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12.02.2008

AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0468/2007, imressqa minn Jan Terkel Nielsen (ta’ nazzjonalità 
Daniża), dwar ksur tar-regoli ambjentali ta’ l-UE b’rabta ma’ proġett ta’ 
bini ta’ dwejra fil-kampanja għall-vaganzi fid-Danimarka

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jilmenta li l-awtoritajiet Daniżi awtorizzaw il-bini ta’ 20 dwejra fil-kampanja 
għall-vaganzi fuq il-gżira żgħira ta’ Ǻrø fid-Danimarka. Huwa jenfasizza li l-gżira kollha 
kemm hi hija inkluża fil-habitat site 96 ta’ l-UE u li l-proġett tal-bini tad-djar fil-kampanja 
għall-vaganzi huwa b’hekk fi ksur tal-leġiżlazzjoni ta’ l-UE fil-qasam ambjentali.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fid-data ta’ l-20 ta’ Settembru 2007. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna 
biex tagħti informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet nhar it-12 ta’ Frar 2008.

Il-petizzjonant huwa mħasseb dwar żviluppi proposti li jaffettwaw 'zona internazzjonali ta’ 
protezzjoni tan-natura ' fuq il-gżira żgħira ta’ Aarø, fil-Lbiċ tad-Danimarka. Huwa jindika li 
fl-intier tagħha l-gżira hija innominata skond il-Konvenzjoni Ramsar dwar l-artijiet 
mistagħdra u hija wkoll sit ta’ Natura 2000 skond id-Direttiva dwar il-Ħabitats. 

Fl-2005 u l-2006, applikazzjonijiet mill-awtorità lokali (Haderslev kommune) li jikkonċernaw 
l-iżvilupp tad-djar fil-kampanja għall-vaganzi fuq il-gżira kienu miċħuda bis-sħiħ mill-
awtoritajiet nazzjonali. Fl-2007 ġie adottat 'landsplandirektiv' (Landsplansdirektiv for 11 
sommerhusområder i kystnærhedszonen i Sønderjylland) mill-Parlament Daniż, li jiftaħ il-
possibbiltà għal żvilupp li jkopri l-bini ta’ 20 dwejra fil-kampanja għall-vaganzi fuq il-gżira.
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Il-petizzjonant huwa mħasseb minħabba l-fatt li l-possibbiltà li issa jiġu żviluppati 20 dwejra 
fil-kampanja għall-vaganzi fi ħdan zona internazzjonali ta’ protezzjoni tan-natura ser ikollha 
konsegwenzi għas-sit u jibża’ li tista’ ssir ħsara lill-ħabitats u l-ispeċi li għalihom kienet 
innominata din iz-zona.

Billi din iz-zona ġiet innominata wkoll bħala art mistagħdra ta’ importanza internazzjonali skond 
il-Konvenzjoni Ramsar, l-interess tal-Komunità jiddependi mill-klassifikazzjonijiet ta’ SPA u 
SCI li kienu saru fit-twettiq ta’ l-obbligi skond id-Direttiva tal-Kunsill 79/409/KEE dwar il-
konservazzjoni ta’ l-għasafar selvaġġi 1 u d-Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE dwar il-
konservazzjoni tal-ħabitats naturali u tal-fawna u l-flora selvaġġi 2 . Il-Kummissjoni tista’ 
tikkonferma li l-gżira żgħira ta’ Aarø hija nnominata mid-Danimarka u li tagħmel parti min-
netwerk ta’ zoni ta’ konservazzjoni ta’ Natura 2000. Il-motivazzjoni xjentifika għan-nomina 
hija numru ta’ tipi ta’ ħabitats, inklużi 1330 għadira tal-melħ fl-Atlantiku (Strandenge) u 3150 
għadira ewtrofika naturali b’veġetazzjoni tat-tip Magnopotamium jew Hydrocharition
(Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks). Barra minn hekk, is-sit
jilqa’ fih ċerti għasafar u speċi oħrajn, inklużi ċ-Circus aeroginosus (Rørhøg) u r-Rana arvalis
(Spidssnudet frø) u l-Bufo calamita (Strandtudse).

