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Suġġett: Petizzjoni 1486/2009, imressqa minn Bo Håkansson, ta’ nazzjonalità Daniża, 
f’isem l-Assoċjazzjoni Daniża għall-Konservazzjoni tan-Natura, dwar l-
awtorizzazzjoni tal-gvern Daniż għas-sajd bil-gangmu tal-molluski fiż-żoni tan-
Natura 2000 u l-ksur konsegwenti tad-Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE tal-21 ta’ 
Mejju 1992 dwar il-konservazzjoni tal-ħabitat naturali u tal-fawna u l-flora 
selvaġġa

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant isostni li l-awtoritajiet Daniżi kompetenti, billi ħarġu permessi għas-sajd bil-
gangmu tal-molluski f’numru ta’ żoni elenkati tan-Natura 2000, kisru l-Artikolu 6 tad-
Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE tal-21 ta’ Mejju 1992 dwar il-konservazzjoni tal-ħabitat 
naturali u tal-fawna u l-flora selvaġġa, li tgħid li l-attivitajiet għandhom ikunu suġġetti għal 
evalwazzjoni xierqa tal-implikazzjonijiet tagħhom għas-sit fid-dawl tal-għanijiet ta’ 
konservazzjoni tas-sit. Il-petizzjonant jikkunsidra li s-sajd bil-gangmu tal-molluski huwa 
theddida serja għall-ħabitats u l-għasafar f’dawn iż-żoni; għaldaqstant jistieden lill-Parlament 
Ewropew biex jiżgura li l-awtoritajiet Daniżi kompetenti jirtiraw il-permessi inkwistjoni 
mingħajr dewmien u li għandu jkun hemm konformità sħiħa mal-leġiżlazzjoni tal-UE f’dan il-
qasam.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fis-26 ta’ Jannar 2010. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fil-11 ta' Mejju 2010.

F’Ottubru 2008, l-Assoċjazzjoni Daniża għall-Konservazzjoni tan-Natura (li hija wkoll il-



PE441.339v02-00 2/3 CM\851632MT.doc

MT

petizzjonant) issottomettiet ilment lill-Kummissjoni fejn issostni li s-sajd bil-gangmu tal-
molluski f’żoni Daniżi ta’ Natura 2000 qed jikser l-Artikolu 6 tad-Direttiva tal-Ħabitats. L-
Assoċjazzjoni Daniża għall-Konservazzjoni tan-Natura talbet investigazzjonijiet relatati mal-
permessi maħruġa mill-Ministeru Daniż għall-Ikel, l-Agrikoltura u s-Sajd għas-sajd bil-
gangmu tal-molluski fiż-żoni li ġejjin ta’ Natura 2000: is-Sit ta’ Interess Komuni (SCI) u ż-
Żona ta’ Protezzjoni Speċjali (SPA) Løgstør Bredning (DK00EY124 u DK00EY012), u s-Sit 
ta’ Interess Komuni (SCI) u ż-Żona ta’ Protezzjoni Speċjali (SPA) Lovns Bredning 
(DK00EY13 u DK00EY014) għax fl-opinjoni tagħhom, l-istimi tal-impatt mill-awtoritajiet 
Daniżi għas-sajd bil-gangmu tal-molluski f’dawn iż-żoni ma twettqux f’konformità mal-
obbligi stipulati fl-Artikolu 6 tad-Direttiva tal-Ħabitats.

Il-kwerelant/petizzjonant jargumenta wkoll li hemm diversi insuffiċjenzi u żbalji fl-istimi tal-
impatt u li l-konklużjoni li s-sajd bil-gangmu tal-molluski mhux qed jikser l-Artikoli 6(2) u 
6(3) hi bbażata fuq evidenza teknika li qiegħda f’kunflitt mal-istimi li saru miċ-ċentri 
ambjentali reġjonali.

Iż-żewġ strumenti ewlenin fir-rigward tal-leġiżlazzjoni tan-natura tal-UE huma d-Direttiva 
tal-Kunsill 2009/147/KE dwar il-konservazzjoni tal-għasafar selvaġġi1 u d-Direttiva tal-
Kunsill 92/43/KEE2 dwar il-konservazzjoni tal-ħabitat naturali u tal-fawna u l-flora selvaġġa, 
l-aktar magħrufa bħala d-Direttiva tal-Ħabitats.
Id-dispożizzjonijiet tal-Artikoli 6(2) u 6(3) tad-Direttiva tal-Ħabitats jitolbu lil kull Stat 
Membru jwettaq stima xierqa ta’ kull pjan jew proġett li x’aktarx ikollu impatt sinifikanti fuq 
sit ta’ Natura 2000. Ir-riżultati ta’ din l-istima, marbutin mal-kundizzjonijiet proprji ta’ sit 
speċifiku, huma l-bażi għall-għoti jew iċ-ċaħda tal-permess għal attività.

