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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0267/2007, imressqa minn Seija Pahl (ta’ nazzjonalità Finlandiża), 
appoġġjata minn assoċjazzjonijiet lokali, kontra proġett ta’ żvilupp urban f’art 
mistagħdra ta’ Natura 2000

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta qiegħda tipprotesta kontra proġett kbir ħafna ta’ żvilupp ta’ djar (40 000 dar) 
qrib zona klassifikata bħala art mistagħdra skont il-Konvenzjoni Ramsar u bħala zona għall-
konservazzjoni tal-għasafar fi ħdan it-tifsira tad-Direttiva 79/409/KEE. Barra minn hekk, iz-
zona konċernata taqa’ fi ħdan in-netwerk ta’ Natura 2000. 

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fid-data 26 Lulju 2007. Informazzjoni mitluba mill-Kummissjoni 
skont l-Artikolu 192(4).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet nhar 29 Novembru 2007.

Sfond/Sommarju tal-Fatti/Storja

Skont il-petizzjoni, l-awtoritajiet Finlandiżi u l-Kumitat għall-Iżvilupp Urban ta’ Ħelsinki 
bdew iħejju pjan ta’ belt li jinkludi proġett importanti ta’ żvilupp ta’ djar qrib zona 
klassifikata bħala art mistagħdra ta’ importanza internazzjonali skont il-Konvenzjoni Ramsar 
tal-1971 u bħala Zona ta’ Protezzjoni Speċjali skont id-Direttiva tal-Kunsill 79/409/KEE dwar 
il-konservazzjoni ta’ għasafar selvaġġi (l-isem tas-sit fid-dataform ta’ Natura 2000 huwa 
'Vanhankaupunginlahden lintuvesi' u l-kodiċi tas-sit huwa FI0100062). Is-sit huwa nnominat 
ukoll bħala Sit ta’ Importanza Komunitarja skont id-Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE dwar il-
konservazzjoni ta’ ħabitats naturali u tal-fawna u l-flora selvaġġi . Id-daqs tas-sit ta’ Natura 
2000 huwa ta’ 316 ha.  
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Il-petizzjoni

Il-petizzjonanta qiegħda tipprotesta kontra żvilupp kbir ta’ djar f’Ħelsinki qrib zona 
klassifikata bħala Zona ta’ Protezzjoni Speċjali skont id-Direttiva tal-Għasafar u bħala Sit ta’ 
Importanza Komunitarja skont id-Direttiva tal-Ħabitats. Il-petizzjonanta tafferma li 
kwalunkwe tip ta’ bini fiz-zona se jkun ta’ ħsara kbira għan-natura li teżisti fis-sit. 

Il-kummenti tal-Kummissjoni għall-petizzjoni

Ir-regoli għall-ħarsien ta’ siti li ġew innominati bħala Zoni ta’ Protezzjoni Speċjali skont id-
Direttiva tal-Għasafar jew li ġew proposti bħala Siti ta’ Importanza Komunitarja skont id-
Direttiva tal-Ħabitats huma stipulati fl-Artikolu 6 ta’ dik id-direttiva. Dan ir-reġim ta’ 
protezzjoni, fost l-oħrajn, jipprevedi li l-effetti tal-proġetti li x’aktarx ikollhom impatt 
sinifikanti fuq sit ta’ Natura 2000 għandhom ikunu evalwati kif għandu jkun u li tali proġetti 
jistgħu jiġu awtorizzati biss taħt ċerti kundizzjonijiet.

Min-naħa l-oħra, l-ippjanar ta’ belt jew pjan jew programm għall-użu ta’ art għandu jkun 
suġġett għal Studju Strateġiku Ambjentali, skont id-Direttiva 2001/42/KE dwar l-istima tal-
effetti ta’ ċerti pjanijiet u programmi fuq l-ambjent. 

Jekk il-pjan ta’ żvilupp tad-djar imsemmi fil-petizzjoni x’aktarx ikollu impatt sinifikanti fuq 
sit ta’ Natura 2000, kif allegat mill-petizzjonanta, imbagħad tkun ir-responsabilità tal-
awtoritajiet kompetenti Finlandiżi li jassiguraw li d-dispożizzjonijiet imsemmija hawn fuq 
jiġu rispettati. Dan ifisser li l-awtoritajiet għandhom jassiguraw li titwettaq evalwazzjoni tajba 
tal-effett tal-pjan fuq in-natura qabel ma tingħata l-awtorizzazzjoni.

Il-petizzjoni ma tinkludi l-ebda informazzjoni li tindika li ttieħdu xi deċiżjonijiet mill-
awtoritajiet Finlandiżi fir-rigward tal-pjan tal-iżvilupp tad-djar li għandhom jiksru l-
leġiżlazzjoni tal-Komunità dwar in-natura. Ma ngħatat l-ebda informazzjoni dwar l-istejtus 
attwali tal-pjan propost fil-petizzjoni u għaldaqstant jidher li dan għadu fil-fażi tal-ippjanar. 

Konklużjoni

L-informazzjoni pprovduta mill-petizzjonanta ma tinkludi l-ebda informazzjoni li tindika li l-
leġiżlazzjoni tal-Komunità nkisret fir-rigward tal-proġett tal-iżvilupp urban imsemmi fil-
petizzjoni. Għaldaqstant, il-Kummissjoni m’hijiex f’pożizzjoni li tintervjieni. 

