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Il-petizzjoni

Fl-2007, is-Sur Lothar Petter ressaq petizzjoni (0672/2007), f’isem il-Kumitat ta’ Azzjoni 
kontra l-Iżviluppi Proġettati għall-Attivitajiet Sportivi Invernali Ġodda f’Mellau u Damüls, li 
fiha hemm espress tħassib dwar l-istallazzjoni pjanata – u parzjalment imwettqa – ta’ erba’ ski 
lifts ġodda maħsuba għall-konnessjoni taż-żoni għall-iskijjar ta’ Damüls u Mellau 
f’Vorarlberg, l-Awstrija.

Skont il-petizzjonanti, id-dejta kkalkulata għaż-żoni affettwati mill-proġett il-ġdid tal-iżvilupp 
ma kinetx kompluta biex tiġi evitata Stima tal-Impatt Ambjentali (EIA) skont id-Direttiva 
85/337/KEE. Huma sostnew li l-proġett żgur iħalli effetti diżastrużi fuq il-ħabitat tal-għasafar 
selvaġġi u l-mammiferi u li bijotopi importanti fiż-żona jinqerdu.

Fil-laqgħa tal-Kumitat tas-6 ta’ Ottubru 2008, il-petizzjonanti ressqu l-petizzjoni u din ġiet 
diskussa abbażi tat-tweġiba inizjali tal-Kummissjoni1. Fl-1 ta’ Settembru 2009, il-Kumitat 
iddeċieda li jorganizza żjara ta’ tiftix ta’ fatti.

It-30 ta’ Settembru (filgħodu) – Żjara fuq il-post fiż-żona għall-iskijjar ta’ 
Damüls/Mellau 

Fit-30 ta’ Settembru filgħodu, id-delegazzjoni PETI2 żaret iż-żona tal-iskijjar. Il-membri 
ttellgħu fuq il-muntanja permezz ta’ ski lift, u waqfu fl-istazzjon tan-nofs, Rosstelle, u minn 
hemm komplew bil-vjaġġ tagħhom, permezz ta’ lift ieħor, lejn l-istazzjon Wannengrat fil-
quċċata tal-muntanja.

Fi triqithom lejn il-quċċata, il-membri tad-delegazzjoni assistew għal preżentazzjoni qasira 
iżda eċċellenti dwar is-ski lift u l-pista tal-iskijjar fuq in-naħa ta’ Mellau, inkluża l-mina li 
nbniet biex isservi ta’ konnessjoni bejn iż-żewġ pisti tal-iskijjar. Fil-quċċata ta’ Wannengrat, 
id-delegazzjoni ttieħdet fl-istazzjon tal-lift li jaqdi n-naħa taż-żona ta’ Damüls.   

Matul iż-żjara, id-delegazzjoni ospitanti spjegat u wriet lid-delegazzjoni mistiedna s-sit u 
wħud mill-karatteristiki tal-proġett. Il-Membri setgħu jitkellmu mal-maġġoranza tal-
parteċipanti, li esprimew il-perspettivi u l-opinjonijiet tagħhom dwar il-proġett. F’dawn il-
konverżazzjonijiet, in-naħat kollha enfasizzaw li kienu tassew kuntenti li d-delegazzjoni 
kienet ġiet biex tiltaqa’ magħhom u tismagħhom.

It-30 ta’ Settembru (waranofsinhar) - Seduti ta’ smigħ

Il-kwestjonijiet prinċipali indirizzati kemm fis-seduta ta’ smigħ mal-petizzjonanti kif ukoll 
fis-seduta ta’ smigħ sussegwenti mal-promoturi tal-proġett u l-awtoritajiet, kienu l-fatt jekk 
kellhiex issir EIA jew le, liema elementi kienu jew kellhom ikunu inklużi fil-kalkoli u liema 
miżuri ttieħdu jew kellhom jittieħdu għall-protezzjoni tan-natura u tal-flora u l-fawna 
selvaġġa fiż-żona.

