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1.1. It-test ta’ l-Artikolu 6.4 tad-Direttiva dwar il-Ħabitats 

“Jekk, minkejja li jkun hemm evalwazzjoni negattiva ta’ l-implikazzjonijiet għas-sit u fin-
nuqqas ta’ soluzzjonijiet oħra, pjan jew proġett irid isir xorta waħda għal raġunijiet 
obbligatorji oħra li huma konnessi ma’ l-interess pubbliku, inklużi dawk ta’ tip soċjali jew 
ekonomiku, l-Istat Membru jrid jieħu l-miżuri kollha kompensatorji meħtieġa biex jiżgura li 
tkun protetta l-koerenza globali ta’ Natura 2000. Hu jrid jgħarraf lill-Kummissjoni dwar il-
miżuri kompensatorji adottati.  
 
Meta s-sit konċernat jospita tip ta’ ħabitat naturali ta’ prijorità u/jew speċi ta’ prijorità, l-
uniċi kunsiderazzjonijiet li jistgħu jitqajjmu huma dawk marbuta ma’ saħħet il-bniedem jew 
is-sigurtà pubblika, dawk li għandhom konsegwenzi ta’ benefiċċju u ta’ importanza ewlenija 
għall-ambjent jew, wara opinjoni mill-Kummissjoni, ma’ raġunijiet obbligatorji oħra ta’ 
interess pubbliku li jieħu l-preċedenza”.  

1.2. L-Ambitu  

1.2.1. L-Ambitu Sostanzjali 

Din id-dispożizzjoni tifforma parti mill-proċedura ta’ l-evalwazzjoni u l-awtorizzazzjoni 
eventwali mill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti, ta’ pjanijiet u proġetti li jistgħu jaffettwaw 
Żona Speċjali ta’ Konservazzjoni (SAC), Żona Speċjali Protetta (SPA) jew Sit ta’ Importanza 
Komunitarja (SCI)1. Għandhom jitqiesu żewġ kunsiderazzjonijiet fundamentali:  
 
• Fuq in-naħa waħda, din id-dispożizzjoni tindirizza eċċezzjonijiet rigward ir-regola ġenerali 

ta’ l-Artikolu 6(3) li skond din l-awtorizzazzjoni tista’ tinħareġ biss għal dawk il-pjanijiet u 
l-proġetti li ma jaffettwawx l-integrità tas-sit(i) kkonċernat(i).  

• Fuq in-naħa l-oħra, l-applikazzjoni konkreta tagħha għandha ssir skond il-passi varji 
previsti u f’ordni sekwenzjali2 stabbiliti mid-Direttiva.  

Permezz ta’ l-evalwazzjoni preliminari ta’ l-impatti ta’ pjan jew proġett fuq is-sit, prevista fl-
Artikolu 6(3), l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti jkunu jistgħu jaslu għal konklużjonijiet 
rigward il-konsegwenzi ta’ l-inizjattiva prevista relatata ma’ l-integrità tas-sit ikkonċernat. 
Jekk dawn il-konklużjonijiet ikunu pożittivi, fis-sens li ma jifdal l-ebda dubju xjentifiku 
raġonevoli dwar in-nuqqas ta’ effetti fuq is-sit, l-awtoritajiet kompetenti jistgħu jagħtu l-
kunsens tagħhom għall-pjan jew għall-proġett. F’każ ta’ dubju, jew ta’ konklużjonijiet 
negattivi, il-prinċipji ta’ prekawzjoni u ta’ prevenzjoni għandhom japplikaw u l-proċeduri 
skond l-Artikolu 6(4) għandhom jiġu segwiti. Barra minn hekk, jista’ jkun li, jekk jitqies il-
prinċipju ta’ prekawzjoni u jekk jiġi applikat metodu preventiv, tittieħed id-deċiżjoni li 
jitwaqqaf il-pjan jew il-proġett.  
                                                 
1 L-Artikolu 6(2), 6(3) u 6(4) japplika biss għas-siti li jinsabu fuq lista ta’ siti magħżula bħala siti ta’ importanza 
Komunitarja (SCI). Għalhekk, dawn id-dispożizzjonijiet ma japplikawx għas-siti eliġibbli għal identifikazzjoni 
bħala siti ta’ importanza Komunitarja fuq il-listi nazzjonali mgħoddija lill-Kummissjoni (pSCI). Is-sistema ta’ 
protezzjoni għall-pSCI hija definita fil-każ C-117/03 (Sentenza tal-Qorti tat-13 ta’ Jannar 2005, Dragaggi) u fil-
każ C-244/05 (Sentenza tal-Qorti ta’ l-14 ta’ Settembru 2006, Bund Naturschutz). 

2 Fl-Opinjoni tiegħu għall-każ C-239/04 l-Avukat Ġenerali (paragrafi 44-46) donnu jikkunsidra li m’hemm ebda 
ordni sekwenzjali bejn l-eżaminazzjoni tas-soluzzjonijiet alternattivi u r-raġunijiet obbligatorji konnessi ma’ l-
interess pubbliku li jieħu preċedenza 
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Għal dan il-għan, il-Qorti diġà ddikkjarat fil-każ C-127/02 Waddenvereniging u 
Vogelbeschermingsvereniging3 u kkonfermat fil-każ C-6/04 Il-Kummissjoni kontra r-Renju 
Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta’ Fuq4, li l-Artikolu 6(3) tad-Direttiva dwar il-Ħabitats 
jirrikjedi evalwazzjoni xierqa ta’ l-implikazzjonijiet ta’ pjan jew proġett li jistgħu joħolqu 
probabbiltà ta’ riskju jew riskju li se jkollu effett sinifikanti fuq is-sit ikkonċernat. Fid-dawl, 
partikolarment, tal-prinċipju prekawzjonarju, huwa meqjus li riskju bħal dan jeżisti jekk ma 
jistax jiġi eskluż, fuq bażi ta’ tagħrif oġġettiv, li l-pjan jew il-proġett se jkollu effett sinifikanti 
fuq is-sit ikkonċernat.  
 
Il-metodu msemmi hawn fuq joħroġ ukoll mis-Sentenza tal-Qorti tas-26 ta’ Ottubru 2006 fil-
każ C-239/045 dwar il-kostruzzjoni ta’ awtostrada fil-Portugall, fejn hemm imsemmi li, qabel 
ma jiġi awtorizzat il-proġett, għandu jitneħħa kwalunkwe dubju xjentifiku raġonevoli dwar in-
nuqqas ta’ effetti ħżiena fuq l-integrità tas-sit. 
 
Jeħtieġ li d-deċiżjoni biex l-pjan jew il-proġett jissokta tissodisfa r-rekwiżiti ta’ l-
Artikolu 6(4). B’mod partikolari għandu jiġi ddokumentat li: 

1 L-alternattiva mressqa għall-approvazzjoni, hija l-iktar waħda li hi l-inqas ta’ ħsara 
għall-ħabitats, għall-ispeċijiet u għall-integrità tas-sit tan-Natura 2000, 
indipendentement mill-kunsiderazzjonijiet ekonomiċi, u li ma teżisti l-ebda 
alternattiva vijabbli oħra li kieku ma taffettwax l-integrità tas-sit.  

 
2 Hemm raġunijiet obbligatorji li huma konnessi ma’ l-interess pubbliku li jieħu 

preċedenza, inklużi ‘dawk ta’ natura soċjali u ekonomiċi’.  
 

Peress li hija eċċezzjoni għall-Artikolu 6(3), din id-dispożizzjoni tista’ tiġi applikata biss 
f’ċirkostanzi fejn il-kundizzjonijiet kollha meħtieġa mid-Direttiva jiġu ssodisfati 
kompletament. F’dan ir-rigward, ir-responsabbiltà li jiġi ppruvat, bħala pre-kundizzjoni, li l-
kundizzjonijiet imsemmija iktar ‘il fuq fil-fatt jeżistu f’kull każ partikolari, taqa’ fuq kulmin 
irid jagħmel użu minn din l-eċċezzjoni.  

 
3 Ladarba n-nuqqas ta’ alternattivi adattati u l-aċċettazzjoni tar-raġunijiet 

obbligatorji li huma konnessi ma’ l-interess pubbliku li jieħu preċedenza, jiġu 
ddokumentati u aċċertati b’mod sħiħ, għandhom jittieħdu l-miżuri kompensatorji 
kollha meħtieġa biex tkun żgurata l-protezzjoni tal-koerenza globali tan-netwerk 
tan-Natura 2000. Għalhekk, il-miżuri kompensatorji għandhom jiġu kkunsidrati 
biss meta l-applikazzjoni ta’ salvagwardji oħra, bħalma huma l-miżuri ta’ 
mitigazzjoni mhumiex suffiċjenti. Il-miżuri kompensatorji adottati għandhom 
dejjem jiġu kkomunikati lill-Kummissjoni. 

 
Id-dispożizzjonijiet ta’ l-Artikolu 6(4) japplikaw meta r-riżultati ta’ l-evalwazzjoni 
preliminari skond l-Artikolu 6(3) huma negattivi jew mhux ċerti. Jiġifieri:  
1. Il-pjan jew il-proġett se jkollu effett ħażin fuq l-integrità tas-sit. 

                                                 
3 Sentenza tal-Qorti tas-7 ta’ Settembru 2004 fil-każ C-127/02, paragrafi 57 u 61. 

4 Sentenza tal-Qorti ta’ l-20 ta’ Ottubru 2005 fil-każ C-6/04, paragrafu 54. 

5 Sentenza tal-Qorti tas-26 ta’ Ottubru 2005, Il-Kummissjoni/il-Portugall (il-każ C-239/04, paragrafu 24). 
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2. Jibqgħu d-dubji dwar in-nuqqas ta’ effetti negattivi fuq l-integrità tas-sit marbuta 
mal-pjan jew mal-proġett ikkonċernat 
“Għandha tiġi segwita l-ordni sekwenzjali tal-passi tiegħu”.  

 
1.2.2. L-ambitu temporali 

Is-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja fil-każ C-209/04 tistabbilixxi l-prinċipji rigward l-
applikabilità temporali ta’ l-Artikolu 6(3) u konsegwentement ta’ l-Artikolu 6(4) tad-Direttiva 
dwar il-Ħabitats. Sabiex jiġi determinat jekk il-proġetti għandhomx jiġu sottoposti għal 
evalwazzjoni ambjentali skond l-Artikolu 6(3), il-Qorti tuża kriterju formali: id-data ta’ l-
applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni ta’ proġett. Għalhekk, jekk l-applikazzjoni għall-
awtorizzazzjoni ġiet imressqa formalment qabel l-iskadenza għat-traspożizzjoni tad-Direttiva 
jew qabel l-adeżjoni ma’ l-UE, il-proġett mhuwiex suġġett għar-rekwiżiti stipulati fl-
Artikolu 6(3) u (4). Madankollu, jekk l-applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni ġiet imressqa 
formalment qabel l-iskadenza għat-traspożizzjoni tad-Direttiva jew wara l-adeżjoni ma’ l-UE, 
il-proġett hu suġġett għar-rekwiżiti stipulati fl-Artikolu 6(3) u (4). 
 
 

1.3. Il-kunsiderazzjonijiet inizjali  

Garanzija tal-kwalità ta’ l-evalwazzjoni xierqa skond l-Artikolu 6 (3) 

Evalwazzjonijiet xierqa ta’ l-implikazzjonijiet tal-pjan jew tal-proġett għas-sit ikkonċernat 
għandhom jitwettqu qabel l-approvazzjoni tiegħu u għandhom iqisu l-effetti kumulattivi li 
jirriżultaw mit-tlaqqigħ ta’ dak il-pjan jew il-proġett ma’ pjanijiet jew proġetti oħra fid-dawl 
ta’ l-għanijiet ta’ konservazzjoni tas-sit. Dan jimplika li l-aspetti kollha tal-pjan jew tal-
proġett li jistgħu, jew individwalment jew flimkien ma’ pjanijiet jew proġetti oħra, jaffettwaw 
dawk l-għanijiet, għandhom jiġu identifikati fid-dawl ta’ l-aħjar għarfien xjentifiku tal-qasam. 

Il-proċeduri għall-evalwazzjoni tal-pjanijiet jew tal-proġetti li probabbilment se jaffetwaw is-
siti tan-Natura 2000 għandhom jiggarantixxu kunsiderazzjoni sħiħa għall-elementi li 
jikkontribwixxu għall-integrità tas-sit u għall-koerenza globali tan-netwerk, kemm fid-
definizzjoni tal-kundizzjonijiet bażi kif ukoll fl-istadji li jwasslu għall-identifikazzjoni ta’ 
impatti potenzjali, miżuri ta’ mitigazzjoni u impatti residwi. Dawn jiddeterminaw x’għandu 
jiġi kkumpensat, kemm fil-kwalità kif ukoll fil-kwantità. 

