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Awstrijaka, f’isem il-Kumitat ta’ Azzjoni kontra l-Iżviluppi Ppjanati 
Ġodda għall-Isports Xitwi f’Mellau u f’Damüls f’Vorarlberg (l-Awstrija), 
b’26 firma, dwar liftijiet tal-iski u cableways ippjanati fiz-zona ta’ Mellau 
u Damüls

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jesprimi tħassib dwar il-liftijiet tal-iski u l-cableways ippjanati, b’rabta mal-
konnessjoni taz-zoni tal-isports xitwi ta’ Mellau u Damüls, li ġew approvati. Isostni li ma sar 
l-ebda studju dwar l-impatt ambjentali fir-rigward tal-proġett u li dan imur kontra l-Protokoll 
tal-Konvenzjoni Alpina dwar il-Protezzjoni tal-Ħamrija. Isostni wkoll li l-proġett se jkollu 
effetti diżastrużi fuq il-ħabitats tal-għasafar u l-mammiferi selvaġġi u li se jinqerdu tliet 
bijotopi importanti. Għalhekk, qiegħed ifittex li l-Parlament Ewropew jieħu azzjoni biex 
jevita li tinqered din iz-zona unika tal-annimali selvaġġi.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fl-4 ta’ Diċembru 2007. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ Proċedura).

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

Iz-zoni muntanjużi ta’ “Bregenzer Wald” (iz-zona tal-foresti ta’ Bregenz), li jappartienu lill-
komuni ta’ Mellau u Damüls fl-Istat Federali Awstrijak ta’ Vorarlberg, ilhom magħrufa sew 
għat-turiżmu u għall-faċilitajiet tagħhom tal-isports xitwi. 

Sabiex iżommu u jkomplu jiżviluppaw l-attrazzjoni ta’ dawn iz-zoni għat-turiżmu xitwi, l-
iktar b’rabta maz-zona ta’ Mellau, li qiegħda tesperjenza tnaqqis fl-għadd ta’ turisti li jżuru l-
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post, iż-żewġ kumpaniji li joperaw il-liftijiet ta’  Mellau u Damüls qablu li jikkoperaw, fost 
affarijiet oħrajn, billi jagħmlu konnessjoni bejn iż-żewġ zoni tal-iski separati tagħhom 
madwar il-muntanja ta’ “Mittagsspitze” b’estensjoni tas-sistemi tal-liftijiet li jwasslu għal 
reġjuni muntanjużi aktar fil-għoli. Barra dan, ittieħdu jew se jittieħdu serje ta’ miżuri oħra 
biex itejbu l-kundizzjonijiet tat-turiżmu tal-isports xitwi fiz-zona, pereżempju: xogħlijiet biex 
jinħażen l-ilma meħtieġ għall-“borra artifiċjali” (lagi ġodda bħala ġibjuni); l-istallazzjonijiet 
assoċjati, titjib fiżiku ta’ mogħdijiet tal-iski li jeżistu u l-iżvilupp ta’ oħrajn ġodda.

Matul l-ewwel fażi ta’ kostruzzjoni, tnejn1 mill-erba’ liftijiet ippjanati diġà bdew joperaw 
matul l-istaġun xitwi tal-2007/2008. Fin-nuqqas ta’ konċett ta’ żvilupp li ntlaħaq qbil uffiċjali 
dwaru u li jorbot għaz-zona (fl-2006, il-konċett l-antik tat-turiżmu tal-1992 – li skoraġġixxa l-
estensjoni ta’ zoni tal-iski – kien qiegħed jiġi rivedut), l-operaturi tal-liftijiet applikaw 
direttament għall-kunsens ta’ żvilupp għal-liftijiet u l-mogħdijiet tal-iski previsti. Sabiex 
jibqgħu konsistenti mal-linji gwida tal-konċett tal-1992, l-awtoritajiet fakkru f’interess 
ekonomiku importanti sabiex l-estensjonijiet ippjanati fiz-zona  jiġu aċċettati.