                                               

1 Avviż lill-Membri (CM\791830MT - PE411.964/REV.II)
2 Membri tad-delegazzjoni: is-Sur Rainer Wieland u s-Sra Eva Lichtenberger (ex officio).
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Is-Sur Wieland, li kien qed imexxi d-delegazzjoni, beda ż-żewġ laqgħat ta’ smigħ billi spjega 
l-objettiv taż-żjara li huwa enfasizza li ma kienx li jiġġudika jew li jirrevedi jew li jirrevoka xi 
deċiżjoni meħuda fir-rigward tal-proġett, ladarba dawn id-deċiżjonijiet ittieħdu skont il-liġi 
tal-ippjanar nazzjonali u reġjonali u għalhekk ma kinux jaqgħu taħt ir-responsabilità tad-
delegazzjoni.

Huwa għamilha ċara li l-għan tad-delegazzjoni kien li tisma’ lill-parteċipanti kollha u li din 
tipprova tistabbilixxi fatti rilevanti u, fid-dawl ta’ dawn il-fatti, tevalwa jekk iż-żewġ 
deċiżjonijiet lokali u l-leġiżlazzjoni applikabbli tal-Awstrija kinux f’konformità mal-liġi tal-
UE, b’mod partikolari d-Direttiva EIA1.

Jinstemgħu l-petizzjonanti

Kif issemma hawn fuq, id-diskussjoni żvolġiet dwar il-kwestjoni tal-kalkolu tas-superfiċje 
affettwata mill-proġett. Il-petizzjonanti elenkaw numru ta’ interventi li ma kinux ġew inklużi, 
jew ġew inklużi parzjalment, fil-kalkolu, bħal pereżempju l-bini ta’ vaska biex fiha jinżamm 
l-ilma għas-silġ artifiċjali, pajpijiet biex bihom jinġarr l-ilma, tubi tal-kejbils u xogħlijiet ta’ 
manutenzjoni fuq pisti eżistenti tal-iskijjar.

Huma sostnew li l-proġett ġie sottodiviż apposta fi proġetti iżgħar, li ċerti elementi tal-proġett 
ġew posposti u li partijiet tal-proġetti tnaqqsu fil-kobor tagħhom biex ma jaqbżux il-livell ta’ 
limitu minimu applikabbli dak iż-żmien fil-liġi Awstrijaka, li kien dak ta’ 20 ettaru iżda li 
minn dak iż-żmien ’l hawn tnaqqas għal 10 ettari. Huma indikaw ukoll li fis-snin li ġejjin 
għandu jinbeda iktar xogħol ta’ kostruzzjoni, bħal pereżempju l-bini ta’ stallazzjoni għal silġ 
artifiċjali, l-estensjoni ta’ ski lift eżistenti u l-possibilità ta’ estensjonijiet ta’ faċilitajiet għall-
vetturi u għall-ipparkjar.  

Skont il-petizzjonanti, dawn ix-xogħlijiet żejda kellhom u għandhom jiġu previsti u għalhekk 
kellhom jiġu inklużi fil-kalkolu għal perjodu twil ta’ żmien tal-proġett kollu. Huma sostnew 
ukoll li l-kalkolu kellu jinkludi s-superfiċje kollha affettwata mill-proġett u mhux biss (a) il-
partijiet li fuqhom kellhom jitwettqu xogħlijiet tanġibbli u (b) il-partijiet li huma affettwati 
mit-tibdil fil-pajsaġġ.