4. Tweġiba oħra tal-Kummissjoni, li waslet fi17 ta’ Lulju 2008.

Sfond
Mill-komunikazzjoni tagħha lill-Kumitat għall-Petizzjonijiet f’Novembru 2007, il-
Kummissjoni pparteċipat fil-laqgħa tal-kumitat tal-24 ta’ Jannar 2008. F’din il-laqgħa, il-
kumitat iddeċieda li jibgħat ittra lill-awtoritajiet Finlandiżi biex jistaqsi dwar il-pjanijiet ta’ 
żvilupp. Il-Kummissjoni rċeviet kopja tat-tweġiba fil-11 ta’ April 2008 mingħand il-Ministeru 
tal-Ambjent Finlandiż, iżda ma tafx x’ingħad fl-ittra tal-Kumitat lill-Findlandja. 

Il-kummenti tal-Kummissjoni għall-informazzjoni addizzjonali provduta mill-Ministeru għall-
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Ambjent 

Il-Ministeru għall-Ambjent jispjega r-rekwiżiti tal-leġiżlazzjoni Finlandiża rigward in-
netwerk ta’ Natura 2000 u l-valuri tan-natura fl-ippjanar tal-użu tal-art. Jiċċara wkoll l-istat 
tal-pjanijiet reġjonali, ġenerali u dettaljati fil-kwistjoni. Barra dan, il-Minsiteru jipprovdi 
informazzjoni dwar il-pjan ta’ ġestjoni għas-sit Natura 2000 għall-perjodu 2005-2014 u l-
grupp ta’ ħidma ta’ solverjar u riċerka tas-sit ta’ Natura 2000, li jinvolvi rappreżentanti tal-
Belt ta’ Ħelsinki, l-Istitut għall-Ambjent Finlandiż, iċ-Ċentru tal-Ambjent Reġjonali ta’ 
Uusimaa u l-Ministeru għall-Ambjent. 

Il-Kummissjoni eżaminat il-pjan ġenerali fid-dawl tal-obbligi tad-Direttiva tal-Ħabitats fl-
Artikolu 6. Il-pjan ikopri l-evalwazzjoni ta’ Natura 2000 u jirrikonoxxi l-ħtieġa li jintużaw 
miżuri ta’ mitigazzjoni biex jitnaqqsu l-effetti detrimentali fuq il-popolazzjoni tal-għasafar 
tas-sit Natura 2000. Il-pjan jiddikjara wkoll li l-miżuri ta’ mitigazzjoni se jitqiesu wkoll fil-
pjanijiet dettaljati. Skont il-Ministeru għall-Ambjent, il-pjanijiet dettaljati eżistenti jinkludu 
miżuri ta’ mitigazzjoni bħal restrizzjonijiet ta’ żmien fuq ix-xogħol ta’ kostruzzjoni matul l-
istaġun tal-bejtiet. Barra dan, il-ġestjoni tas-sit ta’ Natura 2000 tinkludi restrizzjonijiet għal 
aċċess.  

Skont l-ittra, għadha ma ttieħdet l-ebda deċiżjoni finali dwar l-użu tal-art fil-ġejjieni taz-zona 
ta’ Kivinokka (li tinsab fin-naħa t’isfel tas-sit ta’ Natura 2000) li hija ta’ tħassib partikolari 
għall-petizzjonanta. Din iz-zona jew tkun koperta minn pjan ewlieni parzjali separat jew tkun 
trattata fil-kuntest ta’ ippjanar ewlieni usa’. L-impatt fuq il-valuri ta’ Natura 2000 se jkunu 
evalwati skont dan. Il-Ministeru tal-Ambjent jikkonferma li kwalunkwe tip ta’ żvilupp ta’ djar 
f’din iż-żona se jkun jeħtieġ pjan dettaljat.  

L-ittra mill-awtoritajiet Finlandiżi ma fiha l-ebda indikazzjoni li kien hemm ksur tal-
leġiżlazzjoni Komunitarja dwar in-natura fir-rigward tal-pjanijiet għall-użu tal-art madwar is-
sit ta’ Natura 2000 li jissemma fil-petizzjoni.  

Konklużjoni

Il-pjanijiet ta’ żvilupp tad-djar, bħall-pjan li jinvolvi s-sit ta’ Natura 2000 ta’ Viikki-
Vanhankaupunginlahti, huma tipikament implimentati pass pass fuq perjodu twil ta’ żmien. 
F’tali sitwazzjonijiet, l-irwol tal-awtoritajiet tal-permessi u superviżjoni nazzjonali jsir 
kruċjali biex jiżgura li ssir evalwazzjoni xierqa tal-effetti tal-pjanijiet fuq is-sit ta’ Natura 
2000, f’rabta ma’ pjanijiet jew proġetti oħra, titwettaq qabel ma jiġi adottat il-pjan. L-
awtoritajiet kompetenti għandhom jiżguraw li r-rekwiżiti stipulati fl-Artikolu 6(3) u (4) tad-
Direttiva tal-Ħabitats qed ikunu rispettati. 

L-informazzjoni provduta lill-Kummissjoni ma fiha l-ebda indikazzjonijiet li d-deċiżjonijiet li 
ttieħdu mill-awtoritajiet Finlandiżi rigward il-pjanijiet għall-użu tal-art jew għall-
implimentazzjoni tagħhom se jiksru l-leġiżlazzjoni Komunitarja dwar in-natura. Għaldaqstant, 
il-Kummissjoni mhijiex f’pożizzjoni li tintervjieni. 

5. Tweġiba oħra tal-Kummissjoni, li waslet fil-11 ta’ Mejju 2010.
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Il-petizzjonanta bagħtet aktar informazzjoni dwar dan il-proġett f’Ottubru 2009.  Il-
Kummissjoni eżaminat din id-dokumentazzjoni iżda kkonkludiet li din ma fiha l-ebda 
indikazzjoni ta' ksur tal-leġiżlazzjoni tal-Komunità dwar in-natura. Għalhekk il-Kummissjoni 
ma tinsabx f’pożizzjoni li tintervjeni.