Minħabba li ġie sottomess l-ilment, f’Ottubru 2008, il-Kummissjoni f’diversi okkażjonijiet, 
iddiskutiet il-kwistjoni tas-sajd bil-gangmu tal-molluski f’siti ta’ Natura 2000 inkwistjoni 
mal-awtoritajiet Daniżi. Il-Kummissjoni talbet ukoll id-dokumentazzjoni u l-informazzjoni 
relevanti mill-awtoritajiet Daniżi. Bħalissa l-Kummissjoni qed tevalwa l-istimi li saru mill-
awtoritajiet Daniżi skont l-Artikolu 6(3) tad-Direttiva tal-Ħabitats u l-informazzjoni relatata 
biex tintlaħaq deċiżjoni dwar jekk hemmx it-tendenza li jkun hemm effetti negattivi fuq l-
integrità tas-siti, fid-dawl tal-objettivi tal-konservazzjoni tas-siti.

L-informazzjoni li waslet mill-awtoritajiet Daniżi u aktar evidenza li nġabret għadhom qed jiġu 
evalwati mill-Kummissjoni. Il-Kummissjoni se teżamina jekk id-deċiżjonijiet li jirregolaw is-
sajd bil-gangmu tal-molluski jbatux minn defiċjenzi u, b’mod partikolari, jekk restrizzjonijiet 
speċifiċi ġewx inklużi fid-deċiżjonijiet biex tingħata l-għajnuna sabiex titnaqqas aktar ħsara u 
biex jiġi pprevenut li s-sajd bil-gangmu tal-molluski jaffettwa b’mod ħażin l-integrità tas-sit 
kif ukoll jekk ittiħdux passi suffiċjenti biex jiġi evitat d-deterjorament li jwassal għal disturb 
sinifikanti ta’ ħabitats naturali. Il-Kummissjoni se żżomm infurmat lill-Kumitat għall-
Petizzjonijiet dwar ir-riżultat ta’ din l-evalwazzjoni.

4. Tweġiba tal-Kummissjoni, li waslet fid-9 ta’ Diċembru 2010.
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Il-Kummissjoni eżaminat il-valutazzjonijiet imwettqa skont l-Artikolu 6(3) tad-Direttiva dwar 
il-Ħabitats1 mill-awtoritajiet Daniżi u t-tagħrif relatat li wasalla mingħandhom, u li fuqhom 
ittieħdet id-deċiżjoni dwar jekk aktarx kien hemm effetti negattivi fuq l-integrità tas-siti, fid-
dawl tal-objettivi tagħhom ta’ konservazzjoni.
Jidher li hemm xi nuqqasijiet fil-valutazzjonijiet tal-2008 u l-2009 rigward:
- il-valutazzjonijiet tas-sajd bil-gangmu tal-molluski u l-impatt tiegħu fuq il-ħabitats;
- il-valutazzjoni tal-effetti kumulattivi;
- il-valutazzjoni tal-proġett fir-rigward tal-objettivi ta’ konservazjoni għas-siti; 
- il-kunsiderazzjoni tal-aqwa għarfien xjentifiku disponibbli.

Għaldaqstant, jidher li l-valutazzjonijiet ma jissodisfawx ir-rekwiżiti tal-Artikolu 6(3) tad-
direttiva u, għaldaqstant, skont il-każistika tal-Qorti tal-Ġustizzja, il-proġetti ma kellhomx 
jiġu awtorizzati.

Konsegwentement, il-Kummissjoni hija tal-fehma li d-Danimarka naqset li tissodisfa l-obbligi 
tagħha skont l-Artikolu 6(3) tad-Direttiva 92/43/KE dwar il-konservazzjoni tal-ħabitat naturali 
u tal-fawna u l-flora selvaġġa.

Fit-28 ta’ Ottubru 2010 l-Kummissjoni, skont l-Artikolu 258 tat-Trattat dwar il-Funzjonament 
tal-Unjoni Ewropea, iddeċidiet li tibgħat Ittra ta’ Avviż Formali lid-Danimarka, li fiha 
stiednet lid-Danimarka tressaq l-osservazzjonijiet tagħha f’dan ir-rigward fi żmien xahrejn 
mindu tirċievi l-ittra.

Wara li tkun eżaminat dawn l-osservazzjonijiet, jew jekk ma jitressqu ebda osservazzjonijiet 
fiż-żmien preskritt, il-Kummissjoni tista', jekk ikun il-każ, toħroġ Opinjoni Motivata kif 
previst fl-istess Artikolu.
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