Indipendentement minn jekk id-dipożizzjonijiet ta’ l-Artikolu 6(3) jiġux applikati wara l-
proċeduri eżistenti għall-evalwazzjoni ta’ l-impatt ambjentali jew wara metodi speċifiċi oħra, 
għandu jiġi żgurat li: 

− Ir-riżultati ta’ l-evalwazzjoni msemmija fl-Artikolu 6(3) jippermettu traċċabilità sħiħa 
tad-deċiżjonijiet li se jittieħdu eventwalment, inklużi l-għażla ta’ alternattivi u 
kwalunkwe raġuni obbligatorja li hija konnessa ma’ l-interess pubbliku li jieħu 
preċedenza. 

− L-evalwazzjoni għandha tinkludi l-elementi kollha li jikkontribwixxu għall-integrità 
tas-sit u għall-koerenza globali tan-netwerk kif definit fl-għanijiet ta’ konservazzjoni 
tas-sit u fil-Formola Standard tad-Dejta, u għandha tkun ibbażata fuq l-aħjar għarfien 
xjentifiku disponibbli fil-qasam. L-informazzjoni meħtieġa għandha tkun aġġornata u 
tista’ tinkludi l-kwistjonijiet li ġejjin: 

 
 L-istruttura u l-funzjoni, u r-rwol rispettiv ta’ l-assi ekoloġiċi tas-sit 
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 Iż-żona, l-element rappresentattiv u l-istat tal-konservazzjoni tal-
ħabitats prijoritarji u mhux prijoritarji tas-sit 

 Id-daqs tal-popolazzjoni, il-grad ta’ iżolament, it-tip ta’ ekoloġija, l-
għadira ġenetika, l-istruttura tal-klassijiet skond l-età, u l-istat tal-
konservazzjoni ta’ l-ispeċijiet skond l-Anness II tad-Direttiva dwar il-
Ħabitats jew l-Anness I tad-Direttiva dwar l-Għasafar li hemm fis-sit 

 Ir-rwol tas-sit fi ħdan ir-reġjun bijoġeografiku u fil-koerenza tan-
netwerk tan-Natura 2000 

 Kwalunkwe assi u funzjoni ekoloġiċi oħra identifikati fis-sit 
 

− Għandha tinkludi identifikazzjoni komprensiva ta’ l-impatti potenzjali kollha tal-pjan 
jew tal-proġett li probabbli se jkunu sinifikanti fuq is-sit, filwaqt li jitqiesu l-impatti 
kumulattivi u impatti oħrajn li probabbilment se jirriżultaw mit-tlaqqigħ ta’ azzjonijiet 
tal-pjan jew tal-proġett li qed jiġi evalwat ma’ ta’ pjanijiet jew proġetti oħra. 

− L-evalwazzjoni skond l-Artikolu 6(3) tagħmel użu mill-aħjar tekniki u metodi 
disponibbli biex jiġi stmat safejn il-pjan jew il-proġett se jkollu effetti fuq l-integrità 
bijoloġika tas-sit(i) li hemm ċans issirlu (issirilhom) ħsara. 

− L-evalwazzjoni tipprevedi l-inkorporazzjoni ta’ l-iktar miżuri effettivi ta’ mitigazzjoni 
fil-pjan jew fil-proġett ikkonċernat sabiex jiġu evitati, imnaqqsa jew anki kkanċellati l-
impatti negattivi fuq is-sit. 

− Il-karatterizzazzjoni ta’ l-integrità bijoloġika u l-evalwazzjoni ta’ l-impatt għandhom 
ikunu bbażati fuq l-aħjar indikaturi possibbli li huma speċifiċi għall-assi tan-Natura 
2000 li għandhom ikunu utli wkoll biex isir monitoraġġ ta’ l-implimentazzjoni tal-pjan 
jew tal-proġett.  

 
Biex jiġu ssodisfati r-rekwiżiti ta’ l-evalwazzjoni msemmija fl-Artikolu 6(3), jidher li jkun 
xieraq li l-awtoritajiet tan-Natura 2000 jistipulaw ir-rekwiżiti speċifiċi formali rigward it-tip 
ta’ informazzjoni u l-kriterji li wieħed għandu jsegwi meta tkun qed issir l-evalwazzjoni 
xierqa. Huwa rrakkomandat ħafna li tingħata informazzjoni u jingħata taħriġ lill-partijiet 
rilevanti (pereżempju, l-awtoritajiet fuq livelli differenti tal-gvern, konsulenti u dawk 
inkarigati mill-iżvilupp tal-pjan jew tal-proġett).  
 

1.3.1. L-analiżi tas-soluzzjonijiet alternattivi 

F’konformità mal-ħtieġa li tiġi evitata ħsara mhux mixtieqa fin-netwerk tan-Natura 2000, 
għandha tiġi kkunsidrata r-reviżjoni bir-reqqa u/jew l-irtirar ta’ pjan jew proġett propost f’każ 
li jiġu identifikati effetti negattivi fuq l-integrità tas-sit. Dan għandu jiġi rispettat speċjalment 
fil-każ ta’ effetti fuq il-ħabitats ta’ prijorità u/jew fuq speċijiet protetti skond id-Direttiva tal-
Ħabitats jew speċijiet ta’ għasafar madwar id-dinja li jinsabu fil-periklu, elenkati fl-Anness 1 
tad-Direttiva dwar l-Għasafar. L-awtoritajiet kompetenti għandhom l-ewwel janalizzaw u juru 
l-ħtieġa tal-pjan jew tal-proġett ikkonċernat. Għalhekk, f’din il-fażi għandha tiġi kkunsidrata 
l-għażla li ma jitwettaqx il-pjan/il-proġett.  
 
Sussegwentement, l-awtoritajiet kompetenti għandhom jeżaminaw il-possibbiltà li jduru għal 
soluzzjonijiet alternattivi li jirrispettaw aħjar l-integrità tas-sit ikkonċernat6. Għandhom jiġu 

                                                 
6 Fl-Opinjoni tiegħu għall-każ C-239/04, l-Avukat Ġenerali (paragrafu 44) jikkunsidra li “fost l-alternattivi 
magħżula ” l-għażla m’għandhiex tkun determinata, b’mod inevitabbli, minn dik l-alternattiva li l-anqas li 
taffetwa ħażin is-sit ikkonċernat. Minflok, l-għażla tirrikjedi li jinstab bilanċ bejn l-effett ħażin fuq l-integrità ta’ 
l-SPA u r-raġunijiet rilevanti konnessi ma’ l-interess pubbliku li jieħu preċedenza.” 
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analizzati l-alternattivi fattibbli kollha, b’mod partikolari, ir-rendiment relattiv tagħhom 
rigward l-għanijiet ta’ konservazzjoni għas-sit tan-Natura 2000, l-inteġrità tas-sit u l-kontribut 
tiegħu għall-koerenza globali tan-Netwerk tan-Natura 2000. Normalment soluzzjonijiet bħal 
dawn ikunu diġà ġew identifikati fi ħdan il-qafas ta’ l-evalwazzjoni inizjali mwettqa skond l-
Artikolu 6(3). Dawn jistgħu jinvolvu postijiet jew rotot alternattivi, skali jew disinni differenti 
ta’ żvilupp, jew proċessi alternattivi.  
 
F’konformità mal-prinċipju tas-sussidjarjetà, l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti għandhom 
r-responsabbiltà li jevalwaw l-impatt relattiv ta’ dawn is-soluzzjonijiet alternattivi fuq is-sit 
ikkonċernat. Ta’ min wieħed jenfasizza li l-parametri ta’ referenza għal paraguni bħal dawn, 
jitrattaw aspetti li jikkonċernaw il-konservazzjoni u ż-żamma ta’ l-integrità tas-sit u tal-
funzjonijiet ekoloġiċi tiegħu. Għalhekk, f’din il-fażi, ma jistax jitqies li kriterji oħra ta’ 
evalwazzjoni, bħalma huma l-kriterji ekonomiċi, jieħdu preċedenza b’xi mod fuq il-kriterji 
ekoloġiċi.  
 
L-awtoritajiet nazzjonali kompetenti huma responsabbli mill-evalwazzjoni tas-
soluzzjonijiet alternattivi. Din l-evalwazzjoni għandha ssir b’referenza għall-għanijiet 
ta’ konservazzjoni tas-sit fl-isfond.  

 
1.3.2. L-analiżi tar-raġunijiet obbligatorji konnessi ma’ l-interess 

pubbliku li jieħu preċedenza 

Fin-nuqqas ta’ soluzzjonijiet alternattivi – jew fil-każ li jeżistu soluzzjonijiet li saħansitra 
għandhom ikar effetti ambjentali negattivi fuq is-sit ikkonċernat, fir-rigward ta’ l-għanijiet ta’ 
konservazzjoni tad-Direttiva msemmijin iktar ‘il fuq – l-awtoritajiet kompetenti għandhom 
jeżaminaw l-eżistenza ta’ raġunijiet obbligatorji konnessi ma’ l-interess pubbliku li jieħu 
preċedenza, inklużi dawk ta’ natura soċjali jew ekonomika, li jeħtieġu li jitwettaq il-pjan jew 
il-proġett ikkonċernat.  
 
Il-kunċett ta’ “raġuni obbligatorja konnessa ma’ l-interess pubbliku li jieħu preċedenza” 
mhuwiex definit fid-Direttiva. Madankollu, it-tieni subparagrafu ta’ l-Artikolu 6 (4), bħala 
eżempji ta’ tali raġunijiet obbligatorji konnessi ma’ l-interess pubbliku li jieħu preċedenza, 
isemmi s-saħħa tal-bniedem, is-sigurtà tal-pubbliku u l-konsegwenzi ta’ benefiċċju jew ta’ 
importanza ewlenija għall-ambjent. Rigward “raġunijiet obbligatorji oħra konnessi ma’ 
interess pubbliku li jieħu preċedenza” ta’ natura soċjali jew ekonomika, jidher ċar mill-kliem 
użat li l-interess pubbliku biss, sew jekk qed jiġi promoss minn korpi pubbliċi sew jekk qed 
jiġi promoss minn dawk privati, jista’ jieħu preċedenza fuq l-għanijiet ta’ konservazzjoni tad-
Direttiva. Għalhekk, proġetti żviluppati minn korpi privati jistgħu jiġu kkunsidrati biss jekk 
iservu l-interess pubbliku u jagħtu xhieda ta’ dan. 
 
S’issa, il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja ma tatx indikazzjonijiet ċari għall-interpretazzjoni ta’ 
dan il-kunċett speċifiku. Għalhekk, ta’ min jirreferi għal oqsma oħra tal-liġi Komunitarja, fejn 
jidhru kunċetti simili.  
 
Il-kunċett tar-“rekwiżit imperattiv” kien maħsub mill-Qorti tal-Ġustizzja bħala eċċezzjoni 
għall-prinċipju tal-moviment ħieles tal-merkanzija. Fost ir-rekwiżiti imperattivi li jistgħu 
jiġġustifikaw il-miżuri nazzjonali li jirrestrinġu l-moviment ħieles, il-Qorti rrikonoxxiet is-
saħħa pubblika u l-protezzjoni ambjentali, kif ukoll l-ilħiq ta’ l-għanijiet leġittimi tal-politika 
ekonomika u soċjali.  
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Barra minn hekk, il-liġi Komunitarja tirrikonoxxi wkoll il-kunċett ta’ “servizz ta’ interess 
ekonomiku ġenerali”, imsemmi fl-Artikolu 86(2) (ex. 90(2)) tat-Trattat, fil-qafas ta’ l-
eċċezzjoni għar-regoli tal-kompetizzjoni previsti għall-kumpaniji responsabbli għall-ġestjoni 
ta’ servizzi bħal dawn. F’komunikazzjoni dwar servizzi ta’ interess ġenerali fl-Ewropa7, il-
Kummissjoni, filwaqt illi qieset il-ġurisprudenza rigward dan is-suġġett, tat d-definizzjoni li 
ġejja għal servizzi ta’ interess ekonomiku ġenerali: “jiddeskrivu attivitajiet ta’ servizz 
kummerċjali li jissodisfaw missjonijiet ta’ interess ġenerali u li, konsegwentement, huma 
suġġetti mill-Istati Membri għal obbligi speċifiċi ta’ servizz pubbliku8. Hekk hu l-każ 
partikolarment għal servizzi ta’ trasport, ta’ l-enerġija, tan-netwerks tal-komunikazzjoni.” 
 
Billi jikkunsidraw l-istruttura tad-dispożizzjoni, fil-każijiet speċifiċi, l-awtoritajiet nazzjonali 
kompetenti għandhom jagħtu l-approvazzjoni tagħhom għall-pjanijiet jew għall-proġetti 
ikkonċernati bil-kundizzjoni li l-bilanċ ta’ interessi bejn l-għanijiet ta’ konservazzjoni tas-sit 
affettwat minn dawk l-inizjattivi, u r-raġunijiet obbligatorji msemmija hawnhekk, ixaqleb 
favur dawn ta’ l-aħħar. Dan għandu jiġi determinat skond il-kunsiderazzjonijiet li ġejjin: 
 
a) l-interess pubbliku jrid ikun wieħed li jieħu l-preċedenza: għalhekk, jidher ċar li mhux 

kull tip ta’ interess pubbliku ta’ natura soċjali jew ekonomika huwa suffiċjenti, 
partikolarment meta mqabbel ma’ l-importanza partikolari ta’ l-interessi mħarsa mid-
Direttiva (ara, pereżempju, x’tiddikjara r-raba’ premessa “Il-patrimonju naturali tal-
Komunità”) (ara Anness I punt nru 10) 

b) f’dan il-kuntest, jidher ukoll raġonevoli li wieħed jassumi li l-interess pubbliku jista’ jieħu 
l-preċedenza jekk hu interess fuq perjodu twil ta’ żmien; interessi ekonomiċi fuq perjodu 
qasir ta’ żmien jew interessi oħra li jistgħu jrendu biss benefiċċji għas-soċjetà għal perjodu 
qasir ta’ żmien, ma jidhirx li jkunu ta’ importanza akbar mill-interessi ta’ konservazzjoni 
fit-tul imħarsa mid-Direttiva. 

