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Suġġett: Petizzjoni 0980/2007, imressqa minn Torkild Todsen, ta’ nazzjonalità 
Daniża, f’isem ‘Borgergruppen’ (Il-Grupp taċ-Ċittadini), dwar il-proġett tal-
awtostrada bejn Kiplev u Sønderborg fid-Danimarka

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jipprotesta kontra l-pjanijiet għall-awtostrada bejn Kiplev u Sønderborg, li 
huwa jsostni li jmorru kontra l-leġiżlazzjoni ambjentali tal-UE, b’mod partikolari d-Direttiva 
tal-Kunsill 92/43/KEE dwar il-konservazzjoni tal-ħabitat naturali u tal-fawna u l-flora 
selvaġġa u d-Direttiva tal-Kunsill 79/409/KEE dwar il-konservazzjoni tal-għasafar selvaġġi. 
Minbarra l-impatt ħażin li l-proġett se jkollu fuq in-natura, ir-rotta magħżula se tirriżulta 
sabiex ħafna sewwieqa jkollhom jieħdu vjaġġi itwal mingħajr bżonn u se jkun hemm aktar 
minn 5,000 tunnellata ta’ emissjonijiet annwali żejda ta’ CO2 b’dak kollu li dan ifisser għall-
klima li diġà qiegħda taħt pressjoni.  Il-petizzjonant għalhekk jitlob lill-Parlament Ewropew 
sabiex jintervieni u jiżgura li l-awtoritajiet Daniżi kompetenti jikkonformaw mal-leġiżlazzjoni 
rilevanti tal-UE.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fl-4 ta’ Marzu 2008. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-17 ta’ Lulju 2008.

I. Il-petizzjoni 

Il-petizzjonant huwa mħasseb dwar il-fatt li awtostrada Daniża li hemm ippjanata bejn Kiplev 
u Sønderborg se taffettwa b’mod sinifikanti diversi zoni protetti fil-viċinanza. Iz-zoni 
kkonċernati huma:
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1) SCI u SPA Hostrup sø, Assenholm mose og Felsted Vestermark (DK009X058);
2) SCI u SPA Rinkenæs skov, Dyrehaven og Rode skov (DK009X0068); 
3) SPA Flensborg Fjord og Nybøl Nor (DK009X0064).

B’mod partikolari, it-triq se tgħaddi miz-zona ta’ Hostrup sø u wkoll viċin is-sit ta’ Rinkenæs 
skov.

Skont il-petizzjonant, il-proġett kien suġġett għal konsultazzjoni pubblika u aktar minn 85% 
mill-kummenti li waslu kienu kontra l-proġett. Peress li l-proġett se jwassal għal 
deterjorament sinifikanti fiz-zoni maħtura, il-petizzjonant isostni li l-proġett għandu jitwaqqaf 
minnufih.

Il-petizzjonant jenfasizza li qrib ħafna fin-naħa tal-Punent tas-sit ta’ Hostrup sø hemm 
awtostrada. L-awtostrada ppjanata se tgħaddi mis-sit fin-Nofsinhar, u z-zona ewlenija tas-sit, 
għalhekk, tkun imdawra mit-traffiku. Iż-żieda fit-traffiku titfa’ aktar pressjoni fuq is-sit, 
b’mod partikolari fejn jidħlu l-istorbju u l-pollutanti. L-għasafar ikunu jistgħu jieklu u 
jirriproduċu anqas minħabba tfixkil li jirriżulta mill-istorbju kostanti.

L-awtostrada tista’ tkun ukoll ta’ ostaklu bejn is-sit ta’ Hostrup sø u zona ta’ lagi li tinsab qrib 
ħafna fin-Nofsinhar tas-sit li tospita wkoll għadd kbir ta’ għasafar.