Il-kumpaniji tal-liftijiet ibbażaw il-pjanijiet ta’ investiment tagħhom fuq studju ta’ żvilupp 
ikkommissjonat fl-2003. Dan l-istudju ta’ żvilupp (l-istudju Bregenzerwald) qies il-pakkett ta’ 
miżuri għat-titjib tal-attrazzjoni tar-reġjun usa’ bħala proġett wieħed ewlieni, kompost minn 
diversi proġetti sekondarji bħall-estensjoni u l-modernizzazzjoni tal-infrastruttura ta’ zoni tal-
iski, jew faċilitajiet imtejba għat-turiżmu sajfi. Sabiex jiġu evitati aktar estensjonijiet ad-hoc 
jew inizjattivi ta’ żvilupp minn investituri individwali, l-istudju ħeġġeġ biex ikun hemm 
konċett ta’ żvilupp globali u integrat sabiex l-iskeda u s-suġġetti ta’ aktar żviluppi jkunu 
stabbiliti b’mod trasparenti2. Din il-proposta ttieħdet biss fil-konċett il-ġdid tal-iżvilupp 
turistiku tal-20073. 

Il-kunsens ta’ żvilupp għal-liftijiet ingħata fl-24 ta’ Frar 2006 u jinkludi ħafna kundizzjonijiet 
li jimmiraw lejn it-tnaqqis tal-impatti ambjentali sinifikanti ta’ dan il-proġett. Dawn il-
kundizzjonijiet jinkludu, fost affarijiet oħrajn, immonitorjar ekoloġiku indipendenti kemm 
tax-xogħlijiet kif ukoll tal-ħlas ta’ € 1.1 miljun lill-fond ta’ protezzjoni Vorarlberg Nature 
minflok il-miżuri ta’ kumpens. Jingħad li dan l-ammont huwa wieħed mill-ogħla ammonti ta’ 
kumpens li qatt tħallsu fl-Art ta’ Vorarlberg.

Il-proġett tal-liftijiet/tal-mogħdijiet tal-iski kien approvat fil-kuntest ta’ proċedura li kienet 
tinkludi għadd ta’ studji tal-impatt, pereżempju dwar “il-protezzjoni tan-natura u tal-pajsaġġ” 
u “il-bijoloġija tal-bijotopi selvaġġi”. Dawn l-istudji jikkonkludu li partijiet mill-proġett se 
jagħmlu ħsara “enormi” lill-interessi tan-natura u tal-pajsaġġ u jinkludu vjolazzjonijiet 

                                               
1 Lift tal-iski “Hohe Wacht”(f’2,000m)  u “Elsenkopf” (f’1,850m).
2 Ara l-kapitolu 6.1 tal-Istudju Bregenzerwald, “Natur- und Landschaftsschutz und Ausbau der Schigebiete” 
(Protezzjoni tan-natura u  tal-pajsaġġ u estensjoni taz-zona tal-iski).
3 Rigward l-iżvilupp ta’ zoni tal-iski ġodda, il-konċett ta’ żvilupp turistiku [2007] jirreferi għal-limiti tal-
kapaċitajiet ta’ trasport u jsejjaħ għal evalwazzjoni tal-impatti li tkun komprensiva kemm jista’ jkun.  Tali 
evalwazzjoni għandha tinkludi titjib tal-liftijiet tal-iski u tal-mogħdijiet, id-densità tal-popolazzjonijiet, l-impatti 
fuq it-traffiku, in-natura u l-ambjent, iz-zoni ta’ parkeġġ, u wkoll il-faċilitajiet ta’ forniment tal-ikel u lukandi.  
Il-konċett ta’ żvilupp tal-promotur u r-rapport mehmuż miegħu għandhom jiffurmaw il-bażi ta’ tali 
evalwazzjonijiet.
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sostanzjali jew parzjalment “gravi”1.

Peress li l-uċuħ kollha “rilevanti għall-EIA” tal-proġett jammontaw eżattament għal 18,4298 
m2, il-proġett jibqa’ taħt il-valur limitu ta’ 20 ha stipolat fil-liġi Awstrijaka tal-EIA tal-2002 
għall-iżviluppi tal-liftijiet tal-iski.2 Għalhekk, l-awtoritajiet ikkonkludew li l-proġett ma kienx 
soġġett għal studju dwar l-impatt ambjentali (EIA).