Huwa raġonevoli li jitqies li “r-raġunijiet obbligatorji konnessi ma’ l-interess pubbliku li 
jieħu preċedenza, inklużi dawk ta’ natura soċjali u ekonomika” jirreferu għal 
sitwazzjonijiet fejn il-pjanijiet jew il-proġetti previsti jistgħu jkunu indispensabbli:  
- fi ħdan qafas ta’ azzjonijiet jew politiki li għandhom l-għan li jipproteġu l-valuri 
fundamentali għall-ħajja taċ-ċittadini (is-saħħa, is-sigurtà, l-ambjent); 
- fi ħdan qafas ta’ politiki fundamentali għall-Istat u għas-Soċjetà; 
- fi ħdan qafas għat-twettiq ta’ azzjonijiet ta’ natura ekonomika u soċjali, biex jiġu 
ssodisfati l-obbligi speċifiċi tas-servizz pubbliku. 
 

 

Sabiex il-qarrejja tingħatalhom indikazzjoni iktar preċiża ta’ x’jista’ jitqies, b’mod leġittimu, 
bħala raġuni potenzjalment obbligatorja konnessa ma’ l-interess pubbliku li jieħu preċedenza, 

                                                 
7  COM (96) 443, 11.09.1996. 
8Min-naħa tagħhom, l-obbligi tas-servizz pubbliku huma kkaratterizzati mir-rispett għal xi prinċipji essenzjali ta’ 
l-operat bħalma huma l-kontinwità, l-aċċess ekwu, l-universalità u t-trasparenza, imma jistgħu jvarjaw minn Stat 
Membru għal ieħor, skond sitwazzjonijiet differenti bħalma huma r-restrizzjonijiet ġeografiċi jew tekniċi, l-
organizzazzjoni politika jew amministrattiva, l-istorja u t-tradizzjonijiet. 
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ġew misluta xi eżempji mill-Opinjonijiet mogħtija mill-Kummissjoni fil-qafas ta’ l-
Artikolu 6(4) u huma marbuta ma’ l-opinjonijiet li ressqu l-Istati Membri. 

Intersezzjoni tal-Wied ta’ Peene (il-Ġermanja) minħabba l-awtostrada A 20 ppjanata (il-Ġermanja) 
L-awtostrada A 20 hija parti min-netwerk trans-Ewropew ta’ toroq. Hemm bżonn tinħoloq 
konnessjoni bejn il-lvant u l-punent f’Mecklenburg-Western Pomerania sabiex tingħaqad mar-reġjuni 
ċentrali tal-Komunità. 
F’Mecklenburg-Western Pomerania, ir-rata tal-qgħad hija għolja ferm.  Għal bosta snin, ir-rata tal-
qgħad tagħha kienet kważi d-doppju ta’dik fil-Länder il-qodma. Il-prodott gross nazzjonali li nħoloq 
f’Mecklenburg-Western Pomerania, meta mqabbel mal-perċentwal tal-popolazzjoni, huwa inqas sew 
mill-medja tal-prodott gross domestiku. 
 
 
 
 
 
Il-Pjan ta’ Żvilupp "Project Mainport Rotterdam” (l-Olanda) 
L-attività industrijali u tal-port fiż-żona ta’ Rotterdam hija waħda mill-pilastri ewlenija ta’ l-
ekonomija Olandiża.  Il-port ta’ Rotterdam huwa salib it-toroq multimodali fin-netwerk TEN-T u 
għalhekk huwa ta’ importanza Komunitarja. It-tkabbir mistenni fis-servizzi ta’ mmaniġġjar ta’ 
kontejners u fl-attività kimika industrijali se jirriżulta f'domanda ogħla għall-ispazju, li se jkun hemm 
bżonn tintlaħaq jekk il-pożizzjoni kompettitiva tal-port ta’ Rotterdam fil-firxa bejn Ħamburg - Le 
Havre trid tinżamm. 
L-iżvilupp tal-port ta’ Rotterdam iqajjem il-kwistjoni wkoll tal-promozzjoni tat-tibdil modali 
partikolarment f’rabta mat-trasport tal-merkanzija. Jidher ċar li l-bidla għaċ-ċaqliq tal-merkanzija 
bl-ilma se jkollha benefiċċji konsiderevoli fis-sens ta’ tnaqqis ta’ emissjonijiet tal-gassijiet ta’ effett 
serra, tnaqqis fit-tniġġis atmosferiku u tnaqqis fil-konġestjoni. Dawn il-benefiċċji għandhom jiġu 
rrikonoxxuti meta qed jiġu evalwati l-kwistjonijiet ta’ interess pubbliku. 
 
Estensjoni tas-sit ta’ Daimler Chrysler Aerospace Airbus Gmbh f’Hamburg-Finkenwerder (il-
Ġermanja) 
Ta’ importanza kbira ħafna għar-reġjun ta’ Ħamburg u għat-tramuntana tal-Ġermanja u għall-
industrija Ewropea ta’ l-ajrunawtika spazjali. Il-proġett se jikkontribwixxi għall-progress teknoloġiku 
u se jħaddan il-kooperazzjoni Ewropea fin-negozju ta’ l-avjazzjoni. Se jkollu effett pożittiv fuq is-
sitwazzjoni ekonomika u soċjali tar-reġjuni tal-madwar u impatt pożittiv fuq il-kompetittività ta’ l-
industija ajrunawtika Ewropea. Se jġib miegħu għadd importanti ta’ mpjiegi ġodda li jeħtieġu 
kwalifiki għolja, li huma meħtieġa biex ipattu għat-telf konsiderevoli ta’ mpjiegi fis-settur industrijali 
tar-reġjun. 
 
Linja ferrovjarja ta’ veloċità għolja (TGV East) (Franza) 
Nuqqas ta’ għażliet għall-konnessjoni bejn il-linji eżistenti. Fl-1990, il-Kunsill tal-Ministri tal-
Komunità Ewropea ħares lejn il-proġett Ewropew tat-TGV East b’mod favorevoli u dan intgħażel 
bħala proġett prijoritarju mill-Kunsill Ewropew fl-1994, wara li bbenefika minn deċiżjonijiet ta’ l-
Unjoni dwar il-prijorità ta’ proġetti infrastrutturali li għandhom jiġu implimentati. 
 
Il-pjan ewlieni ta’ l-operat (“Rahmenbetriebsplan”) tal-Minjiera Prosper Haniel (il-Ġermanja) 
Minħabba l-kwalitajiet ġeoloġiċi u infrastrutturali tagħha, il-minjiera tal-faħam ta’ Prosper Haniel u 
l-kontinwazzjoni ta’ l-attivitajiet tagħha jikkontribwixxu għall-kisba ta’ l-għanijiet ġenerali tal-
politika ta’ l-enerġiija fit-tul tal-Ġermanja, fuq livell federali u fuq dak reġjonali, u b’mod partikolari 
l-interess tas-siġurtà tal-provvista u għaż-żamma ta’ l-ewwel pożizzjoni fil-qasam tat-teknoloġiji 
Ewropej tat-tħaffir fil-minjieri u l-enerġija mill-faħam. L-għeluq tal-minjiera ta’ Prosper Haniel jista’ 
jwassal għal konsegwenzi ekonomiċi u soċjali diretti u indiretti mhux aċċettabbli fuq livell reġjonali 
b'telf dirett fit-tħaffir għall-faħam u fl-industriji involuti fil-produzzjoni u s-servizzi marbuta mal-
bejgħ.  
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Il-proġett tal-ġibjun ta’ l-ilma La Breña II (Spanja) 
Għall-forniment ta’ ilma biżżejjed għall-konsum mill-bniedem, l-użi industrijali u l-agrikoltura, li ma 
jistax ikun disponibbli fis-sitwazzjoni attwali tal-baċir tax-Xmara Guadalquivir. 
 
Għal iktar eżempji u tagħrif dwar l-Opinjonijiet mogħtija mill-Kummissjoni: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/nature_conservation/eu_nature_legislation/specific_art
icles/art6/index_en.htm 
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1.4. L-adozzjoni ta’ miżuri kompensatorji  

1.4.1. X’inhu s-sinifikat ta’ “miżuri kompensatorji” u meta għandhom 
jiġu kkunsidrati? 

Fil-kuntest ta’ l-Artikolu 6 tad-Direttiva dwar il-Ħabitats, għandha ssir distinzjoni ċara bejn il-
miżuri ta’ mitigazzjoni u l-miżuri kompensatorji. 

It-terminu “miżuri kompensatorji” mhuwiex definit fid-Direttiva dwar il-Ħabitats. L-
esperjenza tissuġġerixxi d-distinzjoni li ġejja:  

• miżuri ta’ mitigazzjoni, fis-sens wiesa’, huma dawk il-miżuri li għandhom l-għan li 
jnaqqsu kemm jista’ jkun, jew anki jikkanċellaw, l-impatti negattivi fuq sit li probabbli se 
jirriżultaw minħabba l-implimentazzjoni tal-pjan jew tal-proġett. Dawn il-miżuri huma 
parti integrali ta’ l-ispeċifikazzjonijiet ta’ pjan jew proġett (ara t-taqsima 4.5 tal-fuljett 
“Managing Natura 2000 sites ”), u 

• miżuri kompensatorji sensu stricto: huma indipendenti mill-proġett (jinkludu kwalunkwe 
miżuri ta’ mitigazzjoni assoċjati). Huma maħsuba biex ipattu għall-effetti negattivi tal-pjan 
jew tal-proġett biex b’hekk tinżamm il-koerenza ekoloġika globali tan-Netwerk tan-Natura 
2000. 

Pereżempju, l-estensjoni ta’ l-attivitajiet tal-minjiera tat-tħaffir taħt l-art għall-faħam f’żoni li 
s’issa kienu għadhom ma ġewx sfruttati, se jwassal biex ħafna mill-art iċċedi, u flimkien ma’ 
dan se jkun hemm għargħar u żieda fil-livelli ta’ l-ilma tal-pjan b’impatti konsiderevoli fuq l-
ekosistemi kollha fiż-żona.  Bħala tpattija għall-effetti negattivi tal-proġett, l-art se tintgħażel 
skond kriterji ekoloġiċi għall-ħolqien ta’ tipi ta’ ħabitats mhux prijoritarji (il-foresti tas-siġar 
tal-fagu u tal-ballut) permezz ta’ afforestazzjoni mill-ġdid jew trasformazzjoni/titjib tal-foresti 
eżistenti. Qed jiġu kkunsidrati wkoll l-ħolqien u t-titjib tal-foresti alluvjali u r-rijabilitazzjoni 
jew it-titjib tas-sodod tax-xmajjar biex ipattu għat-telf tat-tip ta’ ħabitat prijoritarju (foresti 
alluvjali residwi - Alnion glutinoso-incanae) u t-tip ta’ ħabitat mhux prijoritarju (passaġġi ta’ 
l-ilma ta’ livell tal-pjan sa dak muntanjuż b’veġetazzjoni tgħum fil-wiċċ). Il-miżura se 
tikkontribwixxi wkoll biex tikkumpensa għall-impatt negattiv tal-proġett fuq l-ispeċi 
Lampetra planeri. 

Il-miżuri kompensatorji għandhom jiżdiedu ma’ l-azzjonijiet li huma prattika normali skond 
id-Direttivi dwar il-Ħabitats u dwar l-Għasafar jew l-obbligi stipulati fil-liġi tal-KE. 
Pereżempju, l-implimentazzjoni tal-pjan ta’ ġestjoni jew il-proposta/id-denominazzjoni ta’ 
żona ġdida, diġà elenkata bħala ta’ importanza Komunitarja, jikkostitwixxu miżuri “normali” 
għal Stat Membru. Għalhekk, il-miżuri kompensatorji għandhom imorru lil hinn mill-miżuri 
normali/standard meħtieġa għall-protezzjoni u l-ġestjoni tas-siti tan-Natura 2000. 
 