Il-petizzjonant jgħid ukoll li l-awtostrada tista’ tibdel il-kundizzjonijiet idroloġiċi fiz-zona ta’  
Hostrup sø peress li l-livelli tal-ilma ta’ taħt l-art se jitnaqqsu matul ix-xogħlijiet ta’ 
kostruzzjoni. Din il-konsegwenza ma ġietx investigata aktar qabel ma ngħatat l-
awtorizzazzjoni minkejja l-fatt li l-ħsara tista’ tkun waħda irreparabbli.

Il-petizzjonant jiġbed l-attenzjoni lejn il-fatt li l-ħabitats fiz-zona huma sensittivi għan-
nitroġenu b’limitu ta’ tolleranza ta’ madwar 10-20 kg għal kull ettaru fis-sena. Id-depożitu 
medju tan-nitroġenu fiz-zona diġà qabeż l-20 kg għal kull ettaru fis-sena. Għalhekk, il-livelli 
ta’ tolleranza bħalissa diġà nqabżu għall-ħabitats magħżula. L-awtostrada tkompli żżid iktar 
pressjoni fuq il-ħabitats li jkollom effett ħażin fuq iż-żamma tal-ħabitats naturali protetti.

Finalment, il-petizzjonant jenfasizza li hemm alternattivi għall-awtostrada li huma aħjar 
b’rabta mal-ġestjoni kemm tal-ambjent kif ukoll tat-traffiku, bħal ngħidu aħna, li titkabbar it-
triq attwali.

II. Il-kummenti tal-Kummissjoni dwar il-petizzjoni

Kif indikat fil-petizzjoni, il-Kummissjoni rreġistrat ilment dwar dan il-proġett fl-2006. Il-
Kummissjoni evalwat kemm l-ilment kif ukoll il-materjal voluminuż ta’ appoġġ li kien 
tressaq.

L-awtostrada bejn Kliplev u Sønderborg hija prevista fl-emenda nru. 27 għall-pjan reġjonali  
2001-2012 li Sønderjyllands Amtsråd (il-Kunsill tal-Kontea ta’  Sønderjylland) adotta fil-5 ta’ 
Settembru 2005. L-emenda għall-pjan reġjonali hija akkumpanjata minn studju dwar l-impatt 
ambjentali li sar għall-proġett.

L-emenda 27 ġiet diskussa min-Naturklagenævnet (il-Bord tal-Appell dwar in-Natura) li, 
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permezz ta’ deċiżjoni tas-16 ta’ Mejju 2006, appoġġja l-pjan. B’hekk il-pjan sar finali.

L-Artikolu 6(3) tad-Direttiva tal-Ħabitats jipprovdi li kull pjan jew proġett li x’aktarx ikollu 
effett sinifikanti fuq sit għandu jkun suġġett għal evalwazzjoni xierqa tal-implikazzjonijiet 
tiegħu għas-sit in vista tal-għanijiet ta’ konservazzjoni. Jista’ jkun hemm qbil dwar il-pjan jew 
il-proġett biss wara li jkun żgurat li dan ma jaffettwax ħażin l-integrità tas-sit. Skont l-
Artikolu 7 tad-Direttiva tal-Ħabitats, l-obbligi li joħorġu mill-Artikolu 6(2), (3) u (4) 
japplikaw ukoll għall-SPAs.

Għaldaqstant, evalwazzjoni skont l-Artikolu 6(3) tad-Direttiva tal-Ħabitats tesiġi li jintuża l-
aħjar għarfien xjentifiku biex jiġi evalwat l-impatt tal-proġett. Il-proġett jista’ jiġi awtorizzat 
biss jekk l-awtoritajiet ikunu żguraw li l-proġett mhux se jaffettwa ħażin is-siti konċernati. 
Meta jiġi awtorizzat il-proġett, għandu jkun hemm ċertezza xjentifika raġonevoli li tali impatt 
ma jeżistix. Bħala konsegwenza, l-evalwazzjoni tal-proġett f’partijiet jew il-posponiment ta’ 
parti mill-evalwazzjoni (l-hekk imsejħa prattiki ta’ tqassim f’ħafna partijiet żgħar) mhumiex 
permessi. 

