudika li l-awtoritajiet kompetenti ma kissru l-ebda 
liġi nazzjonali applikabbli għall-każ meta nħareġ il-permess għall-bini lis-sid tal-proġett. 

Fid-dawl ta' hawn fuq, il-Kummissjoni għalhekk hija tal-fehma li m'hemmx lok għal segwitu 
għall-petizzjonijiet 764/2006 u 133/2007 fuq il-bażi li l-petizzjonanti marru quddiem il-qorti 
nazzjonali, kompetenti biex jiżgura l-implimentazzjoni korretta u kompluta tal-liġi tal-Unjoni 



PE406.053v06-00 8/8 CM\829622MT.doc

MT

Ewropea, b'mod partikolari, f'oqsma ambjentali inkluża d-Direttiva 92/43/KEE. Barra minn 
hekk, l-imsemmija petizzjonanti rċevew sentenza li mhijiex favorevoli għalihom f'dak li l-
imħallef iddeċieda, li l-permess għall-bini mogħti lis-sid tal-proġett ma kien wassal għall-ebda 
ksur tal-liġi, inklużi r-regoli tal-liġi nazzjonali li jimplimentaw il-liġi tal-ambjent rilevanti tal-
Unjoni Ewropea.