Eżempju ieħor ta’ kumpens jista’ jingħata fil-każ ta’ l-estensjoni tal-port li jwassal għall-qerda 
ta' żona fejn jistrieħu l-għasafar u t-tnaqqis ta’ l-art imtajjna u l-uċuħ tal-qasab fiż-żoni 
b’movimenti tal-marea f'baħar baxx. Dawn li ġejjin jistgħu jikkumpensaw għall-impatt 
negattiv li jinħoloq mill-proġett: il-ħolqien mill-ġdid ta’ riżerva naturali li tinħoloq permezz 
tal-marea u tal-bajjiet baxxi assoċjati ma’ l-art imtajjna kif ukoll ir-rijabilitazzjoni tal-ħabitat 
ta’ l-uċuħ tal-qasab u mergħat imxarrba permezz ta’ xogħolijiet idrawliċi, il-miżuri ambjentali 
għall-użu agrikolu ta’ l-uċuħ tal-qasab u l-mergħat, u l-ġestjoni tal-pressjoni tal-kaċċa. 
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Konsegwentement, il-miżuri kompensatorji mhumiex mezz biex tiġi awtorizzata l-
implimentazzjoni ta’ pjanijiet jew ta’ proġetti filwaqt li jiġu skansati l-obbliġi ta’ l-Artikolu 6. 
Għandhom jiġu kkunsidrati biss wara li jkun ġie assigurat li se jkun hemm impatt negattiv fuq 
l-integrità tas-sit tan-Natura 2000. B’mod iktar speċifiku, il-loġika u l-ħsieb wara l-proċess ta’ 
evalwazzjoni jeħtieġ li f’każ li jiġi previst impatt negattiv, għandha ssir evalwazzjoni ta’ l-
alternattivi kif ukoll stima tal-valur ta’ l-interess tal-pjan/tal-proġett meta mqabbel mal-valur 
naturali tas-sit. Ladarba jiġi deċiż li l-pjan/il-proġett għandu jissokta, imbagħad ikun xieraq li 
jibdew jitqiesu miżuri kompensatorji. Dan il-metodu ġie kkonfermat ukoll fl-opinjoni 
mogħtija mill-avukat ġenerali fil-każ C 239-/04 (paragrafu 35). 
 
Il-miżuri kompensatorji huma magħmula minn miżuri li huma speċifiċi għal proġett jew 
pjan, li huma żieda fuq il-prattiċi normali ta’ implimentazzjoni tad-Direttivi dwar in-
“Natura”. Għandhom l-għan li jpattu għall-impatt negattiv tal-proġett u li jipprovdu 
kumpens li jikkorrispondi b’mod preċiż ma’ l-effetti negattivi fuq l-ispeċi jew il-ħabitat 
ikkonċernat. Il-miżuri kompensatorji għandhom jitqiesu bħala “l-aħħar għażla”. 
Jintużaw biss meta s-salvagwardji l-oħra previsti mid-Direttiva ma jkunux effettivi u 
madankollu tittieħed id-deċiżjoni li jiġi kkunsidrat proġett/pjan li għandu effett negattiv 
fuq is-sit tan-Natura 2000.  

1.4.2. “Koerenza globali” tan-netwerk tan-Natura 2000 

L-espressjoni “koerenza globali” tidher fl-Artikolu 6(4) fil-kuntest fejn jingħata l-permess 
biex jitwettaq pjan jew proġett għal raġunijiet obbligatorji konnessi ma’ l-interess pubbliku li 
jieħu preċedenza u l-Istat Membru għandu jieħu miżuri biex jikkumpensa għat-telf.  

Jidher ukoll fl-Artikolu 3(1) li jiddikjara li n-Natura 2000 hija “netwerk ekoloġiku Ewropew 
koerenti ta’ żoni speċjali ta’ konservazzjoni li għandu jippermetti li t-tipi ta’ ħabitats naturali 
u l-ħabitat naturali ta’ l-ispeċijiet ikkonċernati jinżammu jew, fejn jixraq, jiġu restawrati għal 
[ripristinati fi] stat ta’ konservazzjoni favorevoli fil-firxa naturali tagħhom”. Għalhekk, 
jitqiesu żewġ kriterji differenti, fuq in-naħa waħda l-ispeċijiet u l-ħabitats fil-mira fis-sens ta’ 
kwantità u kwalità, u fuq in-naħa l-oħra r-rwol li għandu s-sit sabiex jiżgura distribuzzjoni 
ġeografika adegwata f’rabta mal-firxa.  

L-Artikolu 3(3) jistipula li “meta jaraw li jkun hekk meħtieġ, l-Istati Membri għandhom 
jippruvaw itejbu l-koerenza ekoloġika ta’ Natura 2000 billi jżommu, u fejn jixraq, 
jiżviluppaw, fatturi tal-pajsaġġ li huma ta’ importanza kbira għall-fawna u l-flora selvaġġa, 
kif imsemmi fl-Artikolu 10”. 

L-Artikolu 10 li jitratta b’mod iktar ġenerali l-ippjanar ta’ l-użu ta’ l-art u l-politika ta’ l-
iżvilupp, jistipula li 

“L-Istati Membri għandhom jippruvaw iħajru, fejn jaraw li hu meħtieġ, fil-politika ta’ l-
ippjanar ta’ l-art tagħhom u fil-politika ta’ l-iżvilupp u, b’mod partikolari, biex itejbu l-
koerenza ekoloġika tan-netwerk Natura 2000, l-immaniġġjar tal-karatteristiċi tal-
pajsaġġ li huma ta’ importanza kbira għall-fawna u l-flora selvaġġa. 

Dawk il-karatteristiċi huma dawk li, minħabba l-istruttura lineari u kontinwa tagħhom 
(bħal xmajjar bil-firdiet tagħhom jew is-sistemi tradizzjonali biex jiddistingwu l-konfini 
bejn l-għelieqi) jew il-funzjoni tagħhom ta’ waqfiet ta’ kollegament bejn post u ieħor 
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(bħal vaski jew boskijiet żgħar) huma essenzjali għall-migrazzjoni, tixrid u skambji 
ġenetiċi ta’ l-ispeċi selvaġġi.” 

Il-kelma “ekoloġika” hija użata kemm fl-Artikolu 3 kif ukoll fl-Artikolu 10 biex tispjega l-
karattru tal-koerenza. Huwa ovvju li l-espressjoni “koerenza globali” fl-Artikolu 6(4) hija 
użata bl-istess tifsira. 

Madankollu, jidher ċar li l-importanza ta’ sit għall-koerenza tan-netwerk hija funzjoni ta’ l-
għanijiet ta’ konservazzjoni tas-sit, in-numru u l-istat tal-ħabitats u l-ispeċijiet fi ħdan is-sit, 
kif ukoll ir-rwol li għandu s-sit li jiżgura distribuzzjoni ġeografika adegwata f’rabta mal-firxa 
ta’ speċijiet u ħabitats ta’ l-ispeċi kkonċernati.  

L-Artikolu 6(4) jeħtieġ li tkun “protetta” l-koerenza globali tan-Natura 2000. Għalhekk, id-
Direttiva tassumi li n-netwerk “oriġinali” kien koerenti. Jekk tintuża s-sistema ta’ l-
eċċezzjoni, is-sitwazzjoni għandha titranġa sabiex il-koerenza terġa’ tinkiseb mill-ġdid b’mod 
sħiħ.  

Rigward pjan jew proġett, il-miżuri kompensatorji definiti biex jipproteġu l-koerenza globali 
tan-netwerk tan-Natura 2000 se jkollhom jindirizzaw il-kriterji msemmija iktar ‘il fuq. Dan 
kieku jfisser li l-kumpens għandu jirreferi għall-għanijiet ta’ konservazzjoni tas-sit u għall-
ħabitats u l-ispeċijiet li ġew affettwati b’mod negattiv f’proporzjonijiet kumparabbli fis-sens 
ta’ numru u stat. Fl-istess waqt, ir-rwol tas-sit ikkonċernat f’rabta mad-distribuzzjoni bijo-
ġeografika għandu jinbidel b’mod adegwat. 

F’dan l-istadju, ta’ min ifakkar li skond id-Direttiva dwar il-Ħabitats, l-għażla ta’ sit għan-
netwerk tan-Natura 2000 tiddependi:  

• mill-kunsiderazzjoni tal-ħabitat(s) u ta’ l-ispeċijiet fi proporzjonijiet (superfiċje, 
popolazzjonijiet) deskritti fil-format standard tad-dejta;  

• mill-inklużjoni tas-sit f’reġjun bijoġeografiku li fih jinsab is-sit;  

• mill-kriterji ta’ l-għażla stabbiliti mill-Kumitat dwar il-Ħabitats u użati miċ-Ċentru 
Topiku Ewropew għad-Diversità Bijoloġika biex jagħti parir lill-Kummissjoni biex 
iżżomm sit fuq il-lista Komunitarja.  

L-awtoritajiet kompetenti għandhom iħarsu lejn dawn il-kriterji meta jfasslu l-miżuri 
kompensatorji għal proġett, u għandhom jiżguraw li dawn jipprovdu l-karatteristiċi u l-
funzjonijiet kumparabbli ma’ dawk li ġġustifikaw l-għażla tas-sit oriġinali.  
 
Id-Direttiva dwar l-Għasafar ma tipprevedix reġjuni bijoġeografiċi, jew għażla fuq livell 
Komunitarju. Madankollu b’analoġija, jista’ jitqies li l-koerenza globali tan-netwerk hija 
żgurata jekk:  

• il-kumpens jissodisfa l-istess skopijiet li mmotivaw id-denominazzjoni tas-sit skond l-
Artikolu 4(1) u 4(2) tad-Direttiva dwar l-Għasafar; 

• il-kumpens jissodisfa l-istess funzjoni fuq l-istess rotta migratorja; 

• is-sit(i) għall-kumpens huma aċċessibbli b’ċertezza mill-għasafar li normalment jinsabu 
fis-sit affettwat mill-proġett.  
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Pereżempju, jekk SPA (żona li teħtieġ protezzjoni speċjali) li għandha funzjoni speċifika li 
tipprovdi żoni ta’ mistrieħ għall-ispeċijiet migratorji ta’ l-għasafar fi triqithom lejn it-
tramuntana, tiġi affettwata b’mod negattiv mill-proġett, il-miżuri kompensatorji proposti 
għandhom jiffokaw fuq il-funzjoni speċifika tas-sit. Għalhekk, l-għotja ta’ kumpens permezz 
ta’ miżuri li jistgħu joħolqu l-kundizzjonijiet neċessarji għall-mistrieħ ta’ l-istess speċi f’żona 
li tinsab jew barra jew fuq ir-rotta migratorja iżda 'l bogħod, ma tkunx biżżejjed biex tiżgura l-
koerenza globali tan-netwerk. F’dan il-każ, il-kumpens għandu jipprovdi għal żoni ta’ 
mistrieħ adattati għall-ispeċijiet fil-mira, li jkunu jinsabu f’lok tajjeb matul ir-rotta migratorja 
biex dawn ikunu aċċessibbli realment għall-għasafar li kieku kienu jużaw is-sit oriġinali 
affettwat mill-proġett.  

 

Sabiex tkun żgurata l-koerenza globali tan-Natura 2000, il-miżuri kompensatorji 
proposti għal proġett għandhom għalhekk: a) jindirizzaw, fi proporzjonijiet 
kumparabbli, il-ħabitats u l-ispeċijiet affettwati b’mod negattiv; b) jipprovdu 
funzjonijiet kumparabbli ma’ dawk li kienu ġġustifikaw il-kriterji magħżula tas-sit 
oriġinali, partikolarment rigward id-distribuzzjoni ġeografika adegwata. Għalhekk, ma 
jkunx biżżejjed li l-miżuri kompensatorji jikkonċernaw l-istess reġjun bijoġeografiku fl-
istess Stat Membru.  

Id-distanza bejn is-sit oriġinali u l-post tal-miżuri kompensatorji mhix neċessarjament 
ostaklu sakemm din ma tkunx taffettwa l-funzjonalità tas-sit, ir-rwol tiegħu fid-
distribuzzjoni ġeografika u r-raġunijiet għall-għażla inizjali tagħha.  

 
1.4.3. L-għan u l-kontenut ġenerali tal-miżuri kompensatorji 

Il-miżuri kompensatorji sensu stricto għandhom jiżguraw iż-żamma tal-kontribut ta’ sit għall-
konservazzjoni fi stat faovrevoli tat-tipi ta’ ħabitats naturali u l-ħabitats ta’ l-ispeċijiet “fi 
ħdan ir-reġjun bijoġeografiku kkonċernat”. Fil-qosor, li tiġi żgurata ż-żamma tal-koerenza 
globali tan-Netwerk tan-Natura 2000. Tirriżulta minn dan:  

• li, bħala prinċipju ġenerali, sit m’għandux ikun affettwat b’mod irreversibbli minn proġett 
qabel ma jkun verament ġie stabbilit il-kumpens Madankollu, jista’ jkun hemm 
sitwazzjonijiet fejn mhux se jkun possibbli li din il-kundizzjoni tiġi ssodisfata. Pereżempju, 
il-ħolqien mill-ġdid ta’ ħabitat forestali jkollu jieħu ħafna snin sabiex jiżgura l-istess 
funzjonijiet ta’ dak oriġinali li ġie affettwat b’mod negattiv minn proġett. Għalhekk, 
għandhom isiru l-aħjar sforzi biex jiġi żgurat it-twaqqif ta’ kumpens minn qabel u f'każ li 
dan ma jistax jinkiseb b’mod sħiħ, l-awtoritajiet kompetenti għandhom jikkunsidraw 
kumpens addizzjonali għat-telf temporanju li jista’ jseħħ sadanittant. 

