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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1778/2008 imressqa minn Ingela Bursjöö, ta’ nazzjonalità Żvediża, 
f'isem il-Föreningen Rädda Finngösravinen och Björnedammsdalen, dwar il-
protezzjoni tal-ambjent naturali fil-wied dejjaq ta’ Finngös u fil-wied ta’ 
Björnedamm fil-muniċipalità ta’ Patille lilhinn miċ-ċentru ta’ Gothenburg.

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jitlob lill-Parlament Ewropew biex jintervjeni u jwaqqaf il-pjanijiet biex 
tinbena triq bejn il-wied dejjaq ta’ Finngös u l-wied ta’ Björnedamm fil-muniċipalità ta’ 
Patille lil hinn miċ-ċentru ta’ Gothenburg. Il-petizzjonant jenfasizza li l-proġett tat-triq imur 
kontra l-leġiżlazzjoni ambjentali tal-UE, u partikolarment, kontra d-dispożizzjonijiet tad-
Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE dwar il-konservazzjoni tal-ħabitat naturali u tal-fawna u l-
flora selvaġġa, id-Direttiva tal-Kunsill 79/409/KEE dwar il-protezzjoni tal-għasafar selvaġġi, 
il-komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar il-manteniment ta’ servizzi għall-ekosistemi għall-
benesseri tal-bniedem, Regolament (KE) Nru 2152/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 
li jirrigwarda monitoraġġ ta' foresti u interazzjonijiet ambjentali tal-Komunità, u l-prinċipji 
tas-6 Programm ta’ Azzjoni Ambjentali. 

2. Ammissibilità

Dikjarata ammissibbli fil-3 ta’ April 2009. Informazzjoni mitluba mill-Kummissjoni skont l-
Artikolu 192(4).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fid-19 ta’ Ġunju 2009.

Din il-petizzjoni tressqet f'isem is-soċjetà (Föreningen Rädda Fingösaravinen och 
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Björndammsdalen) li tgħodd aktar minn 2000 membru u li ġeit fundata fl-1984 sabiex 
tippreserva z-zona u biex din issir riżerva naturali. Il-petizzjonanti jesprimu t-tħassib tagħhom 
dwar il-pjan komprensiv (översiktsplan) għall-muniċipalità (Frar 2006) lilhinn minn 
Gothenburg. (Pjan komprensiv għandu jipprovdi gwida għad-deċiżjonijiet dwar l-użu ta' zoni 
ta' art u ta' ilma u dwar l-iżvilupp u l-preservazzjoni tal-ambjent mibni; ma jorbotx lill-
awtoritajiet jew lill-individwi.) F'dan il-pjan, triq (arterja prinċipali għat-traffiku - skont il-
petizzjoni, triq lokali - skont il-pjan komprensiv), hija prevista fil-wied dejjaq ta' Finngösa. 

Il-petizzjonant jenfasizza li l-proġett tat-triq imur kontra l-leġiżlazzjoni ambjentali tal-UE. 
Huwa jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li referendum fl-2004 wera li l-maġġoranza hija kontra l-
bini ta' din it-triq.

Il-leġiżlazzjoni rilevanti tal-Komunità f'dan il-każ hija d-Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE 
dwar il-konservazzjoni tal-ħabitats naturali u l-fawna u l-flora selvaġġi (Direttiva dwar il-
Ħabitats). Skont l-Artikoli 6.3 u 6.4 ta' din id-Direttiva, kull pjan jew proġett li mhux 
direttament konness jew neċessarju għall-ġestjoni tas-sit iżda li probabbli se jħalli effett 
sinifkanti fuqu, waħdu jew flimkien ma' pjanijiet jew proġetti oħra, għandu jkun suġġett 
għall-evalwazzjoni xierqa tal-implikazzjonijiet tiegħu għas-sit fil-perspettiva tal-għanijiet tal-
konservazzjoni tas-sit. Fid-dawl tal-konklużjonijiet tal-evalwazzjoni, l-awtoritajiet nazzjonali 
kompetenti għandhom jaqblu biss dwar il-pjan jew il-proġett jekk ikunu aċċertaw ruħhom li 
mhux se jolqot l-integrità tas-sit ikkonċernat b’mod negattiv. Jekk l-evalwazzjoni turi li effetti 
negattivi sinifikanti fuq is-sit huma mistennija, il-proġett jista' jiġi awtorizzat biss fin-nuqqas 
ta' soluzzjoni alternattiva, jekk tkun ġustifikata minn raġunijiet imperattivi ta' interess 
pubbliku qawwi u jekk miżuri ta' kumpens adattati jittieħdu biex iħarsu l-koerenza tan-
netwerk Natura 2000. 

Is-sit Natura 2000 imsemmi fil-petizzjoni huwa s-sit n° SE0520183, Säveån, nedre delen. Dan 
is-sit huwa identifikat kif xieraq fil-pjan komprensiv. Kull proġett ta' bini tat-triq fil-wied 
dejjaq ta' Finngösa, għandu għalhekk ikun suġġett għad-dispożizzjonijiet imsemmija hawn 
fuq. 

Konklużjonijiet 

Id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 6.3. tad-Direttiva dwar il-Ħabitats japplikaw għal kull pjan jew 
proġett li probabbli jkollu effett negattiv sinifikanti fuq is-sit Natura 2000. S'issa għad mhemm 
ebda pjanijiet jew proġetti konkreti jew li jorbtu legalment biex tinbena triq jew arterja 
prinċipali għat-traffiku, li għalihom dawn id-dispożizzjonijiet japplikaw. Kull proġett ta' bini 
ta' triq fil-futur ikollu, ovvjament, jikkonforma mal-leġiżlazzjoni tal-UE u jkun suġġett għal 
evalwazzjoni xierqa tal-impatt tiegħu fuq is-sit Natura 2000 li jkun ġie identifikat fil-pjan 
komprensiv. Imbagħad ikun f'idejn l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti biex jevalwaw jekk 
proġett bħal dan ikollux effetti sinifikanti fuq l-objettivi ta' konservazzjoni tas-sit Natura 2000 
u jimplimentaw id-dispożizzjonijiet imsemmija hawn fuq skont kif ikun meħtieġ. 


