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Subject: Petizzjoni 1181/2011 imressqa minn Martin Donat, ta' ċittadinanza 
Awstrijaka, f’isem l-Oberösterreichische Umweltanwaltschaft, fir-rigward 
tal-ajruport ta’ Wels u n-nuqqas ta’ konformità tal-Awstrija mad-Direttivi 
dwar l-Għasafar u l-Ħabitats

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jemmen li l-Awstrija qed taġixxi kontra d-dispożizzjonijiet tad-Direttiva dwar 
il-Ħabitats (Id-Direttiva 92/43/KEE dwar il-konservazzjoni tal-ħabitats naturali u tal-fawna u 
l-flora selvaġġa), id-Direttiva dwar l-Għasafar (Id-Direttiva 2009/147/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta’ Novembru 2009 dwar il-konservazzjoni tal-għasafar 
selvaġġi) u l-Konvenzjoni ta’ Aarhus. Il-petizzjonant u dawk li jappoġġjawh ressqu ilment 
f’dan ir-rigward mal-Kummissjoni Ewropea iżda din tal-aħħar, skont il-Petizzjonant, 
m’għandha l-ebda intenzjoni li tirriċerka din il-kwistjoni fil-fond. Il-petizzjonant qed jitlob l-
assistenza mill-Parlament Ewropew fl-investigazzjoni f’dak li huwa jemmen li hu nuqqas ta’ 
konformità sistematiku mill-awtoritajiet Awstrijaċi mal-liġi Komunitarja u biex jgħinhom
iġibu l-liġijiet ambjentali u dwar il-konservazzjoni tagħhom f’konformità mal-leġiżlazzjoni 
Ewropea.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fl-24 ta’ Frar 2012. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni (l-
Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-30 ta’ Mejju 2012

Fl-14 ta’ Frar 2011, il-Kummissjoni rċeviet ilment dwar ħarsien insuffiċjenti ta’ speċi ta’ 
għasfur migratorju mhedded, il-Gurlin tal-Ewrasja, fl-ajruport ta’ Wels fl-Awstrija ta’ Fuq.  
Il-kwerelant indika li l-Ajruport ta’ Wels reċentement żviluppa f’sit tat-tgħammir importanti 
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nazzjonalment, minħabba li dan is-sit bħalissa fih minn 9 sa10 pari ta’gurlin tat-tgħammir. It-
tendenza pożittiva tal-popolazzjoni u s-suċċess għoli tat-tgħammir fuq l-art tal-ajruport huma 
kontra t-tendenza negattiva reġjonali u nazzjonali u s-suċċess tat-tgħammir ġeneralment baxx 
ta’ dan l-ispeċi fil-periklu. L-ilment kien motivat minn pjanijiet tal-Istat Federali tal-Awstrija 
u l-belt ta’ Wels li jassenjaw mill-ġdid parti sostanzjali tal-artijiet tal-ajruport f’żona għal 
għanijiet kummerċjali u industrijali, b’hekk inaqqsu l-valur tas-sit bħala żona tat-tgħammir 
għall-gurlin.

Barra minn dan, il-kwerelant jinvoka li, minħabba l-preżenza tat-tipi ta’ ħabitat 6210 
(Mergħat ta’ art xotti nofshom naturali u tip ta’ blat li fih l-arbuxell) u 6510 (Mergħat tal-
ħuxlief pjanura), iż-żona tal-ajruport kellha tiġi proposta bħala Sit ta’ interess Komunitarju 
skont id-Direttiva dwar il-Ħabitats 92/43/KE1 dwar il-konservazzjoni tal-ħabitats naturali u 
tal-fawna u l-flora selvaġġa. Il-kwerelant jargumenta wkoll li l-Awstrija falliet milli 
timplimenta b’mod sħiħ l-obbligi tagħha taħt id-Direttiva 2011/92/UE2 dwar l-istima tal-
effetti ta’ ċerti proġetti pubbliċi u privati fuq l-ambjent, kif ukoll id-Direttiva dwar il-Ħabitats, 
fir-rigward tar-rekwiżiti tal-parteċipazzjoni tal-pubbliku.