• li l-kumpens għandu jkun addizzjonali f’rabta man-netwerk tan-Natura 2000 li għalih l-
Istat Membru kellu jikkontribwixxi f'konformità mad-Direttivi.  

L-Istati Membri għandhom jagħtu attenzjoni partikolari meta l-effetti negattivi ta’ pjan jew 
proġett jiġu prodotti f’tipi rari ta’ ħabitats naturali jew f’ħabitats naturali li jeħtieġu perjodu 
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twil ta’ żmien biex jipprovdu l-istess funzjonalità ekoloġika. F’dawn iċ-ċirkostanzi, għandha 
tiġi kkunsidrata serjament l-għażla vijabbli. 

Filwaqt illi d-denominazzjonijiet ta’ siti ġodda ta’ Natura 2000 jistgħu jkunu parti minn 
pakkett kompensatorju skond l-Artikolu 6(4), id-denominazzjonijiet waħedhom mhumiex 
suffiċjenti mingħajr il-miżuri li jmorru magħhom.  

Fis-sens tad-Direttiva dwar ‘l-Għasafar’, dan jista’ jinkludi, bħala kumpens, xogħol għat-
titjib tal-valur bijoloġiku ta’ żona, li jew ġiet denominata jew se tiġi denominata, sabiex il-
kapaċità li tilqa’ jew il-potenzjal għall-ikel jiżdiedu bi kwantità li tikkorrispondi għat-telf fis-
sit affettwat mill-proġett. A fortiori, il-ħolqien mill-ġdid tal-ħabitat li jiffavorixxi l-ispeċijiet 
ta’ l-għasafar ikkonċernati huwa aċċettabbli bil-kundizzjoni li s-sit maħluq huwa disponibbli 
fiż-żmien meta s-sit affettwat jitlef il-valur naturali tiegħu.  
 
Fis-sens tad-Direttiva dwar ‘il-Ħabitats’, il-kumpens jista', b’mod simili, jikkonsisti minn 
ħolqien mill-ġdid ta’ ħabitat kumparabbli jew it-titjib bijoloġiku ta' ħabitat ta' standard baxx fi 
ħdan sit denominat eżistenti, jew ukoll iż-żieda, man-Netwerk tan-Natura 2000, ta’ sit ġdid ta’ 
kwalità kumparabbli ma’ tas-sit oriġinali. F’dan il-każ ta’ l-aħħar, jista’ jqum l-argument li 
b’mod ġenerali, il-proġett se jirriżulta f’telf għal dan it-tip ta’ ħabitat fuq il-livell ta’ Stat 
Membru. Madankollu, fuq il-livell Komunitarju, sit ġdid se jibbenefika minn protezzjoni 
prevista fl-Artikolu 6, għalhekk ikun qed jingħata kontribut għall-għanijiet tad-direttiva.  
 
Miżuri kompensatorji xierqa jew meħtieġa biex ipattu għall-effetti ħżiena fuq is-sit tan-Natura 
2000 jistgħu jikkonsistu minn: 

− Rijabilitazzjoni jew titjib tas-siti eżistenti: rijabilitazzjoni tal-ħabitat biex ikunu żgurati 
ż-żamma tal-valur ta’ konservazzjoni tiegħu u l-konformità ma’ l-għanijiet ta’ 
konservazzjoni għas-sit jew it-titjib fil-ħabitat li jkun għad baqa’, li jkun proporzjonat 
mat-telf minħabba l-pjan jew il-proġett fuq is-sit tan-Natura 2000; 

− Rijabilitazzjoni tal-Ħabitat: il-ħolqien mill-ġdid ta’ ħabitat fuq sit ġdid jew imkabbar, li 
għandu jiġi inkorporat fin-Natura 2000; 

− Kif spjegat hawn fuq u flimkien ma’ xogħlijiet oħra, il-proposta ta’ sit ġdid skond id-
Direttiva dwar il-Ħabitats u d-Direttiva dwar l-Għasafar. 

 
Il-firxa ta’ miżuri kompensatorji li qed jintużaw fil-prattika bħalissa fi ħdan l-UE fil-qafas 
tad-Direttiva dwar il-Ħabitats tinkludi wkoll: 

 
• Introduzzjoni mill-ġdid ta’ speċijiet. 
• L-irkupru u t-tisħiħ ta’ speċijiet, inkluż it-tisħiħ ta’ speċijiet tal-priża. 
• Ix-xiri ta’ art. 
• Il-kisba tad-drittijiet. 
• Il-ħolqien ta’ riżerva (inkluża restrizzjoni stretta fl-użu ta’ l-art). 
• Inċentivi għal ċerti attivitajiet ekonomiċi li jsostnu funzjonijiet ekoloġiċi ewlenin. 
• Tnaqqis ta’ theddid (ieħor), normalment għall-ispeċijiet, jew permezz ta’ azzjoni fuq 

sors waħdieni jew permezz ta’ azzjoni kkoordinata fuq il-fatturi kollha ta’ theddid 
(pereżempju li jirriżultaw minn effetti ta' konċentrazzjoni żejda fil-popolazzjoni. 

 

Fil-prinċipju, normalment ir-riżultat ta’ l-implimentazzjoni tal-kumpens għandu 
jseħħ fiż-żmien meta effettivament qed issir il-ħsara fuq is-sit ikkonċernat. F’ċerti 
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ċirkostanzi fejn dan ma jistax jiġi ssodisfat b’mod sħiħ, se jkun meħtieġ kumpens 
żejjed għat-telf temporanju. 

 

Il-possibbiltà ta’ habitat banking bħala miżura kompensatorja skond l-Artikolu 6(4) hija 
ta’ valur limitat ħafna minħabba l-kriterji stretti msemmija rigward il-ħtieġa għall-
kumpens biex tkun żgurata l-protezzjoni tal-koerenza tan-netwerk (Taqsima 1.4.2).  

Minkejja dan, jista’ jkun hemm użu potenzjali tal-kunċett ta’ habitat banking f’sistema 
limitata marbuta ma’ l-Artikolu 6(1). Pereżempju, fejn huwa previst xi żvilupp, jista’ jkun 
xieraq li jiġu kkunsidrati u implimentati fi ħdan il-pjan ta’ ġestjoni mfassal għas-sit jew 
integrat fi pjanijiet ta’ żvilupp oħrajn, il-miżuri kompensatorji neċessarji li kieku jkunu 
meħtieġa fil-kuntest ta’ tali żvilupp u konsegwentement qabel ma tittieħed kwalunkwe 
deċiżjoni mill-awtoritajiet kompetenti. 
 

1.4.4. X’għandu jiġi inkluż fil-programm tal-miżuri kompensatorji? 

Il-miżuri kompensatorji skond l-Artikolu 6(4) għandhom jindirizzaw il-kwistjonijiet 
kollha, kemm tekniċi u/jew legal jew finanzjarji, li huma meħtieġa biex jintlaħaq l-għan li 
jiġu kkumpensati l-effetti negattivi ta’ pjan jew proġett u li tinżamm il-koerenza ġenerali 
tan-netwerk tan-Natura 2000. Dan li ġej jipprovdi ħarsa ġenerali lejn il-kwistjonijiet li 
għandhom jiġu inklużi fil-programm tal-miżuri kompensatorji. 

 
− Koordinament u kooperazzjoni mil-qrib bejn l-awtoritajiet tan-Natura 2000, l-

awtoritajiet ta’ valutazzjoni u l-proponent tal-programmi kompensatorji (jiġifieri, 
proponent ta’ pjan jew ta’ proġett u konsulenti esterni involuti). 

− Għanijiet u valuri fil-mira ċari skond l-għanijiet ta’ konservazzjoni tas-sit. 
− Analiżi tal-fattibbiltà teknika tal-miżuri fir-rigward ta’ l-għanijiet ta’ konservazzjoni 

tagħhom. 
− Analiżi tal-fattibbiltà legali u/jew finanzjarja tal-miżuri skond iż-żmien meħtieġ. 
− Spjegazzjoni tal-perjodu ta’ żmien li fih hija mistennija l-kisba ta’ l-għanijiet ta’ 

konservazzjoni. 
− Skeda għall-implimentazzjoni u l-koordinament tagħhom ma’ l-iskeda għall-

implimentazzjoni tal-pjan jew tal-proġett. 
− Fażijiet ta’ konsultazzjonijiet pubbliċi u/jew għoti ta’ tagħrif lill-pubbliku. 
− Skedi speċifiċi ta’ sorveljanza u rappurtar bbażati fuq l-indikaturi tal-progress skond l-

għanijiet ta’ konservazzjoni. 
− Il-programm b’baġit xieraq approvat matul il-perjodu adattat biex ikun iggarantit is-

suċċess tal-miżuri. 
 
 

1.5. Il-kriterji għat-tifsil ta’ miżuri kompensatorji 

1.5.1. Il-kumpens fil-mira 

Il-miżuri kompensatorji fid-Direttiva tal-Ħabitats għandhom jiġu stabbiliti skond 
kundizzjonijiet ta’ referenza li d-definizzjoni tagħhom tiddependi fuq il-karatterizzazzjoni 
ta’ l-integrità bijoloġika tas-sit li probabbliment se tintilef jew se tiddeterjora, u skond l-
effetti negattivi sinifikanti li probabbilment se jibqgħu wara l-mitigazzjoni. L-integrità 
bijoloġika tista’ tiġi definita bħala dawk il-fatturi kollha li jikkontribwixxu għaż-żamma ta’ 
l-ekosistema inklużi l-assi strutturali u funzjonali. Fil-qafas tad-Direttiva dwar il-Ħabitats, 
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l-integrità bijoloġika ta’ sit hija marbuta ma’ l-għanijiet ta’ konservazzjoni li għalihom is-
sit ġie denominat bħala parti min-netwerk tan-Natura 2000.  

 
Il-kumpens fil-mira jirrikjedi li ssir evalwazzjoni xierqa ta’ l-Artikolu 6(3) f’konformità 
mad-dispożizzjonijiet imsemmija fil-kapitolu preċedenti. 

 
Ladarba jiġu identifikati l-integrità bijoloġika li probabbilment se ssirilha ħsara u kemm hija 
kbira din il-ħsara, il-miżuri fil-programm ta’ kumpens għandhom jindirizzaw speċifikatament 
dawk l-effetti, sabiex ikunu ppriservati fit-tul l-elementi ta’ l-integrità li jikkontribwixxu 
għall-koerenza ġenerali tan-netwerk tan-Natura 2000. Għalhekk, dawn il-miżuri għandhom 
ikunu l-iktar adattati għal dan it-tip ta’ impatt previst u għandhom jiffokaw fuq għanijiet u 
miri li jindirizzaw b’mod ċar l-elementi affettwati tan-Natura 2000. Dan jeħtieġ li l-miżuri 
jirreferu b’mod ċar għall-aspetti strutturali u funzjonali ta’ l-integrità tas-sit, u t-tipi relatati ta’ 
ħabitat u popolazzjonijiet ta’ speċi li huma affettwati. 
 
Dan jinvolvi li l-programm kompensatorju għandu neċessarjament jikkonsisti f’miżuri 
ekoloġiċi, pereżempju taħt forma ta’ rijabilitazzjoni jew titjib tal-ħabitat, tisħiħ tal-
popolazzjoni u/jew kwalunkwe azzjoni oħra li tista’ tkun adattata għal dan l-iskop. Għalhekk, 
ħlasijiet lill-membri jew f’fondi speċjali, indipendentement jekk dawn finalment humiex 
diretti lejn proġetti għall-konservazzjoni tan-natura, mhumiex adattati skond id-Direttiva dwar 
il-Ħabitats. Barra minn hekk, kwalunkwe miżura sekondarja jew indiretta li tista’ tiġi proposta 
għat-titjib tar-rendiment tal-miżuri ewlenin jew tar-riżultat ta’ l-iskema kompensatorja, 
għandha jkollha relazzjoni ċara ma’ l-għanijiet u l-miri ta’ l-iskema kompensatorja. 
 
Bħala eżempju, fit-tifsil tal-kumpens, għandhom jiġu stabbiliti għanijiet ċari: 
 

• L-identifikazzjoni tan-numru totali ta’ speċijiet affettwati 
• L-identifikazzjoni ta’ l-ispeċijiet prinċipali affettwati u l-proporzjon wiesa’ tal-

popolazzjoni(jiet) totali fejn jinsabu dawn l-ispeċijiet; 
• L-identifikazzjoni tal-funzjoni(jiet) prinċipali tal-ħabitats li se jkunu affettwati 

b’mod negattiv li fuqhom jiddependu l-ispeċijiet, pereżempju għall-għalf, għall-
mistrieħ, eċċ; 

• L-identifikazzjoni tal-popolazzjonijiet ta’ speċijiet u l-funzjonijiet tal-ħabitat li 
probabbilment se jkollhom status favorevoli għall-konservazzjoni; 

• L-identifikazzjoni tal-miżuri meħtieġa biex ipattu għad-dannu fil-funzjonijiet tal-
ħabitat u l-ispeċijiet affettwati sabiex jiġu rijabilitati għal stat li jirrifletti l-istatus 
favorevoli għall-konservazzjoni taż-żona affettwata. 

