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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni  1261/2010,  imressqa minn Andreas Meller, ta’ nazzjonalità 
Ġermaniża, f’isem l-muniċipalità ta’ Ostseebad Prerow, dwar id-depożitu 
tal-iskart tat-tħammil f’żona fejn jgħixu l-annimali selvaġġi

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant huwa tal-fehma li d-depożitu tal-iskart tat-tħammil f’żona tal-annimali 
selvaġġi jikser il-leġiżlazzjoni Ewropea u jsostni li l-awtorizzazzjoni meħtieġa nħarġet 
mingħajr ma sar stħarriġ tal-impatt ambjentali minn qabel u li dan jikkostitwixxi ksur tad-
Direttiva 92/43/KEE (dwar id-Direttiva dwar il-konservazzjoni tal-ħabitat naturali) u tad-
Direttiva 79/409/KEE (id-Direttiva dwar il-konservazzjoni tal-għasafar selvaġġi). Il-
petizzjonant jitlob li tiġi investigata s-sitwazzjoni.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fil-21 ta’ Jannar 2011. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-6 ta’ Mejju 2011

L-osservazzjonijiet tal-Kummissjoni

Fl-1962 il-port ta’ “Darßer Ort” inbena bħala faċilità militari mill-ex Repubblika Demokratika 
Ġermaniża. Wara r-riunifikazzjoni mar-Repubblika Federali tal-Ġermanja, il-forzi militari ma 
kienx għad għandhom bżonn il-port. Il-port jinsab fiż-żona prinċipali tan-“Nationalpark 
Vorpommersche Boddenlandschaft” u huwa parti mis-sit “Darß” (DE1541301) tad-Direttiva 
dwar il-Ħabitat1 u mis-Sit tad-Direttiva dwar l-Għasafar1 “Vorpommersche Boddenlandschaft 
                                               
1 Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE tal-21 ta’ Mejju 1992 dwar il-konservazzjoni tal-ħabitat 



PE464.868v01-00 2/2 CM\866809MT.doc

MT

und nördlicher Strelasund” (DE1542401). Skont il-leġiżlazzjoni nazzjonali dwar portijiet ta’ 
emerġenza, dan il-port għadu jintuża minn dgħajsa ta’ salvataġġ waħda u minn dgħajjes 
privati iżda f’każ ta’ emerġenzi biss. L-operat funzjonali tal-port huwa permess biss sakemm 
jiġi ddeterminat sit alternattiv barra mill-park. Dan huwa rifless fl-objettivi2 tal-park 
nazzjonali.

Minħabba s-sedimentazzjoni naturali, l-aċċess għall-port kien imħammel kull sena. Skont 
ftehima vinkolanti tal-Qorti Amministrattiva bejn l-NGOs ambjentali u l-awtoritajiet 
nazzjonali, l-eżerċizzju ta’ tħammil tal-2009/2010 se jkun l-aħħar wieħed. Ir-ramel li jinkiseb 
mit-tħammil tal-kanali navigabbli se jintuża għar-restawr tan-natura fiż-żona li mhijiex użata 
direttament mid-dgħajsa ta’ salvataġġ. Parti mill-ftehima hija li l-port jingħalaq meta s-
sedimentazzjoni naturali li qed isseħħ tostakola l-operat normali minħabba n-nuqqas ta’ 
tħammil. 

Il-petizzjonant jagħmel referenza għall-possibilità ta’ ksur tal-Artikolu 6(3) tad-Direttiva dwar 
il-Ħabitats li tistipola li kull pjan jew proġett li mhux marbut direttament ma’ jew li mhux 
meħtieġ għat-tmexxija tas-sit iżda li x’aktarx se jkollu effett sinifikanti fuqu […] għandu jkun 
suġġett għal evalwazzjoni xierqa tal-implikazzjonijiet tiegħu għas-sit in vista tal-għanjiet ta’ 
konservazzjoni tas-sit. Mill-kuntest u l-iskop tal-Artikolu 6, huwa ċar li t-terminu “tmexxija” 
għandu jiġi jitqies li jirreferi għat-tmexxija ta’ sit b’rabta mal-“konservazzjoni” tiegħu, 
jiġifieri t-terminu “tmexxija” għandu jitqies fis-sens li huwa użat fl-Artikolu 6(1): Għal żoni 
speċjali ta’ konservazzjoni, l-Istati Membri għandhom jistabbilixxu l-miżuri ta’ 
konservazzjoni meħtieġa li jinkludu, jekk hemm bżonn, pjanijiet ta’ tmexxija xierqa disinjati 
speċifikament għas-siti jew imdaħħla fil-pjanijiet ta’ żvilupp l-oħra […]. L-Artikolu 1, punt 
(a) tad-Direttiva dwar il-Ħabitats jistipola li konservazzjoni tfisser għadd ta’ miżuri meħtieġa 
biex jiġu mantnuti jew ripristinati l-ħabitat naturali u l-popolazzjonijiet tal-ispeċi tal-fawna u 
l-flora selvaġġa fi stat favorevoli kif imfisser f’(e) u (i);

Il-Kummissjoni tirrikonoxxi li l-awtorità nazzjonali stabbilixxiet objettivi ċari biex 
tikkonserva u tirrestawra s-Sit tan-Natura ta’ “Nationalpark Vorpommersche 
Boddenlandschaft”. Il-port eżistenti attwali ta’ “Darßer Ort” ġie identifikat bħala fattur li 
jfixkel l-ekosistema tas-sit. Skont l-awtorità nazzjonali kompetenti3, ir-ramel li ġie mħammel 
mill-aċċess tal-port se jintuża biex itejjeb u jirrestawra d-“daħliet tal-baħar” tal-ħabitat.

Konklużjoni

Fuq il-bażi tal-informazzjoni disponibbli, il-Kummissjoni ma tista’ tidentifika l-ebda ksur tal-
liġi ambjentali tal-UE.

                                                                                                                                                  
naturali u tal-fawna u l-flora selvaġġa; ĠU L 206, 22.7.1992, p.7

1 Direttiva 2009/147/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-konservazzjoni tal-
għasafar selvaġġi li tikkodifika d-Direttiva 79/409/KEE; ĠU L 020, 26.1.2010, p.

2 Landesamt für Forsten und Großschutzgebiete Mecklenburg-Vorpommern (2002): 
Nationalparkplan – Leitbild und Ziele.

3 Risposta lil "Kleine Anfrage" mill-Gvern Federali ta’ Mecklenburg-Vorpommern, il-
mistoqsijiet sekondarji 2 u 3, (8.7.2010); Informazzjoni pprovduta mill-Petizzjonant.