Fl-opinjoni tagħhom, it-tqassim tal-proġett fi proġetti iżgħar kien wassal għal sitwazzjoni li 
fiha, biex jitlestew ix-xogħlijiet inizjali li kienu nbdew, kien se jkun hemm il-ħtieġa ta’ 
proġetti ta’ segwitu. Huma jqisu li b’dan il-mod inħolqu faits accomplis u ristrezzjonijiet 
fattwali, u b’hekk ir-rifjut ta’ permessi addizzjonali sar iktar diffiċli. Din l-istrateġija setgħet 
għenet biex tiġi evitata EIA, madankollu l-effett globali tal-proġett fuq l-ambjent baqa’ l-
istess.  

                                               

1 Id-Direttiva tal-Kunsill 85/337/KEE tas-27 ta’ Ġunju 1985 dwar l-evalwazzjoni tal-effetti ta’ ċerti proġetti 
pubbliċi u privati fuq l-ambjent. L-ewwel kunsiderazzjoni: “[...] billi jaffermaw il-bżonn li effetti fuq l-ambjent 
għandhom jitqiesu kemm jista’ jkun kmieni fil-proċessi tal-ippjanar tekniku u tat-teħid ta’ deċiżjonijiet; billi għal 
dak il-għan, jipprovdu għall-implimentazzjoni tal-proċeduri biex jistmaw effetti tali”;
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Aspett ieħor kien il-kondizzjoni u l-istabilità tal-art li fuqha nbnew is-ski lifts u l-pisti tal-
iskijjar. Skont il-petizzjonanti, din l-art ma kinetx stabbli peress li kienet xagħra u huma 
jsostnu li partijiet ta’ din ix-xagħra tneħħew.      

Il-kelliema esprimew id-dubji tagħhom dwar il-miżuri kompensatorji, li għalihom twarrbu 
EUR 1.1 miljun f’fond speċifiku. Dan l-ammont ta’ flus kien intiż inter alia għall-ħolqien ta’ 
żoni ta’ protezzjoni għall-fawna u l-flora selvaġġa. Madankollu, huma ddikjaraw li żoni intiżi 
għal miżuri kompensatorji naqsu b’mod kostanti u sal-lum ma ġew approvati l-ebda pjanijiet 
jew proġetti kompensatorji. Huma esprimew id-dubji tagħhom dwar jekk il-fond kienx se 
jintuża kompletament u speċifikament għaż-żona affettwata.

Il-petizzjonanti enfasizzaw li Vorarlberg kien reġjun bl-ikbar densità ta’ żoni għall-iskijjar fl-
Awstrija u kkritikaw l-isforzi kontinwi biex jinfetħu żoni għall-iskijjar ġodda. Huma ġibdu 
wkoll l-attenzjoni għall-fatt li l-popolarità tal-post tibqa’ dejjem tiżdied fost it-turisti tal-hekk 
imsejjaħ skijjar free riding jew variant, jiġifieri skijjar jew snowboarding lil hinn mill-pisti 
tal-iskijjar indikati. Dan it-tip ta’ skijjar kien ta’ theddida oħra għaż-żoni tan-natura u tal-flora 
u l-fawna selvaġġa fl-Alpi li sa issa ma kinux intmessu. 

Il-petizzjonanti qalu li minn perspettiva ekoloġika għall-flora u l-fawna selvaġġa, il-valur 
naturali taż-żoni madwar is-ski lifts u l-pisti tal-iskijjar prattikament kien ineżistenti minħabba 
l-attività tal-iskijjar matul il-ġurnata u l-istorbju u d-dawl flgħaxijiet u/jew billejl. Huma 
enfasizzaw li l-ħolqien ta’ żoni għall-mistrieħ b’mod partikolari ntużaw mill-promoturi tal-
proġett biex jipperswadu lill-awtoritajiet rilevanti biex joħorġu l-permessi meħtieġa.
Madankollu, il-problema kienet li tali  miżuri qatt ma ġew stabbiliti b’mod espliċitu qabel ma 
nħarġu l-permessi.