 
Kwalunkwe inċertezza dwar in-natura preċiża u/jew id-daqs ta’ l-effetti negattivi għandha tiġi 
eżaminata sew.  Fejn xieraq, għandu jiġi adottat metodu prekawzjonarju u l-evalwazzjoni ta’ 
l-effetti negattivi għandha tkun ibbażata fuq xenarju ta’ l-agħar każ. 
 

1.5.2. Il-kumpens effettiv 

Il-fattibbiltà u l-effikaċja tal-miżuri kompensatorji huma kritiċi għall-amministrazzjoni ta’ 
l-Artikolu 6(4) tad-Direttiva tal-Ħabitats f’konformità mal-principju prekawzjonarju u l-
prattika tajba. Sabiex tkun żgurata l-effikaċja, il-fattibbiltà teknika għandha taħdem id f’id 
mal-kriterji tal-miżuri kompensatorji li jistipulaw safejn għandhom jiġu applikati, meta u 
fejn.  
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Il-miżuri kompensatorji għandhom ikunu fattibbli u effikaċi sabiex jerġgħu jiġu rijabilitati 
l-kundizzjonijiet ekoloġiċi meħtieġa biex jiżguraw il-koerenza ġenerali tan-netwerk tan-
Natura 2000 (jiġifieri, l-istruttura ekoloġika u l-funzjonijiet affettwati u l-ħabitats u l-
ispeċijiet involuti). Huwa importanti li wieħed ikun jaf u/jew ikun ippreveda mill-bidu, il-
perjodu ta’ żmien previst u kwalunkwe azzjoni meħtieġa għal titjib fir-rendiment fid-dawl 
ta’ l-implimentazzjoni tal-miżuri. Dan għandu jkun ibbażat fuq l-aħjar għarfien xjentifiku 
disponibbli, flimkien ma’ investigazzjonijiet speċifiċi għal-lokalizzazzjoni preċiża fejn se 
jkunu implimentati l-miżuri kompensatorji. Il-miżuri li għalihom m’hemmx garanzija 
raġonevoli ta’ suċċess, m’għandhomx jiġu kkunsidrati skond l-Artikolu 6(4), u s-suċċess 
probabbli ta’ l-iskema kompensatorja għandu jinfluwenza l-approvazzjoni finali tal-pjan 
jew tal-proġett f’konformità mal-prinċipju preventiv.  

 
Barra minn hekk, meta hemm l-għażla bejn possibilitajiet differenti għall-kumpens, huwa 
meħtieġ li tintgħażel l-iktar għażla effettiva bl-ikbar ċans ta’ suċċess. 

 
Il-programm tal-miżuri kompensatorji jeħtieġ jinkludi monitoraġġ dettaljat matul l-
implimentazzjoni sabiex tkun żgurata effikaċja fit-tul. Peress li dan il-monitoraġġ huwa 
parti mill-qafas tan-netwerk tan-Natura 2000, għandu jkun ikkoordinat ma’ dak previst 
skond l-Artikolu 11 tad-Direttiva dwar il-Ħabitats u eventwalment integrat fih. 

 
Miżuri li fil-prattika juru livell baxx ta’ effikaċja fil-kontribuzzjoni għall-għanijiet, 
għandhom jiġu emendati kif xieraq. 

 
1.5.3. Il-fattibbiltà teknika 

Skond l-għarfien attwali, jidher li mhux probabbli li l-istruttura u l-funzjoni ekoloġika kif 
ukoll il-ħabitats u l-popolazzjonijiet ta’ l-ispeċijiet relatati jistgħu jiġu rijabilitati għall-
istatus li kellhom qabel ma saret il-ħsara mill-pjan jew mill-proġett. Bil-għan li jiġu 
megħluba d-diffikultajiet intrinsiċi li jostakolaw is-suċċess sħiħ tar-rijabilitazzjoni tal-
kundizzjonijiet ekoloġiċi, il-miżuri kompensatorji għandhom ikunu mfassla: 

 
− Skond kriterji xjentifiċi u evalwazzjoni f’konformità ma’ l-aħjar għarfien xjentifiku, 

 
− u billi jiġu meqjusa rekwiżiti speċifiċi tal-karatteristiċi ekoloġiċi li għandhom jiġu 

rijabilitati (pereżempju, il-ħamrija, l-umidità, l-esponiment, l-għadira ġenetika, it-
theddid eżistenti u kundizzjonijiet oħra li huma kritiċi għas-suċċess tar-
rijabilitazzjoni). 

 
L-aspetti kritiċi għall-fattibbiltà teknika se jiddeterminaw jekk il-post fejn se jiġu 
implimentati l-miżuri kompensatorji hux adattat (il-fattibbiltà spazjali), meta u safejn huwa 
xieraq li jiġu implimentati.  

 
Barra minn hekk, l-għażla ta’ miżuri partikolari u t-tifsil tagħhom għandhom jirrispettaw 
il-gwida eżistenti għal kull prattika partikolari, il-ħolqien ta’ ħabitat, ir-rijabilitazzjoni ta’ 
ħabitat, it-tisħiħ tal-popolazzjoni, l-introduzzjoni mill-ġdid ta’ speċijiet, jew kwalunkwe 
miżura oħra kkunsidrata fil-programm kompensatorju.  
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1.5.4. Safejn għandu jasal il-kumpens 

Il-punt safejn għandhom jaslu l-miżuri kompensatorji sabiex ikunu effettivi għandu 
relazzjoni diretta ma’ l-aspetti kwantitattivi u kwalitattivi marbuta ma’ l-elementi ta’ 
integrità (jiġifieri, inklużi l-istruttura u l-funzjonalità u r-rwol tagħhom fil-koerenza 
ġenerali tan-netwerk tan-Natura 2000) li hu probabbli li se jiġu affettwati u ma’ l-effikaċja 
mistennija tal-miżuri.  

 
Konsegwentement, ikun aħjar jekk il-proporzjonijiet tal-kumpens jiġu stipulati każ b’każ u 
fil-bidu għandhom ikunu determinati fid-dawl ta’ l-informazzjoni trattata fl-evalwazzjoni 
msemmija fl-Artikolu 6(3) u jiżguraw r-rekwiżiti minimi biex tiġi ssodisfata l-funzjonalità 
ekoloġika. Wara dan, il-propozjonijiet jistgħu jerġgħu jiġu definiti mill-ġdid skond ir-
riżultati osservati matul il-monitoraġġ ta’ l-effikaċja, u għandha tkun iġġustifikata d-
deċiżjoni finali dwar il-proporzjon ta’ kumpens.  

 
Huwa fatt rikonoxxut sew li ġeneralment il-proporzjonijiet għandhom ikunu ‘l fuq minn 
1:1. Għalhekk, il-proporzjonijiet ta’ kumpens ta’ 1:1 jew inqas għandhom jiġu kkunsidrati 
biss meta jiġi ppruvat li bihom il-miżuri se jkunu mija fil-mija effettivi fir-rijabilittazzjoni 
ta’ l-istruttura u l-funzjonalità fi ħdan perjodu qasir ta’ żmien (pereżempju, mingħajr ma 
jikkompromettu l-preservazzjoni tal-ħabitats jew tal-popolazzjonijiet ta’ speċijiet ewlenin 
li hu probabbli li se jkunu affettwati mill-pjan jew mill-proġett).  

 
1.5.5. Il-lokalizzazzjoni tal-miżuri kompensatorji 

Il-miżuri kompensatorji għandhom jiġu implimentati f’post b’tali mod li tkun tista’ 
tinkiseb l-ogħla effikaċja fiż-żamma tal-koerenza ġenerali tan-Netwerk tan-Natura 2000. 
Dan jinvolvi għadd ta’ prekundizzjonijiet li kwalunkwe miżura kompensatorja għandha 
tissodisfa:  

 
− Iż-żona magħżula għall-kumpens għandha tkun fi ħdan l-istess reġjun bijoġeografiku 

(għal siti denominati skond id-Direttiva dwar il-Ħabitats) jew fi ħdan l-istess firxa, 
rotta migratorja u żona li fiha xi speċijiet ta’ għasafar iqattgħu l-istaġun tax-xitwa 
(jiġifieri, siti denominati skond id-Direttiva dwar l-Għasafar) fl-Istat Membru 
kkonċernat. Barra minn hekk, iż-żona għandha tipprovdi funzjonijiet kumparabbli għal 
dawk li kienu ġġustifikaw il-kriterji magħżula tas-sit oriġinali, partikolarment rigward 
id-distribuzzjoni ġeografika adegwata. 

− Iż-żona magħżula għall-kumpens għandu jkollha - jew għandha tkun kapaċi tiżviluppa 
- il-karatteristiċi speċifiċi marbuta ma’ l-istruttura ekoloġika u l-funzjonijiet, u 
meħtieġa mill-ħabitats u l-popolazzjonijiet ta’ l-ispeċi. Dan huwa marbut ma’ aspetti 
kwalitattivi bħall-individwalità ta’ l-assi affettwati u jirrikjedi l-kunsiderazzjoni tal-
kundizzjonijiet ekoloġiċi lokali. 

− Il-miżuri kompensatorji m’għandhomx ifixklu l-preservazzjoni ta’ l-integrità ta’ 
kwalunkwe sit ieħor tan-Natura 2000 li jikkontribwixxi għall-koerenza globali tan-
netwerk. Meta l-miżuri jiġu implimentati f’sit(i) eżistenti tan-Natura 2000, dawn 
għandhom ikunu konsistenti ma’ l-għanijiet ta’ konservazzjoni tas-sit u m’għandhomx 
jinftiehmu bħala mezz għall-ġestjoni ġenerali meħtieġa għas-sit(i). 

 
Barra minn hekk, hemm ftehim ġenerali li l-kundizzjonijiet lokali meħtieġa sabiex jiġu 
rijabilitati l-assi ekoloġiċi f’riskju, għandhom ikunu viċin kemm jista’ jkun taż-żona 
affettwata mill-pjan jew mill-proġett. Għalhekk, jidher li l-iktar għażla ppreferuta hi li l-
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kumpens jiġi implimentat fi ħdan jew viċin is-sit tan-Natura 2000 kkonċernat, f’post li 
jidher li għandu l-kundizzjonijiet adattati biex il-miżuri jkunu ta’ suċċess. Madankollu, din 
l-għażla mhux dejjem tkun possibbli u hemm il-ħtieġa li tiġi stipulata firxa ta’ prijoritajiet 
li għandhom jiġu applikati meta qed isir it-tiftix għall-postijiet li jissodisfaw ir-rekwiżiti 
tad-Direttiva dwar il-Ħabitats.  

 
1) Il-kumpens fi ħdan is-sit tan-Natura 2000 ipprovda l-elementi neċessarji biex ikun 

żgurat li l-koerenza ekoloġika u l-funzjonalità tan-netwerk jeżistu fi ħdan is-sit.  
 
2) Il-kumpens barra s-sit tan-Natura 2000 kkonċernat, iżda f’unità topografika u ta’ 

pajsaġġ komuni, ipprovda l-istess kontribut għall-istruttura ekoloġika u/jew il-funzjoni 
tan-netwerk hija fattibbli. Il-post il-ġdid jista’ jkun jew sit ieħor denominat bħala tan-
Natura 2000 jew post mhux denominat. F’dan il-każ ta’ l-aħħar, iż-żona nnifisha 
għandha tkun denominata bħala sit tan-Natura 2000 u tista’ tkun suġġetta għar-
rekwiżiti kollha tad-direttivi dwar ‘in-natura’. 

 
3) Il-kumpens barra s-sit tan-Natura 2000, f’unità topografika jew ta’ pajsaġġ differenti. 

Il-post il-ġdid jista’ jkun sit ieħor denominat bħala tan-Natura 2000. Jekk il-kumpens 
iseħħ f’post mhux denominat, iż-żona nnifisha għandha tkun denominata bħala sit tan-
Natura 2000 u tista’ tkun suġġetta għar-rekwiżiti kollha tad-direttivi dwar ‘in-natura’. 

 
Denominazzjonijiet ġodda bħala parti mill-miżuri kompensatorji għandhom jiġu mressqa 
lill-Kummissjoni qabel ma jiġu implimentati u qabel it-twettiq tal-proġett imma wara l-
awtorizzazzjoni tiegħu. In-denominazzjonijiet il-ġodda għandhom jaslu għand il-
Kummissjoni permezz tal-mezzi u l-proċeduri stabbiliti bħal fil-proċess ta’ l-adozzjoni tal-
listi SCI u d-denominazzjonijiet SPA (qisu qatt ma kien xejn).  

 
L-Istati Membri għandhom jiżguraw l-aħjar kooperazzjoni u koordinament meta qed jitrattaw 
il-lokalizzazzjoni tal-miżuri kompensatorji fil-qafas tal-proġetti transkonfinali. 
 