Bħala reazzjoni għall-oppożizzjoni legali formulata mill-“avukat ambjentali” (l-ombudsman) 
tal-gvern ta’ Vorarlberg, kemm l-amministrazzjoni kif ukoll il-qorti amministrattiva 
kkonfermaw il-pożizzjoni li l-proġett mhuwiex eliġibbli għal EIA. 

Rapporti jissuġġerixxu li l-għadd ta’ turisti diġà beda jiżdied u li investimenti addizzjonali tal-
infrastruttura bħall-estensjoni ta’ lukandi u faċilitajiet oħra qegħdin jiġu ppjanati. 

Studju dwar l-Impatt Ambjentali 3

Il-petizzjonanti jesprimu t-tħassib tagħhom dwar l-istallazzjoni ppjanata – mingħajr studju 
dwar l-impatt ambjentali (EIA) – ta’ dawn l-erba’ liftijiet tal-iski ġodda fil-kuntest tal-
konnessjoni approvata taz-zoni tal-iski ta’ Damüls u Mellau. Skont il-petizzjonanti, sabiex jiġi 
evitat li jsir EIA, id-dejta kkalkolata għaz-zoni affettwati mill-proġett ma kenitx kompleta.

Fl-opinjoni tagħhom, kieku tqiesu b’mod xieraq xogħlijiet oħra li saru matul l-aħħar ħames 
snin, bħall-kostruzzjoni ta’ ġibjun għall-ħżin u ta’ stallazzjonijiet assoċjati (l-ilma biex jintuża 
għall-impjanti li jipproduċu l-borra artifiċjali), zoni ta’ parkeġġ u oħrajn, il-limitu ta’ 20 ha 
għal dan it-tip ta’ proġetti, stabbilit mil-liġi Awstrijaka relatata mal-Istudju dwar l-Impatt 
Ambjentali (UVP-G), inqabeż bil-kbir. Għalhekk, jiddikjaraw li l-proġett kellu jkun soġġett 
għal EIA.

L-awtoritajiet nazzjonali kompetenti responsabbli mill-kunsensi tal-iżvilupp isostnu li z-zona 
totali tal-proġett għal-liftijiet tal-iski li huma previsti tibqa’ fi kwalunkwe każ taħt il-limitu ta’ 
20ha u, għalhekk, m’hemmx bżonn li jsir EIA. Fid-dawl ta’ dan, il-petizzjonanti jitolbu biex 
issir reviżjoni tal-proċedura li saret tal-EIA.

Il-Konvenzjoni Alpina – nuqqas ta’ rispett lejn il-Protokoll dwar il-Konservazzjoni tal-
Ħamrija

Il-petizzjonanti jiddikjaraw li l-istipolazzjonijiet essenzjali tal-leġiżlazzjoni tal-KE, b’mod 
partikolari l-Protokoll dwar il-Konservazzjoni tal-Ħamrija tal-Konvenzjoni Alpina, ma tqisux 
biżżejjed. Il-petizzjonanti huma tal-opinjoni li z-zona tal-proġett ta’ żvilupp mhijiex stabbli u, 
għalhekk, ma kellha tingħata l-ebda awtorizzazzjoni għall-“kostruzzjoni u l-livellar” tal-korsi 
għall-ġiri bl-iski. L-awtoritajiet reġjonali, skont l-evalwazzjoni tal-espert ġeoloġiku tagħhom, 
jiddikjaraw li l-kundizzjonijiet ġeoloġiċi prevalenti huma bażikament stabbli u li z-zoni 
                                               
1 Kunsens ta’ żvilupp mill-awtorità reġjonali ta’ Bregenz (Bezirkshauptmannschaft Bregenz), Deċiżjoni tal-
24/02/2006, paġni 56-57.
2 L-Anness I Z 12 kol.1 (b) tal-liġi Awstrijaka tal-EIA tal-2002.
3 (Id-Direttiva 85/337/KEE dwar l-istima tal-effetti ta’ ċerti proġetti pubbliċi u privati fuq l-ambjent kif emendata 
mid-Direttivi 97/11/KE u 2003/35/KE). 
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għalhekk huma adattati biżżejjed għall-iżvilupp previst. 