Il-petizzjonanti jikkundannaw il-fatt li minħabba li ma kienx hemm il-bżonn ta’ EIA, l-
organizzazzjonijiet tagħhom u partijiet interessati oħra ma setgħux jipparteċipaw b’mod attiv 
fid-diskussjoni dwar l-ippjanar tal-proġett. Huma sejħu l-proġett tal-ippjanar f’Damüls/Mellau 
proġett negattiv għall-Awstrija kollha kemm hi.

Jinstemgħu l-promoturi tal-proġett u l-awtoritajiet

Matul il-laqgħa ta’ smigħ tal-promoturi tal-proġett u tal-awtoritajiet lokali u reġjonali, wieħed 
innota li minkejja l-fatt li ma twettqet l-ebda EIA uffiċjali, il-partijiet differenti tal-proġett 
kollha ġew sottomessi għal stimi ta’ impatt qabel ma nħarġu l-permessi. Rappreżentanti tal-
Land Vorarlberg irrifjutaw affermazzjonijiet li l-proġett kien ġie sottodiviż biex ma jinqabiżx 
il-livell minimu ta’ 20 ettaru. Il-bini tal-4 lifts minn dejjem kien meqjus bħala proġett wieħed.
Huma ddikjaraw ukoll li l-pjanijiet kienu ġew adattati diversi drabi u li l-kalkoli mill-ġdid 
saru biex jiġu kkunsidrati t-tibdiliet iżda li l-limitu minimu baqa’ ma ntlaħaq qatt.

Ġie enfasizzat li l-kriterji għall-istudji ta’ impatt li twettqu mis-servizzi ta’ Vorarlberg f’ħafna 
każijiet kienu iktar stretti minn dawk stipulati fil-liġi Awstrijaka li tittrasponi d-Direttiva EIA.
Għalhekk wieħed jista’ jargumenta li fil-fatt twettqet EIA.  

Fir-rigward tal-mina li tgħaqqad iż-żewġ pisti tal-iskijjar, ġie ddikjarat li l-bini tagħha fil-fatt 
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salva x-xagħra eżistenti u rrenda interventi oħra ta’ skala kbira superfluwi. Id-dikjarazzjonijiet 
tal-petizzjonanti li ż-żona affettwata kien fiha superfiċji instabbli nċaħdu u r-rapport tal-
ġeoloġista tagħhom kien meqjus bħala wieħed mhux xjentifiku. Barra minn hekk, ġie 
ddikjarat li tħejja abbozz ta’ pjan għal miżuri kompensatorji u li l-fondi li twarrbu għandhom 
jintużaw għaż-żona affettwata.

Is-sindki ta’ Damüls u Mellau enfasizzaw l-importanza ekonomika tal-konnessjoni taż-żoni 
għall-iskijjar. L-għan tal-proġett kien li jtejjeb il-kwalità tat-turiżmu fir-reġjun u kien ta’ 
importanza kbira għall-komunitajiet lokali peress li ħoloq impjiegi u opportunitajiet għaż-
żgħażagħ tal-lokal li altrimenti jkunu mġiegħla jitilqu mill-villaġġi.

L-operaturi tas-ski lift spjegaw li l-konnessjoni taż-żewġ żoni għall-iskijjar kienet saret bżonn 
minħabba li t-turisti kienu qed jitolbu żoni għall-iskijjar ikbar. Barra minn hekk, l-
infrastruttura l-qadima kienet insuffiċjenti u kellha tiġġedded. Huma indikaw l-iskala tal-
investimenti, il-kirjiet li jitħallsu lis-sidien tal-art u l-fatt li t-tħaddim tal-lift u t-tħejjija tal-
pisti tal-iskijjar wassal għall-ħolqien ta’ impjiegi pereżempju għall-bdiewa żgħażagħ tal-lokal. 