1.5.6. Meta għandu jiġi implimentat il-kumpens 

Iż-żmien li fih għandhom jiġu implimentati l-miżuri kompensatorji jirrikjedi metodu ta’ 
każ b’każ, fejn l-iskeda adottata għandha tiżgura l-kontinwità tal-proċessi ekoloġiċi 
essenzjali għaż-żamma ta’ l-istruttura u l-funzjonijiet bijoloġiċi li jikkontribwixxu għall-
koerenza globali tan-netwerk tan-Natura 2000. Dan jeħtieġ koordinazzjoni stretta bejn l-
implimentazzjoni tal-pjan jew tal-proġett u l-implimentazzjoni tal-miżuri, u jiddependi fuq 
kwistjonijiet bħalma hu l-perjodu ta’ żmien meħtieġ biex il-ħabitats jiżviluppaw u/jew 
għall-popolazzjonijiet ta’ l-ispeċijiet biex jirkupraw jew biex jiġu stabbiliti f’żona 
partikolari. Barra minn hekk, għandhom jiġu kkunsidrati fatturi u proċessi oħra: 

 
− Sit ma jistax jiġi affettwat b’mod irreversibbli qabel ma jkun ġie stabbilit kumpens. 
− Ir-riżultat tal-kumpens għandu jkun effettiv fiż-żmien meta ssir il-ħsara fis-sit 

ikkonċernat. F’ċerti ċirkostanzi fejn dan ma jistax jinkiseb b’mod sħiħ, se jkun 
meħtieġ kumpens żejjed għat-telf temporanju. 

− Jista’ jkun permess dewmien biss jekk jiġi aċċertat li dan mhux se jikkomprometti l-
għan ta’ ‘l-ebda telf nett’ fil-koerenza ġenerali tan-netwerk tan-Natura 2000. 

− L-ebda dewmien ma jista’ jkun permess jekk, pereżempju, dan jista’ jwassal għal telf 
fil-popolazzjoni ta’ kwalunkwe speċi protetta fis-sit, skond l-Anness II tad-Direttiva 
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92/43/KEE jew l-Anness I tad-Direttiva 79/409/KEE, li jeħtieġu attenzjoni partikolari 
meta huma kkonċernati speċijiet prijoritarji. 

− Jista’ jkun possibbli li jitnaqqas il-perjodu ta’ żmien għall-miżuri kompensatorji skond 
jekk l-effetti negattivi sinifikanti aktarx humiex se jseħħu fuq perjodu ta’ żmien qasir, 
medju jew twil. 

 
L-applikazzjoni tal-miżuri speċifiċi biex tpatti għat-telf temporanju li jista’ jseħħ sa meta 
jintlaħqu l-għanijiet ta’ konservazzjoni, tista’ tkun rakkomandabbli. Id-dispożizzjonijiet 
kollha meħtieġa, tekniċi, legali jew finanzjarji, li hemm bżonn għall-implimentazzjoni tal-
miżuri kompensatorji għandhom jitlestew qabel ma tibda l-implimentazzjoni tal-pjan jew 
tal-proġett sabiex jiġi evitat dewmien mhux previst li jista’ jfixkel l-effikaċja tal-miżuri. 

 
1.5.7. L-implimentazzjoni fit-tul 

Il-miżuri kompensatorji jeħtieġu li tkun żgurata bażi legali u finanzjarja soda għall-
implimentazzjoni fit-tul u l-protezzjoni, il-monitoraġġ u ż-żamma tagħhom qabel ma 
jseħħu l-impatti fuq il-ħabitats u/jew fuq l-ispeċijiet. Dan jista’ jinvolvi li: 

 
− Il-protezzjoni temporanja tkun waħda effettiva, anki jekk l-istatus SCI/SPA jingħata 

biss iktar tard. 
 
− Jiġu mfassla strumenti ta’ l-infurzar li jorbtu fuq livell nazzjonali bil-għan li tkun 

żgurata implimentazzjoni sħiħa u effikaċja tal-kumpens (pereżempju, jistgħu jkunu 
marbuta mar-responsabbiltà skond id-Direttiva dwar l-impatt fuq l-ambjent (EIA), 
jekk applikabbli, jew skond id-Direttiva dwar ir-Responsabbiltà Ambjentali meta din 
tidħol fis-seħħ; tiġi ssussidjata l-approvazzjoni ta’ pjan jew ta’ proġett abbażi tal-
validità tad-dispożizzjonijiet rilevanti għall-implimentazzjoni tal-miżuri 
kompensatorji). 

 
− It-tifsil ta’ mezzi legali meħtieġa għax-xiri ta’ art jew drittijiet huwa meqjus essenzjali 

għall-implimentazzjoni effettiva tal-miżuri skond il-prattika tajba (pereżempju, 
proċeduri speċifiċi għax-xiri obbligatorju għal raġunijiet ta’ konservazzjoni tan-
natura). 

 
− Jiġu stabbiliti programmi ta’ monitoraġġ matul l-implimentazzjoni kollha tal-proġett, 

inklużi għanijiet, korpi responsabbli u r-riżorsi meħtieġa, indikaturi u rekwiżiti dwar 
ir-rappurtaġġ lill-Kummissjoni. Dan jista’ jitwettaq bl-aħjar mod permezz ta’ korpi 
indipendenti mwaqqfa speċifikatament għall-iskop u f’koordinazzjoni u kooperazzjoni 
mill-qrib ma’ l-awtoritajiet tan-Natura 2000. 

 
1.6. Min hu responsabbli għan-nefqa għall-miżuri kompensatorji? 

Tidher li hija ħaġa loġika li, f’konformità mal-prinċipju ‘min iniġġes iħallas’, il-promotur 
tal-proġett ikun responsabbli min-nefqa għall-miżuri kompensatorji. Tista’ tiġi inkluża fil-
baġit totali ppreżentat lill-awtoritajiet pubbliċi f’każ ta’ kofinanzjament. F’dan ir-rigward, 
il-fondi Ewropej jistgħu, pereżempju, jikkofinanzjaw il-miżuri kompensatorji għall-
infrastruttura tat-trasport skond it-TEN (in-Netwerk Trans-Ewropew). B’mod partikolari, 
huwa possibbli li tingħata assistenza finanzjarja mill-Fond Ewropew Reġjonali ta’ l-
Iżvilupp (ERDF) għall-miżuri kompensatorji assoċjati mal-proġetti li qed jiġu ffinanzjati 
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minn dan il-fond u sakemm qed tingħata skond l-għanijiet, ir-regoli u l-proċeduri 
applikabbli għal dan il-fond. 

 
Sussidju li jingħata minn awtorità pubblika għal miżuri meħuda biex jikkumpensaw għall-
ħsara li tkun saret f’sit tan-Natura 2000, jista’ jiġi kkunsidrat bħala Għajnuna ta’ l-Istat (fi 
ħdan it-tifsira ta’ l-Artikolu 87 (ex 92) tat-Trattat), jekk dan jingħata lil impriża stabbilita fis-
sit tan-Natura 2000, denominat qabel jew wara l-istabbiliment ta’ l-impriża. Madankollu, fil-
każ ta’ impriża li taġixxi ta’ kuntrattur għal awtorità pubblika biex tibni infrastruttura, is-
sussidju ma jiġix ikkunsidrat bħala għajnuna ta’ l-istat sakemm ma jingħatax għal xogħlijiet 
imwettqa.  
 

L-Istat Membru huwa marbut bil-miżuri kompensatorji mid-dħul fis-seħħ ta’ l-
Artikolu 6. L-iffinanzjar tagħhom jista’ jaqa’ fi ħdan il-kompetenza tiegħu.  

 
1.7. Informazzjoni lill-Kummissjoni dwar il-miżuri kompensatorji 

L-awtoritajiet nazzjonali kompetenti għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni dwar il-miżuri 
kompensatorji adottati. Id-dispożizzjoni fil-kwistjoni la tispeċifika l-forma u lanqas l-iskop ta’ 
din il-komunikazzjoni. Madankollu, sabiex jiġi ffaċilitat il-proċess, is-servizzi tal-
Kummissjoni ħejjew format standard9 għall-preżentazzjoni ta’ l-informazzjoni lill-
Kummissjoni skond id-dispożizzjonijiet ta’ l-Artikolu 6(4). F’kull każ, mhuwiex ir-rwol tal-
Kummissjoni li tissuġġerixxi miżuri kompensatorji jew li tivvalidahom xjentifikament. 
 
L-informazzjoni għandha tippermetti lill-Kummissjoni tivvaluta l-manjiera li biha ġew 
segwiti l-għanijiet ta’ konservazzjoni fis-sit ikkonċernat fil-każ partikolari. Filwaqt illi l-
awtoritajiet nazzjonali huma obbligati speċifikatament jikkomunikaw il-miżuri kompensatorji 
adottati biss, jista’ jkun hemm bżonn il-komunikazzjoni ta’ ċerti elementi relatati mas-
soluzzjonijiet alternattivi studjati u mar-raġunijiet obbligatorji konnessi ma’ l-interess 
pubbliku li ħtieġu l-implimentazzjoni tal-pjan jew tal-proġett, safejn dawn l-elementi 
affettwaw l-għażla tal-miżuri kompensatorji. 
 
L-informazzjoni dwar il-miżuri kompensatorji għandhom jippermettu lill-Kummissjoni 
tivvaluta l-manjiera li biha ġew segwiti l-għanijiet ta' konservazzjoni tas-sit ikkonċernat 
fil-każ partikolari. Madankollu, mhuwiex ir-rwol tal-Kummissjoni li tissuġġerixxi 
miżuri kompensatorji. 

F’liema parti tal-proċess ta’ ppjanar, il-Kummissjoni għandha tiġi infurmata dwar il-miżuri 
kompensatorji u min hu responsabbli minn din l-informazzjoni? 

Il-miżuri kompensatorji għandhom jiġu mressqa lill-Kummissjoni qabel ma jiġu 
implimentati u saħansitra qabel l-implimentazzjoni tal-pjan jew tal-proġett ikkonċernat 
iżda wara l-awtorizzazzjoni tiegħu, sabiex il-Kummissjoni jkollha ċ-ċans titlob 
informazzjoni ulterjuri dwar il-miżuri meħuda jew biex tieħu azzjonijiet f’każ li 
tikkunsidra li r-rekwiżiti legali tad-direttiva ma ġewx applikati b’mod korrett. Għalhekk, 
huwa rakkomandabbli li l-miżuri kompensatorji jiġu mressqa lill-Kummissjoni malli dawn 
jiġu adottati fil-proċess ta’ ppjanar sabiex il-Kummissjoni tingħata ċans, fi ħdan il-

                                                 
9  Dan il-format huwa ppreżentat fl-Anness IV ta’ dan id-dokument. 
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kompetenza tagħha bħala gwardjan tat-Trattat, li tivvaluta jekk id-dispożizzjonijiet tad-
Direttiva hux qed jiġu applikati tajjeb. 

 
Bħala l-korpi responsabbli mill-preservazzjoni tal-koerenza globali tan-netwerk tan-Natura 
2000 u mill-aġġornament ta’ l-informazzjoni dwaru, l-awtoritajiet responsabbli min-Natura 
2000 f’kull Stat Membru għandhom rwol importanti f’dan il-proċess, u kieku l-informazzjoni 
tiġi ppreżentata permezz ta’ l-awtorità nazzjonali permezz tar-Rappreżentanzi Permanenti ta’ 
kull Stat Membru bħal fil-każ tal-proċess għall-adozzjoni tal-listi ta’ siti. 

 
1.8. X’jiġri fil-każ ta’ siti li huma meqjusa bħala ħabitats ta’ prijorità 

u/jew fihom speċijiet ta’ prijorità?  

It-tieni subparagrafu ta’ l-Artikolu 6(4) jipprevedi trattament speċjali kull meta l-pjan jew il-
proġett jikkonċerna sit meqjus bħala ħabitat ta' prijorità u/jew li fih speċi ta’ prijorità, u li 
probabbli se jaffettwa dawn il-ħabitats u/jew speċijiet prijoritarji. L-implimentazzjoni tal-
pjanijiet jew tal-proġetti li probabbli se jkollhom effett fuq dawn is-siti tista’ tkun 
iġġustifikata biss jekk jiġu evokati raġunijiet obbligatorji konnessi ma’ l-interess pubbliku li 
jikkonċernaw is-saħħa tal-bniedem u s-sigurtà pubblika jew konsegwenzi ta’ benefiċċji 
prijoritarji, jew jekk, qabel tingħata l-approvazzjoni tal-pjan jew tal-proġett, il-Kummissjoni 
tesprimi opinjoni dwar l-inizjattiva prevista.  
 