Il-petizzjonanti jitolbu li ssir konsultazzjoni esperta indipendenti u li jiġi rivedut il-livell ta’ 
kompetenza tad-deċiżjoni.    

In-nomina komplementari bħala zona protetta Natura 2000

Finalment, il-petizzjonanti – billi jirreferu għall-istudju ekoloġiku li sar mill-amministrazzjoni 
– jagħtu sommarju tal-impatti negattivi tal-istallazzjonijiet tal-liftijiet fuq l-annimali selvaġġi 
u jiddikjaraw li qegħdin iqisu biex jitolbu li z-zoni kkonċernati jiġu nominati bħala zona 
addizzjonali ta’ Natura 2000.

Skont l-informazzjoni li kienet disponibbli, il-Kummissjoni hija tal-opinjoni li l-proġett jista’ 
jkollu effetti sinifikanti fuq l-ambjent, u, li f’dak il-każ, kellu jkun soġġett għal evalwazzjoni 
rigward l-effetti tiegħu skont l-Artikolu 2 (1) tad-Direttiva tal-EIA. 

Kummenti speċifiċi kemm dwar l-użu ta’ limiti kif ukoll dwar il-fehim tat-terminu “proġett” 
jitolbu għal aktar spjegazzjonijiet speċifiċi: 

L-użu restrittiv tal-limiti:

Il-proġett ta’ żvilupp tal-isports xitwi ta’ Damüls-Mellau jaqa’ taħt l-anness II.12 (a) tad-
Direttiva tal-EIA: “It-turiżmu u l-ħin liberu - “Toroq/korsi għall-ġiri bl-iski, seġġjoviji […] u 
żviluppi assoċjati”. Għall-proġetti li jaqgħu taħt l-anness II tad-Direttiva tal-EIA, l-Istati 
Membri għandhom jiddeterminaw jew b’eżami ta’ każ b’każ u/jew billi jistabbilixxu limiti 
jew kriterji jekk għandux isir EIA (ara l-Artikolu 4 (2) tad-Direttiva tal-EIA). Il-liġi 
Awstrijaka dwar l-EIA stabbiliet il-limitu ta’ 20 ha għall-modifika u/jew l-iżvilupp ta’ 
mogħdijiet ġodda tal-iski jew linji għal-liftijiet tal-iski, bil-kundizzjoni addizzjonali, li dawn l-
20 ha għandhom jirrappreżentaw l-użu tal-wiċċ.

Il-fatt li l-proġett ta’ żvilupp tal-isports xitwi f’Damüls-Mellau kien maħsub li juża anqas 
minn 20 ha mill-wiċċ, intuża bħala l-uniku argument biex jiġi eskluż a priori minn EIA fis-
sens tad-Direttiva tal-EIA. Din il-prattika tinsab f’kuntrast mal-opinjoni tal-Kummissjoni li
ġiet ikkonfermata diversi drabi mill-Qorti, li l-limiti tfasslu biex jiffaċilitaw l-eżami ta’ 
proġett partikolari sabiex jiġi determinat jekk huwiex soġġett għar-rekwiżit ta’ studju dwar l-
impatt ambjentali. Il-limitu stabbilit m’għandux jintuża biex jeżenta minn qabel il-proġetti 
kollha taħt il-valur limitu mir-rekwiżit ta’ evalwazzjoni irrispettivament min-natura jew mill-
post tagħhom.

L-obbligu stabbilit fl-Artikolu 2(1) tad-Direttiva tal-EIA li proġetti li, minħabba fost affarijiet 
oħrajn in-natura, id-daqs jew il-post tagħhom, għandhom imnejn ikollhom effetti sinifikanti 
fuq l-ambjent għandhom ikunu soġġetti għal evalwazzjoni tal-impatt, japplika wkoll għal 
proġetti li jaqgħu taħt valur limitu. 

