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Kumitat għall-Petizzjonijiet
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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1555/2012, imressqa minn Helmut Wolfram, ta’ ċittadinanza 
Ġermaniża, appoġġjata minn kofirmatarju wieħed, f’isem ir-residenti tad-
distrett ta’ Kleedorf f’Bad Brambach, dwar il-bini ta’ turbini eoliċi ħdejn 
żona residenzjali Ġermaniża fil-fruntiera mar-Repubblika Ċeka

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant huwa sindku tal-muniċipalità ta’ Bad Brambach fil-Ġermanja. Fuq in-naħa tar-
Repubblika Ċeka, qed jinbena park eoliku qrib ħafna ta’ distrett fil-muniċipalità tiegħu, li 
jinsab fil-fruntiera bejn il-Ġermanja u r-Repubblika Ċeka. Il-park eoliku huwa wieħed minn 
grupp ta’ parks eoliċi ppjanati mill-awtoritajiet Ċeki. Ir-residenti taż-żona residenzjali fil-
muniċipalità tal-petizzjonant waqqfu grupp ta’ azzjoni taċ-ċittadini biex jipprotestaw kontra l-
bini tat-turbini eoliċi. Skont il-petizzjonant, it-turbini eoliċi jinsabu wisq qrib iż-żona 
residenzjali, li jfisser li jista’ jkollhom impatt ta’ ħsara fuq is-saħħa (storbju fastidjuż, tfigħ ta’ 
dellijiet). Jistgħu wkoll jagħmlu ħsara għaliex il-muniċipalità tista’ ssir inqas attraenti għat-
turisti minħabba t-turbini eoliċi. Il-petizzjonant jistaqsi wkoll jekk il-liġi Ewropea tirrikjedix 
konsultazzjoni bejn il-Ġermanja u r-Repubblika Ċeka qabel proġett ta’ park eoliku bħal dan 
jinbeda, u jekk tqisux iż-żoni ta’ konservazzjoni tan-natura. Il-petizzjonant jitlob lill-
Parlament Ewropew jinvestiga.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fit-22 ta’ Mejju 2013. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni (l-
Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fid-29 ta’ Novembru 2013
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Ma hemm l-ebda leġiżlazzjoni tal-UE relatata mal-impatti tat-turbini eoliċi fuq is-saħħa u fuq 
it-turiżmu. Il-mistoqsijiet dwar l-impatti differenti tal-proġett fuq l-ambjent jiġu ttrattati fil-
proċess tal-Valutazzjoni tal-Impatt Ambjentali. L-indirizzar ta’ dawn l-impatti hija r-
responsabbiltà tal-Istati Membri. 

Skont l-Artikolu 4(2) u l-Anness II għad-Direttiva 2011/92/UE1 (Direttiva dwar l-Istima tal-
Impatt fuq l-Ambjent), l-Istati Membri huma responsabbli biex jiddeċiedu jekk il-proġetti tal-
enerġija mir-riħ għandhomx jiġu soġġetti għal valutazzjoni tal-impatt ambjentali. Il-liġi tal-
VIA Ċeka rilevanti teħtieġ li dawn il-proġetti jiġu soġġetti għal proċedura ta’ skrining, li tista’ 
tirriżulta fid-deċiżjoni li jkomplu l-proċeduri għal valutazzjoni tal-impatt fuq l-ambjent. Fl-
2010, il-proċedura ta’ skrining għal dan il-proġett2 ikkonkludiet li mhux se jkollu impatti 
sinifikanti fuq l-ambjent, inkluż is-siti ta’ Natura 2000 ikkonċernati.

Fir-rigward tal-impatti potenzjali fuq iż-żoni ta’ konservazzjoni tan-natura, il-leġiżlazzjoni 
rilevanti tal-UE hija d-Direttiva 2009/174/KE3 (id-Direttiva dwar l-Għasafar) u d-Direttiva 
92/43/KEE4 (id-Direttiva dwar il-Ħabitats). Ma hemm l-ebda inkoerenza fil-prinċipju bejn l-
iżvilupp tal-enerġija mir-riħ u l-konformità mal-leġiżlazzjoni tal-UE dwar in-natura. Kull 
proġett għandu jiġi vvalutat fuq bażi ta’ każ b’każ. Il-Kummissjoni tippromwovi prattika tajba 
b’rabta mal-post, l-ippjanar, it-tfassil, il-kostruzzjoni u t-tħaddim ta’ tali faċilitajiet sabiex l-
impatt tagħhom fuq il-bijodiversità jiġi mminimizzat. Il-Kummissjoni għaldaqstant 
ippubblikat dokument ta’ gwida li jiffoka fuq l-iżviluppi fl-enerġija mir-riħ u n-Natura 20005.

Iż-żona ta’ tħassib tinsab fl-iżjed tarf fil-punent tar-Repubblika Ċeka f’Horní Paseky fil-
fruntiera mar-Repubblika Federali tal-Ġermanja. Il-proġett jinsab fuq żona ta’ bur imdawra l-
iżjed b’veġetazzjoni forestali kemm fuq in-naħa tal-fruntiera Ċeka kif ukoll fuq in-naħa 
Ġermaniża. Il-proġett jikkonsisti f’5 turbini eoliċi VESTAS V90 (2 MW kull waħda). Il-
proġett ġie awtorizzat fl-2010 u mibni fl-2012. 

L-eqreb siti Ġermaniżi tan-Natura 2000 huma SCI DE5639302 Raunerbach- und Haarbachtal. 
L-ebda waħda mis-siti ma tospita l-ispeċijiet li jkunu vulnerabbli għal turbini eoliċi. Sit ieħor, 
SPA  DE5640451 Elstergebirge, jinsab madwar 3 km fil-grigal tat-turbini. Il-Kummissjoni 
m’għandha l-ebda prova li dawn is-siti se jkunu affettwati b’mod negattiv mill-ħames turbini 
eoliċi. 

Fir-rigward tal-effetti tal-istorbju, filwaqt li ma hemm stabbilit l-ebda standard fil-livell tal-
UE, il-livelli tal-istorbju madwar l-eqreb djar residenzjali fil-Ġermanja, il-villaġġ Kleedorf, 
madwar 412 m mit-turbini, ġew ivverifikati abbażi tal-leġiżlazzjoni Ġermaniża.

                                               
1 Id-Direttiva 2011/92/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istima tal-effetti ta’ ċerti proġetti pubbliċi 

u privati fuq l-ambjent, li tikkodifika d-Direttiva 85/337/KEE; ĠU L 026, 28.1.2012
2 Link dwar l-iskrining: http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_KVK407
3 Id-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.7
4 Id-Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE tal-21 ta’ Mejju 1992 dwar il-konservazzjoni tal-habitat naturali u tal-fawna 

u l-flora selvaġġa. ĠU L 206, 22.7.1992, p.7
5 Kummissjoni Ewropea (2010): Dokument ta’ gwida dwar żviluppi fl-enerġija mir-riħ u n-Natura 2000. Link: 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/Wind_farms_de.pdf
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Il-VIA ma teħtieġx valutazzjoni tal-impatti fuq it-turiżmu għaliex dan mhuwiex impatt fuq l-
ambjent. 

Konklużjonijiet

Abbażi tal-informazzjoni mogħtija mill-Petizzjonant u tad-dokumenti li l-awtoritajiet 
nazzjonali għamlu disponibbli għall-pubbliku, il-Kummissjoni ma identifikat l-ebda ksur tal-
leġiżlazzjoni tal-UE.


