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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0347/2010 , imressqa minn Carmen Andonaegui Moreno, ta’ 
nazzjonalità Spanjola, dwar it-tneħħija ta’ bejta taċ-ċikonja minn kampnar fil-belt 
ta’ Galapagar fil-viċin ta’ Madrid

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta tilmenta li l-awtoritajiet lokali u l-kunsill tal-parroċċa tal-belt Spanjola ta’ 
Galapagar neħħew bejta taċ-ċikonja minn wieħed mill-kampnari tal-knisja ‘Nuestra Señora de 
la Asunción’. Il-petizzjonanta tenfasizza li hija diġà appellat mingħajr suċċess lill-awtoritajiet 
responsabbli f’Madrid u lill-Ombudsperson Spanjol u, peress li hija tal-fehma li dan il-każ 
qed jikser id-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2009/147/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill dwar il-konservazzjoni tal-għasafar selvaġġi, hija titlob lill-Parlament Ewropew biex 
jintervieni.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fl-1 ta’ Lulju 2010. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-10 ta’ Novembru 2010.

Il-petizzjoni

Il-petizzjonanta tilmenta li bejta taċ-ċikonja bajda li kienet tinsab fil-quċċata tal-kampnar tal-
knisja ‘Nuestra Señora de la Asunción’ fil-belt ta’ Galapagar tneħħiet mil-lok oriġinali tagħha 
u li tpoġġiet xibka tal-metall bil-għan li ċ-ċikonji jitwaqqfu milli jerġgħu jibnu l-bejta. Il-
petizzjonanta tgħid li dan qed jikser id-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2009/147/KE (id-
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Direttiva tal-Għasafar)1. Il-petizzjonanta tinkludi link għal blogg fejn wieħed jista’ jsegwi kif 
qed tiżviluppa din il-kwistjoni.

Il-kummenti tal-Kummissjoni dwar il-petizzjoni

Il-Kummissjoni tinnota li l-belt ta’ Galapagar mhi inkluża fl-ebda Żona ta’ Protezzjoni 
Speċjali fil-qafas tad-Direttiva tal-Għasafar. Skont l-informazzjoni disponibbli, l-ispeċi 
kkonċernata ta’ għasfur, Ciconia ciconia, mhix waħda mhedda u wieħed jista’ jsib għadd kbir 
minnha fil-pajjiż. 

Il-Kummissjoni tixtieq tfakkar id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 4(4) tad-Direttiva msemmija 
hawn fuq, li jistipula li l-Istati Membri għandhom jagħmlu l-iżjed possibbli biex jevitaw it-
tniġġis jew deterjorazzjoni tal-ambjent naturali tal-għasafar li jinsabu barra miż-żoni ta’ 
protezzjoni. Id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 5 tad-Direttiva tal-Għasafar jipprovdu li l-Istati 
Membri għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa biex jistabbilixxu sistema ġenerali ta’ 
protezzjoni għall-ispeċi kollha tal-għasafar li jinsabu fin-natura fit-territorju Ewropew tal-
Istati Membri (jew l-ispeċi kollha ta’ għasafar selvaġġi fl-UE).

Il-Kummissjoni tixtieq tfakkar ukoll id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 9 tad-Direttiva tal-
Għasafar, li jagħti l-possibilità ta’ deroga mid-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 5 (fost l-oħrajn) 
fil-każijiet fejn ma jkun hemm ebda soluzzjoni oħra sodisfaċenti. Qed jingħataw dettalji dwar 
għadd ta’ raġunijiet għall-applikazzjoni ta’ din id-dispożizzjoni, inkluża dik tas-saħħa u s-
sikurezza pubblika. Id-derogi applikati fir-rigward tal-implimentazzjoni ta’ dan l-Artikolu 
għandhom ji[u kkomunikati lill-Kummissjoni ta’ kull sena u għandhom jispeċifikaw l-ispeċi 
suġġetti għad-deroga, il-mezzi u l-arranġamenti jew il-metodi appruvati, il-kondizzjonjiet tar-
riskju u ċ-ċirkostanzi taż-żmien u l-post li skonthom derogi bħal dawn għandhom jingħataw, 
l-awtorità li jkollha s-setgħa li tagħmel dan, u l-kontrolli li għandhom jitwettqu.

Konklużjonijiet

Fil-fehma tal-Kummissjoni, il-preservazzjoni tal-patrimonju urban u l-konservazzjoni tal-
għasafar għandhom ikunu kompatibbli ma’ xulxin, u l-awtoritajiet kompetenti għandhom 
jieħdu l-miżuri adegwati biex jiffaċilitaw dan. Madankollu, l-implimentazzjoni tad-Direttiva 
tal-Għasafar fit-territorju tagħha hija r-responsabilità ta’ Spanja, u fid-dawl tas-sitwazzjoni 
attwali, il-Kummissjoni ma jidhrilhiex li qed iseħħ ksur tad-Direttiva tal-Għasafar. 

                                               
1 Direttiva 2009/147/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta’ Novembru 2009 dwar 
il-konservazzjoni tal-għasafar selvaġġi (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 selvaġġi (ĠU L 
103, 25.4.1979)