Qabel ma ngħata l-kunsens ta’ żvilupp, kien ovvju li l-proġett ta’ żvilupp tal-isports xitwi 
Damüls-Mellau x’aktarx kien se jkollu effetti negattivi sinifikanti fuq l-ambjent. Ir-riskji tal-
impatt kienu kkonfermati minn studji u diversi dikjarazzjonijiet uffiċjali. Barra minn hekk, 
dawn ir-riskji tal-impatt ġew riflessi wkoll mill-kundizzjonijiet stabbiliti fil-kunsens ta’ 
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żvilupp li kienu jinkludu wkoll ammont relattivament għoli li għandu jitħallas għall-kumpens 
ta’ ħsara. 

Il-post tal-proġett f’zona muntanjuża sensittiva, waħdu biss ukoll seta’ jiġġustifika eżami ta’ 
skrining speċifiku għall-każ. Dan huwa ta’ importanza kbira, minħabba li l-Awstrija impenjat 
ruħha li tirrispetta l-Konvenzjoni Alpina u b’mod partikolari l-Protokoll tagħha dwar il-
Protezzjoni tal-Ħamrija, li ilu fis-seħħ mit-18 ta’ Frar 2002. Fl-okkażjoni tal-proċedura tal-
evalwazzjoni, kellha tiġi indirizzata wkoll il-konsistenza tal-proġett mar-
rakkomandazzjonijiet u l-obbligi ta’ dan il-Protokoll, u fejn xieraq, anke ta’ Protokolli oħra 
tal-Konvenzjoni Alpina. 

Ftehim tat-terminu “proġett”:

Il-liġi Awstrijaka relatata mal-istudju dwar l-impatt ambjentali1 li tittrasponi d-Direttiva tal-
‘EIA’ (id-Direttiva 85/337/KEE dwar l-istima tal-effetti ta’ ċerti proġetti pubbliċi u privati fuq 
l-ambjent kif emendata mid-Direttivi 97/11/KE u 2003/35/KE) fil-leġiżlazzjoni nazzjonali 
tiddetermina li t-terminu “proġett” jista’ jinkludi diversi stallazzjonijiet jew interventi, jekk 
ikunu konnessi b’mod ġeografiku u fattwali. It-terminu “stallazzjoni” jew “invervent li 
jaffettwa n-natura u l-pajsaġġ” jinkludi l-miżuri kollha li huma relatati b’mod ġeografiku u 
fattwali ma’ proġett. Bl-istess mod, id-Direttiva tal-EIA tirreferi għal proġett kemm bħala l-
eżekuzzjoni ta’ xogħlijiet ta’ kostruzzjoni jew ta’ stallazzjonijiet jew skemi oħra kif ukoll 
bħala interventi oħra fil-madwar u fil-pajsaġġ naturali2.

Fl-opinjoni tal-Kummissjoni, il-kostruzzjoni ta’ erba’ liftijiet tal-iski individwali ma 
tirrappreżentax proġett separat li jgħodd għalih waħdu. Huma l-komponenti tal-proġett usa’ 
ta’ żvilupp tal-isports xitwi ta’ Damüls-Mellau li jimmira biex ikun hemm żvilupp ekonomiku 
aħjar taz-zona Damüls-Mellau billi z-zoni tal-iski jkunu attraenti b’mod aħjar u aktar modern. 
Din l-iskema tinkludi firxa sħiħa ta’ miżuri oħra, li jikkumplimentaw jew jirrelataw ma’ 
xulxin biex b’hekk joħolqu impatti. Dan il-fehim tal-“proġett Damüls-Mellau” mhuwiex 
rifless biss fl-istudju ta’ żvilupp (“Bregenzerwald Studie”, fejn il-konnessjoni taz-zoni tal-iski 
ta’ Damüls-Mellau  tirrappreżenta wieħed minn tliet proġetti distinti ta’ żvilupp fiz-zona ta’ 
Bregenzerwald) iżda wkoll minn serje ta’ dikjarazzjonijiet uffiċjali. 