Abbażi tal-informazzjoni li hemm fil-petizzjoni, jidher li hemm nuqqasijiet fl-evalwazzjoni 
tal-effetti: 1) tal-istorbju tat-traffiku fuq l-għasafar li għalihom ingħażlu s-siti protetti, 2) tal-
emissjonijiet nutrittivi addizzjonali mit-triq u mit-traffiku f’zona li diġà tirċievi emissjonijiet 
nutrittivi ’l fuq mil-livelli kritiċi, u 3) tat-tnaqqis fil-livelli tal-ilma ta’ taħt l-art matul ix-
xogħlijiet ta’ kostruzzjoni.

Abbażi ta’ dan, il-Kummissjoni ddeċidiet li tniedi proċeduri ta’ ksur kontra d-Danimarka talli 
applikat ħażin l-Artikolu 6(3) tad-Direttiva tal-Ħabitats. 

III. Konklużjonijiet

Il-Kummissjoni se żżomm lill-Kumitat għall-Petizzjonijiet infurmat dwar ir-riżultat tal-
proċedura ta’ ksur.

4. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet nhar l-24 ta’ April 2009.

Kif indikat fil-komunikazzjoni tagħha ta’ qabel, il-Kummissjoni rċeviet ilment dwar din il-
kwistjoni, u f’Ġunju 2008, ħarġet Ittra ta’ Avviż Formali lid-Danimarka għall-applikazzjoni 
mhux korretta tal-Artikolu 6(3) tad-Direttiva tal-Ħabitats1. Il-kwistjonijiet prinċipali li tqajmu 
kienu dawk dwar l-evalwazzjoni tal-effetti 1) tal-istorbju tat-traffiku fuq l-għasafar, 2) tal-
emissjonijiet nutrittivi addizzjonali mit-triq u mit-traffiku u 3) tat-tnaqqis fil-livelli tal-ilma ta’ 
taħt l-art matul ix-xogħlijiet ta’ kostruzzjoni.

Id-Danimarka wieġbet għall-Ittra ta’ Avviż Formali f’Lulju 2008. Ir-risposta teżamina bir-
reqqa l-ispeċijiet ta’ għasafar fiz-zona u r-riskju rispettiv ta’ tfixkil skont fejn jinsabu l-
ħabitats tagħhom. L-istudji l-ġodda li twettqu dwar in-nutrijenti, juru li dawn mhu se jkollhom 
l-ebda impatt sinifikanti. Fl-aħħar nett, il-proġett ġie modifikat biex ma jkunx hemm tnaqqis 
fil-livelli tal-ilma ta’ taħt l-art (billi l-mina ġiet sostitwita minn pont).

                                               
1 92/43/KEE,  ĠU L 206, 22.7.1992
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Il-proġett ġie diskuss ukoll f’laqgħa mal-awtoritajiet Daniżi f’Ottubru 2008 u minn dakinhar
’l hawn dawn ressqu aktar informazzjoni f'bosta okkażjonijiet.

Il-petizzjonant l-ewwel nett iqajjem kwistjoni dwar il-fatt li r-rotta attwali tal-awtostrada ma 
kellhiex tintgħażel minħabba li hemm alternattivi aħjar. Jeħtieġ li jiġi enfasizzat li d-Direttiva 
tal-Ħabitats ma tipprojbixxix attivitajiet umani f’sit ta’ Natura 2000. Fil-fatt, l-għan tal-
Artikolu 6 huwa li jawtorizza attivitajiet sakemm jintlaħqu ċerti kondizzjonijiet. L-ewwel nett, 
jeħtieġ isir studju xieraq ambjentali dwar il-pjan jew l-proġett biex jiġi determinat jekk dan 
ikunx se jolqot b’mod sinifikanti s-sit inkwistjoni. Jekk kemm-il darba jirriżulta li mhux se 
jkun hemm effett negattiv sinifikanti, ma jkunx hemm aktar il-ħtieġa skont id-direttiva li jiġu 
eżaminati soluzzjonijiet oħra. 