Sabiex tevalwa s-sitwazzjoni aħjar, il-Kummissjoni talbet lill-awtoritajiet Awtrijani fit-22 ta’ 
Ġunju 2011 biex jispjegaw għala ż-żona madwar l-ajruport ta’ Wels mhix deżinjata bħala ŻPS 
skont l-Artikolu 4 tad-Direttiva dwar l-Għasafar 2009/147/KE3, minkejja is-sinifikat tagħha 
bħala żona ta’ bejta għall-gurlin. L-awtoritajiet Awstrijani ntalbu wkoll jipprovdu aktar 
informazzjoni dwar in-natura u d-daqs tal-assenjament mill-ġdid ippjanat għall-użu tal-art u 
biex jispjegaw liema miżuri kumpensatorji kienu ppjanati sabiex jimmitigaw l-impatt tal-bidla 
fl-użu tal-art fuq il-gurlin u jekk kinetx saret jew kinitx ippjanata valutazzjoni tal-impatt 
ambjentali (VIA).

Fir-risposta tagħhom tas-26 ta’ Awwissu 2011, l-awtoritajiet Awstrijani spjegaw li ż-żona tal-
ajruport ta’ Wels kienet żviluppat f’sit ta’ importanza nazzjonali għall-gurlin reċentement. 
Barra minn hekk, skont l-awtoritajiet, 80% tal-pari kollha tat-tgħammir Awstrijani tal-Gurlin 
Ewropew diġà qed jgħammru f’ŻPS. Minħabba li l-awtoritajiet Awstrijani għadhom qed 
jikkunsidraw dawn iż-Żoni ta’ Protezzjoni Speċjali bħala l-aktar żoni adattati għall-
konservazzjoni tal-ispeċijiet, mhumiex jippjanaw l-ebda deżinjazzjoni ulterjuri ta’ ŻPS. L-
awtoritajiet irrimarkaw ukoll li s-sid tal-mitjar inizjalment applika għall-assenjament mill-
ġdid għall-għanijiet industrijali u kummerċjali ta’ 43 minn total ta’110 ettari taż-żona tal-
ajruport. Sadanittant, dawn il-pjanijiet tnaqqsu għall–assenjament mill-ġdid ta’ 25 ettaru biss. 
Il-85 ettaru li jifdal miż-żona tal-ajruport isiru riżerva naturali skont leġiżlazzjoni nazzjonali. 
Din ir-riżerva.tkun iddedikata, fost l-oħrajn, għall-ħarsien tal-gurlin. Skont l-awtoritajiet, ir-
riżerva naturali ppjanata tkun ikkumplimentata minn 25 ettaru ieħor minn żona maġenb li 
qabel kienet żona ta’ taħriġ militari, b’hekk tinħoloq riserva naturali koerenti ta’ 110 ettaru.

Fir-rigward tal-mistoqsija tal-Kummissjoni dwar il-bżonn għal valutazzjoni tal-impatt 
ambjentali (VIA), l-awtorità wieġbet li kienet iddeċidiet li ma kienx hemm bżonn VIA għall-
applikazzjoni inizjali għall-proġett. Madanakollu, minħabba li sadanittant il-pjan inizjali ġie 
irtirat, din id-deċiżjoni m’għadhiex valida. Skont l-awtoritajiet, sa issa ma ġietx sottometta 
                                               
1 ĠU L 206, 22.7.1992.
2  ĠU L26, 28.1.2012
3 ĠU L20, 28.1.2012
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applikazzjoni ġdida għall-kunsens għall-iżvilupp.

Fl-10 ta’ Ottubru 2011, is-servizzi tal-Kummissjoni infurmaw lill-kwerelant permezz ta’ ittra 
dwar l-intenzjoni tagħhom li ma jsegwux aktar l-ilment, b’kunsiderazzjoni li 80% tas-siti 
nazzjonali tat-tgħammir tal-Gurlin Ewropew huma diġà deżinjati bħala ŻPS. Barra minn 
hekk, is-servizzi tal-Kummissjoni kienu ħadu nota tal-pjanijiet biex jipproteġu parti 
sostanzjali tal-ajruport bħala riżerva naturali skont leġiżlazzjoni nazzjonali. Is-servizzi tal-
Kummissjoni qiesu wkoll li, sadanittant, il-proġett ta’ assenjament mill-ġdid tal-art kien ġie 
irtirat, u li sa issa ma ġietx introdotta applikazzjoni ġdida għal proġett ieħor u li ż-żona 
involuta ma ġietx elenkata bħala Żona Importanti għall-Għasafar (IBA) f’pubblikazzjoni 
reċenti mill-Birdlife Austria.