Għalhekk, jekk il-proġett ta’ żvilupp kellu jitqies bħala wieħed sħiħ, mingħajr ma jitqassam 
f’komponenti individwali iżgħar, li fihom infushom ma jistgħux jitqiesu waħidhom 
(pereżempju liftijiet ġodda fil-għoli ħafna jistgħu joperaw biss jekk ikunu integrati fis-sistemi 
tal-liftijiet eżistenti) u li għalihom, skont id-Direttiva tal-EIA, jista’ jkun li ma jkunx hemm 
bżonn ta’ EIA, suppost li kellu jsir studju dwar l-impatt ambjentali. Id-diviżjoni tal-proġett ta’ 
żvilupp intrinsiku f’elementi iżgħar li jiddependu minn xulxin, evitat l-għan ġenwin tal-
leġiżlazzjoni tal-EIA. La ġew evalwati l-impatti kollha (pereżempju s-suċċess taż-żieda fiċ-
ċifri turistiċi jitfa’ dawl ikrah pereżempju, fuq problemi tat-trasport li għadhom mhumiex 
solvuti, u jipproduċi bżonnijiet għal aktar stallazzjonijiet u xogħlijiet pereżempju għall-
forniment tal-ikel/akkomodazzjoni eċċ.) lanqas ma ġew analizzati l-effetti kumulattivi, 
indiretti, permanenti jew għall-futur imbiegħed tal-proġett.

                                               
1 Ara l-Artikolu 2.2 UVP-G 2000.
2 L-Artikolu 1, id-Direttiva tal-‘EIA’ (Id-Direttiva 85/337/KEE dwar l-istima tal-effetti ta’ ċerti proġetti pubbliċi 
u privati fuq l-ambjent kif emendata mid-Direttivi 97/11/KE u 2003/35/KE). 
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Konklużjoni

Skont l-informazzjoni pprovduta mill-petizzjonanti u fid-dawl tal-fehim ta’ sfond u legali 
deskritt, il-Kummissjoni se tikkuntattja lill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti biex tikseb 
aktar informazzjoni u spjegazzjonijiet, li huma neċessarji biex issir evalwazzjoni aktar 
dettaljata tal-każ bil-għan li tiġi rispettata bis-sħiħ il-leġiżlazzjoni ambjentali tal-Komunità 
Ewropea li tinkludi l-impenji meħuda skont il-protokolli rilevanti tal-Konvenzjoni Alpina. 

Il-Kummissjoni se żżomm lill-Kumitat għall-Petizzjonijiet infurmat dwar ir-riżultat tal-
investigazzjonijiet tagħha. 

4. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-30 ta’ Jannar 2009.

Bil-komunikazzjoni tagħha tas-17 ta’ Lulju 2008, il-Kummissjoni tixtieq tinforma li l-
kwistjoni mressqa mill-petizzjonant ġiet introdotta fil-proġett pilota tal-UE ("EU pilot"). Dan 
il-mekkaniżmu ġdid maħsub biex isolvi l-problemi għandu l-għan itejjeb l-effiċjenza u 
jnaqqas id-dewmien tal-iskambju ta’ informazzjoni mal-Istati Membri. Il-każ ġie rreġistrat 
bħala 210/08/ENVI u l-Awstrija mistennija twieġeb fi żmien 10 ġimgħat. 

Wara l-analiżi tat-tweġiba tal-Awstrija, il-Kummissjoni se tiddeċiedi jekk tiftaħx każ ta’ ksur 
jekk ma tissolviex il-kwistjoni u jiġi stabbilit ksur tal-liġi Komunitarja. 

Il-Kummissjoni se tinforma lill-Kumitat għall-Petizzjonijiet bir-riżultati tal-analiżi u l-
iżviluppi.

5. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fil-25 ta’ Settembru 2009.

Ir-risposta li waslet mill-Awstrija għall-ittra tal-Kummissjoni fil-kuntest tal-“proġett pilota 
tal-UE” ma solvietx il-problema. Il-Kummissjoni ssostni l-osservazzjoni tagħha li l-
amalgamazzjoni taż-żewġ żoni tal-iski, Mellau u Damüls, flimkien mal-ħolqien ta’ 
infrastruttura ġdida jaqbżu l-valur limitu ta’ 20 ha stipolat f’Anness I(12) sec. 1 lit. b UVP-G 
2000, u b’hekk l-EIA tkun obbligatorja.

Għalhekk, il-Kummissjoni qiegħda tikkunsidra liema huwa dawk il-passi li għandha tieħu u se 
żżomm lill-Kumitat għall-Petizzjonijiet aġġornat kif suppost.