It-tieni nett, il-petizzjonant isostni li l-awtostrada tikkostitwixxi ksur tal-Artikolu 12(1)(d) tad-
Direttiva tal-Ħabitats minħabba li se jfixkel li bosta speċijiet ta’ żrinġijiet jinfirxu, inklużi fl-
Anness IV tad-direttiva. Xieraq li jiġi nnutat li l-Artikolu 16 jippermetti li jkun derogi mill-
protezzjoni stretta stabbilita fl-Artikolu 12. Minflok l-użu ta’ derogi, il-proġett jista’ wkoll jiġi 
implimentat b’tali mod li jnaqqas jew ineħħi għalkollox l-effett sinifikanti fuq l-ispeċijiet
inkwistjoni. F’tali sitwazzjonijiet, jistgħu jintużaw miżuri ta’ mitigazzjoni. F’April 2008, l-
awtoritajiet Daniżi ppubblikaw, l-hekk imsejjaħ Pjan tan-Natura1 għall-awtostrada, li jispjega
fid-dettal il-miżuri ppjanati ta’ mitigazzjoni (kważi 200 għadira għat-tisqija, ċnut, 16-il 
mogħdija għaż-żrinġijiet, veġetazzjoni "li tkun ta’ gwida" għaż-żrinġijiet biex jgħaddu min-
naħa għall-oħra tal-awtostrada eċċ.). Kwalunkwe effetti sinifikanti mill-awtostrada, 
għaldaqstant, jidhru li ġew eliminati u ma hemm l-ebda ksur tal-Artikolu 12 tad-direttiva fir-
rigward ta’ dan il-punt.

Rigward l-impatt fuq l-għasafar, ir-risposta, kif diġà ssemma, teżamina bir-reqqa r-riskji fuq l-
ispeċijiet ta’ għasafar fiz-zona minħabba tfixkil relatat mal-inħawi fejn jinsabu l-ħabitats 
tagħhom. Skont l-informazzjoni disponibbli, l-ispeċijiet ewlenin ta’ għasafar li jbejtu aktar 
minn kilometru ’l bogħod mill-awtostrada mhumiex f’riskju li jiġu mfixkla mill-istorbju.  Fir-
rigward tal-istudju li jirreferi għalih il-petizzjonant, dan jista’ ma jkunx totalment rilevanti 
għal dan il-każ partikolari minħabba l-fatt li ma jidhirx ċar jekk l-istudju jikkonċernax 
awtostrada b’karatterisitiċi simili, bħal pereżempju d-densità tat-traffiku, u wħud mill-
ispeċijiet imsemmija ma jinsabux fis-sit ta’ Natura 2000 Hostrup Sø. 

Skont l-evalwazzjoni ġenerali tal-informazzjoni tal-Kummissjoni f'dan il-każ l-istudju tal-
impatt ġie miżjuda b’informazzjoni provvduta fir-risposta għall-ittra ta’ avviż formali u matul 
il-ħarifa 2008. L-informazzjoni l-ġdida ma tbiddilx l-ewwel is-sejbiet  li ħarġu mill-istudju
tal-impatt (jiġifieri li l-proġett mhux se jolqot is-sit b’mod sinifikanti). Fuq il-bażi ta’ dan, il-
Kummissjoni kkonkludiet li ma hemm l-ebda prova ċarajew bażi legali biex jiġi segwit każ 
ta’ ksur.

Għaldaqstant, fid-19 ta’ Marzu l-Kummissjoni ddeċidiet, li tagħlaq l-investigazzjoni ta’ dan 
il-każ.

Konklużjoni
                                               
1 http://www.vejdirektoratet.dk/imageblob/cache/191818.pdf
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Il-Kummissjoni għalqet l-investigazzjoni tal-każ minħabba nuqqas ta’ provi ċari ta’ xi ksur 
tal-liġi ambjentali KE.