Il-kwerelant irrisponda fid-9 ta’ Novembru 2011 li huwa ma setgħax jaċċetta l-intenzjoni tas-
servizzi tal-Kummissjoni li jagħlqu l-każ. B’mod partikolari kkontesta l-istqarrija tal-
awtoritajiet li 80% tal-każi ta’ tgħammir tal-gurlin fl-Awstrija qed isiru f’Żoni ta’ Protezzjoni 
Speċjali deżinjati għal dak l-ispeċi. Il-kwerelant indika wkoll li l-istatus ta’ konservazzjoni 
tal-gurlin qiegħda tmur għall-agħar f’ħafna miż-ŻPS eżistenti, kemm fit-termini ta’ daqs tal-
popolazzjoni li qed jonqos u ta’ suċċess baxx ta’ tgħammir.

Abbażi tal-informazzjoni pprovduta mill-kwerelant, il-Kummissjoni talbet lill-awtoritajiet 
Awstrijani, fl-4 ta’ Jannar 2012, biex jipprovdu informazzjoni aġġornata dwar l-istatus ta’ 
konservazzjoni tal-gurlin fiż-ŻPS, partikolarment fir-rigward tal-iżvilupp tad-daqs tal-
popolazzjoni, id-densità tal-popolazzjoni u s-suċċess ta’ tgħammir. 

Fir-risposta tagħhom tal-1 ta’ Frar 2012, l-awtoritajiet Awstrijani kkonfermaw li parti kbira 
mis-siti l-aktar xierqa għat-tgħammir tal-gurlin huma deżinjati bħala ŻPS. Madanakollu, id-
dejta pprovduta tikkonferma wkoll li, kemm fit-termini tas-suċċess ta’ tgħammir u d-densità 
tal-popolazzjoni, l-Ajruport ta’ Wels huwa issa wieħed mill-aktar żoni nazzjonali importanti  
għall-gurlin. L-awtoritajiet Awstrijani, madanakollu, jindikaw ukoll li l-ajruport jinsab f’żona 
urbana u għalhekk, għandu potenzjal limitat ħafna għal estensjoni ulterjuri tal-popolazzjoni 
lokali tat-tgħammir. L-awtoritajiet jargumentaw ukoll li l-assenjament mill-ġdid ippjanat ta’ 
parti mill-art tal-ajruport tnaqqas il-popolazzjoni tat-tgħammir kurrenti tal-gurlin b’10% biss. 
Finalment l-awtoritajiet Awstrijani huma tal-fehma li defiċjenzi fil-ġestjoni taż-ŻPS diġà
eżistenti m’għandiex  tintuża bħala argument għall-impożizzjoni tad-deżinjazzjoni ta’ Żoni ta’ 
Protezzjoni Speċjali addizzjonali. 

Konklużjoni 

Il-Kummissjoni ħadet nota tal-informazzjoni u l-fehmiet kollha pprovduti mill-kwerelant u 
mill-awtoritajiet Awstrijani. Is-servizzi tal-Kummissjoni  għadhom qed jevalwaw jekk ir-
rekwiżiti tad-Direttiva dwar l-Għasafar jipprovdux għall-obbligu li ż-żona madwar l-Ajruport 
ta’ Wels tiġi deżinjata bħala Żona ta’ Protezzjoni Speċjali fis-sens ta’ din id-Direttiva. 

Fir-rigward tat-talba li ż-żona tal-ajruport tiġi deżinjata bħala Sit ta’ Interess Komunitarju 
(SIK) fis-sens tad-Direttiva dwar il-Ħabitats 92/43/KE, is-servizzi tal-Kummissjoni evalwaw 
is-sitwazzjoni fuq bażi teknika u waslu għall-konklużjoni li l-preżenza limitata tat-tipi ta’ 
ħabitat 6210 u 6510 ma tiġġustifikax deżinjazzjoni ta' SIK għall-imtajar ta’ Wels.
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Fir-rigward tal-implimentazzjoni tad-Direttiva tal-VIA fl-Awstrija, il-Kummissjoni 
reċentement fetħet proċedura ta’ ksur sabiex ittejjeb l-aċċess għall-ġustizzja, li se tgħin ukoll 
biex jiġu infurzati aħjar ir-rekwiżiti tal-parteċipazzjoni pubblika fi kwistjonijiet ta’ VIA. Fir-
rigward tal-implimentazzjoni tal-liġi tal-UE dwar il-ħarsien tan-natura fl-Awstrija, il-
Kummissjoni ma setgħetx tidentifika ksur abbażi tal-ilment. Id-Direttiva dwar il-Ħabitats 
92/43/KE ma tipprovdix dispożizzjonijiet għal parteċipazzjoni pubblika obbligatorja kif inhu 
l-każ tad-Direttiva tal-VIA 2011/92/UE.