Il-petizzjonant ma jipprovdi ebda informazzjoni dwar il-'landsplandirektiv' li ġie adottat, iżda 
l-Kummissjoni setgħet tiddeskrivi l-iżvilupp tiegħu fuq il-websajt nazzjonali. Fil-petizzjoni 
ma hemm ebda informazzjoni li tista’ twassal għall-konklużjoni li ser ikun hemm telf ta’ 
ħabitats jew speċi ta’ importanza ta’ konservazzjoni jew interruzzjoni sinjifikanti ta’ speċi li 
għalihom ġie kklassifikat is-sit. 

Il-fatt li sit jiġi nnominat skond id-Direttiva dwar il-Ħabitats ma jikkostitwixxi ebda 
projbizzjoni fuq attivitajiet oħrajn fiz-zona. Madankollu, attivitajiet ippjanati għandhom ikunu
suġġetti għal evalwazzjoni ta’ l-impatt potenzjali tagħhom fuq il-ħabitats u l-ispeċi li 
għalihom ikun ġie nnominat is-sit. Dan joħroġ mill-Artikolu 6(3) tad-Direttiva dwar il-
Ħabitats, li jgħid li kwalunkwe pjan jew proġett mhux marbut ma’ jew meħtieġ għall-
immaniġġjar tas-sit, iżda li x’aktarx ikollu effett sinjifikanti fuqu, għandu jkun suġġett għal 
evalwazzjoni xierqa ta’ l-implikazzjonijiet tiegħu għas-sit fid-dawl ta’ l-għanijiet tal-
konservazzjoni tas-sit. Il-proċedura għal tali evalwazzjonijiet kienet stabbilita fl-Artikolu 6 
tad-Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE dwar il-konservazzjoni tal-ħabitats naturali u tal-fawna u 
l-flora selvaġġi. Il-Kummissjoni innotat li l-awtoritajiet Nazzjonali Daniżi wettqu 
evalwazzjoni bħal din (minn Danmarks Miljøundersøgelser, Afdeling for Vildtbiologi og 
Biodiversitet, 21 ta’ Awwissu 2006) għal-'landsplandirektiv'. Huwa nnotat ukoll li qegħdin 
jiġu proposti miżuri ta’ mitigazzjoni, li huma mistennija li mhux biss jimmitigaw iżda wkoll 
itejbu l-kundizzjonijiet għall-ispeċi inkwistjoni. Il-konklużjoni ta’ din l-evalwazzjoni turi li, 
b’kunsiderazzjoni ta’ l-implimentazzjoni tal-miżuri ta’ mitigazzjoni, il-proġett mhux ser 
ikollu impatt negattiv sinjifikanti fuq tipi ta’ ħabitats jew speċi li għalihom huwa nnominat is-
sit jew li huma mniżżla fl-Anness IV tad-Direttiva dwar il-Ħabitats jew fl-Anness 1 tad-
Direttiva dwar l-Għasafar. 

Fir-rigward ta’ l-applikar tad-Direttiva 2001/42/KE dwar l-evalwazzjoni ta’ l-effetti ta’ ċerti 
pjanijiet u programmi fuq l-ambjent, huwa nnotat ukoll li qed jingħad li twettqet evalwazzjoni 
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għal-'landsplandirektiv'.

Il-'landsplandirektiv' ma jiftaħx it-triq għal passi sussegwenti fil-proċess ta’ l-ippjanar 
(ippjanar fil-livelli muniċipali u lokali), li eventwalment jistgħu jirriżultaw f’għoti ta’ permess 
biex jinbnew 20 dwejra fil-kampanja għall-vaganzi. F’dan il-proċess qegħdin jingħataw 
struzzjonijiet dwar il-konformità ma’ l-Artikoli 6 u 12 tad-Direttiva dwar il-Ħabitats.

Konklużjonijiet

Għas-sit inkwistjoni, il-Kummissjoni tinnota li ntlaħqet konformità ma’ l-Artikolu 6 tad-
Direttiva dwar il-Ħabitats; twettqet evalwazzjoni ta’ l-impatt u hemm stipulati kundizzjonijiet 
għall-proċess sussegwenti ta’ l-ippjanar u l-iżvilupp (emenda għal pjan fil-livell ta’ 
muniċipalità u dispożizzjoni ta’ pjan fil-livell lokali). Fid-dawl ta’ l-informazzjoni 
disponibbli, il-Kummissjoni ma tista’ tidentifika ebda ksur tal-leġiżlazzjoni Komunitarja dwar 
l-ambjent fir-rigward tal-proċedura għall-iżvilupp propost (il-'landsplandirektiv') applikata 
mill-awtoritajiet rilevanti fid-Danimarka.
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