Fi tmiem iż-żewġ seduti ta’ smigħ, il-mexxej tad-delegazzjoni PETI talab lill-parteċipanti 
jipprovdu lista li tiddikjara: 1) l-elementi fil-kalkolu li huma konformi kemm mal-liġi tal-UE 
kif ukoll ma’ dik Awstrijaka, 2) l-elementi li fl-opinjoni tagħhom kellhom jiġu inklużi fil-
kalkolu, u 3) kwalunkwe element li għalih għad hemm pendenti u/jew previsti permessi 
separati. Meta nkiteb dan id-dokument, l-ebda naħa ma ssottomettiet tali lista.

Flgħaxija, id-delegazzjoni ltaqgħet u skambjat il-perspettivi tagħha mas-Sra Gabriele Strele, 
Landesvolksanwalt (ombudsman reġjonali), membru tan-Netwerk Ewropew tal-Ombudsmen 
li jagħmel parti minnu wkoll il-Kumitat għall-Petizzjonijiet.

L-1 ta’ Ottubru (filgħodu) – Laqgħa mal-istampa

Fl-1 ta’ Ottubru filgħodu, il-membri tad-delegazzjoni ltaqgħu mal-istampa lokali u reġjonali 
biex jispjegaw l-għan u l-iskop taż-żjara. Huma rrispondew mistoqsijiet u ħadu sehem 
f’intervisti individwali mingħajr ma għamlu l-ebda dikjarazzjoni ta’ preġudizzju.

Rakkomandazzjonijiet

Abbażi tas-sejbiet tad-delegazzjoni matul il-missjoni ta’ tiftix ta’ fatti, il-Kummissjoni 
Ewropea tista’ tintalab:

- tagħti l-opinjoni tagħha dwar it-traspożizzjoni tad-Direttiva EIA fil-liġi Awstrijaka, b’mod 
partikolari l-Anness II, punt 12(a);

- tagħti l-opinjoni tagħha dwar l-ambitu tal-Anness II, punt 12(a);

- tiddikjara l-opinjoni tagħha dwar l-allegazzjonijiet li l-proġett inqasam fi proġetti iżgħar biex 
tiġi evitata EIA;

- tiddikjara l-opinjoni tagħha dwar sa fejn id-diviżjoni jew is-subdiviżjoni tal-proġetti 
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f’termini ta’ ħin, post u forma legali hija ammissibbli;

- tipprovdi l-opinjoni tagħha dwar il-prattika biex fil-kalkoli tal-EIA jiġu inklużi biss is-
superfiċji li fuqhom se jitwettqu verament xi xogħlijiet, filwaqt li jiġu esklużi superfiċji li 
fuqhom mhu se jitwettaq l-ebda xogħol iżda li madankollu xorta jagħmlu parti mill-proġett;

- tispjega x’hemm stipulat fil-liġi u l-ġurisprudenza tal-UE dwar il-livelli minimi u kif dan ġie 
traspost fil-liġi Awstrijaka;

- tispjega x’hemm stipulat fil-liġi u l-ġurisprudenza tal-UE dwar il-miżuri kompensatorji u kif 
dan ġie traspost fil-liġi Awstrijaka;

- tagħti l-opinjoni tagħha dwar sa liema punt il-kostruzzjonijiet il-ġodda li se jaqdu l-
istallazzjonijiet eżistenti għandhom jiġu inklużi fil-kalkolu (eżempju, il-vaska l-ġdida li 
tħaffret biex fiha jinżamm l-ilma għas-silġ artifiċjali għall-pisti tal-iskijjar eżistenti);

- tiddikjara l-opinjoni tagħha dwar jekk ir-reviżjoni tad-Direttiva EIA hijiex 
mixtieqa/meħtieġa;

- tipprovdi definizzjonijiet ċari għall-kunċetti użati fid-Direttiva EIA;

- tindika jekk għandhiex il-ħsieb li tieħu passi fir-rigward tal-każ Damüls/Mellau u jekk 
għandhiex il-ħsieb li tagħlaq il-fajl rilevanti tal-EU-Pilot u CHAP.