Fi kliem ieħor, ħsara lis-sit tiġi aċċettata biss bħala li hi meħtieġa biex jintlaħqu l-għanijiet 
tad-direttiva meta jqumu r-raġunijiet obbligatorji speċifiċi msemmija hawn fuq jew, bħala 
alternattiva, wara s-salvagwardja proċedurali supplimentari ta’ evalwazzjoni indipendenti 
mwettqa mill-Kummissjoni.  
Din id-dispożizzjoni tqajjem numru ta’ mistoqsijiet relatati ma’:  

• l-identifikazzjoni tas-siti kkonċernati;  

• l-interpretazzjoni tal-kunċetti ta’ saħħa tal-bniedem, sigurtà pubblika u konsegwenzi ta’ 
benefiċċju ewlenin għall-ambjent;  

• il-proċedura għall-adozzjoni ta’ l-opinjoni tal-Kummissjoni u l-konsegwenzi li jirriżultaw 
minn din l-opinjoni.  

1.8.1. Is-siti kkonċernati 

It-tieni subparagrafu ta’ l-Artikolu 6(4) japplika meta l-implimentazzjoni tal-pjan jew tal-
proġett probabbilment se taffettwa sit li jospita ħabitats u/jew speċijiet ta’ prijorità. F’dan ir-
rigward, ikun raġonevoli li jiġi kkunsidrat li pjan jew proġett: 
 

a) li ma jaffettwax, bl-ebda mod, ħabitat jew speċi ta’ prijorità; jew 

b) li jaffettwa speċi/ħabitat li ma tqisux fl-għażla tas-sit ("preżenza mhux sinifikanti" fil-
Formola Standard tad-Dejta)  

m'għandux de facto jiġġustifika li sit għandu jkun suġġett għal dan it-tieni subparagrafu.  
 
Peress li d-Direttiva dwar l-Għasafar ma tistabbilixxi l-ebda speċi ta’ prijorità, il-miżuri 
kompensatorji bil-għan li jpattu għall-effetti fuq il-popolazzjonijiet ta’ l-għasafar ta’ l-SPA’s, 
qatt mhuma se jirrikjedu l-opinjoni tal-Kummissjoni. 
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It-tieni subparagrafu ta’ l-Artikolu 6(4) jista’ jiġi interpretat daqslikieku japplika għas-
siti kollha li jospitaw il-ħabitats u/jew l-ispeċijiet ta’ prijorità, meta dawn il-ħabitats u l-
ispeċijiet jiġu affettwati. 

 
1.8.2. Il-kunċetti ta’ “saħħa tal-bniedem”, “sigurtà pubblika” u 

“konsegwenzi ta’ benefiċċju ewlenin għall-ambjent” 

Is-saħħa tal-bniedem, is-sigurtà pubblika u l-konsegwenzi ta’ benefiċċju ewlenin għall-
ambjent huma l-iktar raġunijiet obbligatorji importanti konnessi ma’ l-interess pubbliku li 
jieħu preċedenza. Madankollu, l-istess bħall-kunċett ta’ “raġunijiet obbligatorji konnessi ma' 
l-interess pubbliku", dawn it-tliet kategoriji mhumiex definiti b’mod ċar. 
 
Il-liġi Komunitarja tirreferi għar-raġunijiet ta’ saħħa pubblika u ta’ sigurtà pubblika bħala 
raġunijiet li jistgħu jiġġustifikaw l-adozzjoni tal-miżuri nazzjonali li jirrestrinġu l-moviment 
ħieles tal-merkanzjia, tal-ħaddiema, tas-servizzi kif ukoll id-dritt għall-istabbiliment. Barra 
minn hekk, il-ħarsien tas-saħħa tal-persuni huwa wieħed mill-għanijiet fundamentali tal-
politika Komunitarja fil-qasam ta’ l-ambjent. Bl-istess mod, il-konsegwenzi ta’ benefiċċju 
ewlenin għall-ambjent huma kategorija li għandha tiġi inkluża fl-għanijiet fundamentali tal-
politika ambjentali msemmijin iktar ‘il fuq   
 
Fi ħdan il-qafas tal-prinċipju tas-sussidjarjetà, hija responsabbiltà ta’ l-awtoritajiet nazzjonali 
kompetenti li jiċċekkjaw jekk tinħoloqx sitwazzjoni bħal din. Ovvjament, kull sitwazzjoni ta’ 
dan it-tip probabbilment tiġi eżaminata mill-Kummissjoni fi ħdan il-qafas ta’ l-attivitajiet 
tagħha ta’ kontroll ta’ l-applikazzjoni korretta tal-liġi tal-Komunità.  
 
Rigward il-kunċett ta’ “sigurtà pubblika”, ta’ min jirreferi għas-sentenza tal-Qorti tal-
Ġustizzja tat-28 ta’ Frar 1991 fil-każ C-57/89, Il-Kummissjoni kontra l-Ġermanja ("Leybucht 
Dykes"). Dik id-deċiżjoni ppreċediet l-adozzjoni tad-Direttiva 92/43/KEE u għalhekk ta’ l-
Artikolu 6. Madankollu, id-deċiżjoni hija ta’ rilevanza anki minħabba l-fatt li l-metodu tal-
Qorti influwenza l-abbozzar ta’ l-Artikolu 6. Il-kwistjoni kienet dwar ix-xogħol ta’ 
kostruzzjoni biex jiġu msaħħa d-digi f'Leybucht fil-Baħar tat-Tramuntana. Dan ix-xogħol kien 
jinvolvi tnaqqis fiż-żona ta’ l-SPA. Bħala prinċipju ġenerali, il-Qorti ddikjarat li r-raġunijiet li 
jiġġustifikaw tnaqqis bħal dan jikkorrispondu ma’ l-interess ġenerali li huwa superjuri għall-
interess ġenerali rrapreżentat mill-għan ekoloġiku tad-direttiva. F’dan il-każ speċifiku, il-
Qorti kkonfermat li l-periklu ta’ għargħar u l-ħarsien tal-kosta huma raġunijiet serji biżżejjed 
biex jiġġustifikaw ix-xogħol fuq id-digi u t-tisħiħ ta' l-istruttura tal-kosta sakemm dawn il-
miżuri jiġu limitati għall-minimu. 
 

L-awtoritajiet nazzjonali jistgħu jawtorizzaw l-implimentazzjoni tal-pjan jew tal-proġett 
biss jekk tingħata evidenza tar-raġunijiet imsemmija iktar 'il fuq konnessi ma' l-interess 
pubbliku li jieħu preċedenza u fil-limiti li fi ħdanhom il-pjan jew il-proġett ikkonċernat 
jirriżulta li huwa meħtieġ biex jiġi ssodisfat l-interess pubbliku kkonċernat.  
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1.8.3. L-adozzjoni ta’ l-opinjoni tal-Kummissjoni - il-konsegwenzi 
tagħha 

Kif ġie ikkonfermat mis-Sentenza tal-Qorti ta’ l-14 ta’ Settembru 2006 fil-każ C-244/05, il-
Kummisjoni tista’ tagħti opinjoni skond l-Artikolu 6(4) meta s-siti involuti huma dawk li 
jinsabu elenkati fil-lista ta’ siti magħżula bħala siti ta’ importanza Komunitarja (SCI).  
 
Fil-każ ta’ raġunijiet obbligatorji konnessi ma’ l-interess pubbliku li jieħu preċedenza li 
mhumiex is-saħħa tal-bniedem, il-benefiċċji ambjentali u ta’ sigurtà, hija meħtieġa minn qabel 
l-opinjoni tal-Kummissjoni. It-tieni subparagrafu ta’ l-Artikolu 6(4) ma jispeċifikax proċedura 
jew kontenut speċifiku ta opinjoni bħal din10. Għalhekk, hemm bżonn issir referenza għal 
darb’oħra għall-ekonomija u għall-għanijiet segwiti mid-dispożizzjoni ikkonċernata. L-
opinjoni għandha tkopri l-evalwazzjoni tal-valuri ekoloġiċi li probabbilment se jiġu affettwati 
mill-pjan jew mill-proġett, ir-rilevanza tar-raġunijiet obbligatorji invokati u l-bilanċ ta’ dawn 
iż-żewġ interessi opposti, kif ukoll evalwazzjoni tal-miżuri kompensatorji. Dik l-evalwazzjoni 
tinvolvi kemm eżaminazzjoni xjentifika u ekonomika kif ukoll eżaminazzjoni tal-ħtieġa u tal-
proporzjonalità ta’ l-implimentazzjoni tal-pjan jew tal-proġett fir-rigward tar-raġunijiet 
obbligatorji invokati.  
 
Min-natura tagħha, l-opinjoni mhijiex att li jorbot legalment. L-awtoritajiet nazzjonali jistgħu 
ma jimxux magħha u jistgħu jiddeċiedu li jimplimentaw il-pjan jew il-proġett, anki jekk l-
opinjoni hija negattiva. Madankollu, fil-każ ta’ l-aħħar, wieħed jista’ jistenna raġonevolment, 
li d-deċiżjoni tindirizza l-argumenti tal-Kummissjoni u tispjega għaliex ma ġietx segwita l-
opinjoni. F’kull każ il-Kummissjoni tista’ tevalwa jekk l-implimentazzjoni tal-pjan jew tal-
proġett hix konformi mar-rekwiżiti tal-liġi tal-Komunità u, jekk meħtieġ, tibda l-azzjoni legali 
kif xieraq. Filwaqt illi d-Direttiva ma tinkludi l-ebda skadenza speċifika rigward l-adozzjoni 
ta’ l-opinjoni tal-Kummissjoni, is-Servizzi tal-Kummissjoni se jagħmlu l-isforzi kollha 
meħtieġa biex iwettqu l-evalwazzjonijiet u biex jaslu għall-konklużjonijiet xierqa mill-iktar 
fis possibbli. 
 
 
Fl-għoti ta’ l-opinjoni tagħha, il-Kummissjoni għandha tiċċekkja l-bilanċ bejn il-valuri 
ekoloġiċi affettwati u r-raġunijiet obbligatorji invokati, u tevalwa l-miżuri 
kompensatorji. L-opinjoni ma torbotx imma f’każ ta’ nuqqas ta’ konformità mal-liġi 
tal-Komunità, tista’ tittieħed azzjoni legali.  

                                                 
10 Il-format standard rilevanti (Anness IV) jkopri wkoll ir-rikjesta għal opinjoni tal-Kummissjoni skond id-

dispożizzjonijiet ta’ l-Artikolu 6(4)2. 
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ANNESS 
Formola għall-preżentazzjoni ta’ informazzjoni lill-Kummissjoni Ewropea 

skond l-Artikolu 6(4) 

 
L-Istat Membru:     Data: 
 
 

Informazzjoni lill-Kummissjoni Ewropea 
skond l-Artikolu 6 tad-Direttiva dwar il-Ħabitats 

(Id-Direttiva 92/43/KEE) 
 
 
 

 
Dokumentazzjoni mibgħuta għal/  informazzjoni/   opinjoni/ 
 
        (art. 6(4).1)                 (art. 6(4).2) 
 
 
L-awtorità kompetenti nazzjonali: 
 
 
L-indirizz: 
 
 
 
Il-persuni li wieħed jista’ jikkuntattja: 
 
 
 
Tel., feks, e-mail: 
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L-isem u l-kodiċi tas-sit tan-Natura 2000 affettwat: 
 
 
Dan is-sit huwa: 
 

 SPA skond id-Direttiva dwar l-Għasafar   SCI propost skond id-Direttiva 
tal-Ħabitats  

 
        li jospita ħabitat/speċijiet ta’ prijorità 
 
 
 
 
Sommarju tal-pjan jew tal-proġett li għandu effett fuq is-sit: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. PJAN JEW PROĠETT 
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Sommarju ta’ l-evalwazzjoni ta’ l-effetti negattivi fuq is-sit: 
 
N.B.: dan is-sommarju għandu jiffoka fuq l-effett negattiv mistenni fuq il-ħabitats u l-
ispeċijiet li għalihom is-sit ġie propost għan-netwerk tan-Natura 2000, għandu jinkludi l-
mapep adattati u jiddeskrivi l-miżuri ta’ mitigazzjoni li diġà ġew deċiżi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. EFFETTI NEGATTIVI 
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Sommarju tas-soluzzjonijiet alternattivi studjati mill-Istat Membru : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ir-raġunijiet għalfejn l-awtoritajiet kompetenti nazzjonali kkonkludew li m'hemmx 
soluzzjonijiet alternattivi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. SOLUZZJONIJIET ALTERNATTIVI 
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Ir-raġunijiet għalfejn se jiġi implimentat xorta l-pjan jew il-proġett: 
 
 

 Raġunijiet obbligatorji konnessi ma’ l-interess pubbliku li jieħu preċedenza, li jinkludu 
dawk ta’ natura soċjali jew ekonomika (fin-nuqqas ta’ speċi/ħabitat ta’ prijorità) 

 
 is-saħħa tal-bniedem 

 
 is-sigurtà pubblika 

 
 konsegwenzi ta’ benefiċċju ta’ importanza ewlenija għall-ambjent 

 
 analiżi tar-raġunijiet obbligatorji konnessi ma’ l-interess pubbliku li jieħu preċedenza 

 
 
 
 
Deskrizzjoni fil-qosor tar-raġuni: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. RAĠUNIJIET OBBLIGATORJI 
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Il-miżuri kompensatorji previsti u perjodu ta’ żmien għall-implimentazzjoni: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. MIŻURI KOMPENSATORJI 


