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Kumitat għall-Petizzjonijiet

20.11.2009

AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0480/2006 , imressqa minn Barbara Kohnke (ta’ nazzjonalità Pollakka), bi 
15-il firma, dwar l-effett negattiv fuq l-ambjent ta’ park tal-enerġija mir-riħ qrib Puck

1. Sommarju tal-petizzjoni

Ir-rikorrenti qiegħda tesprimi t-tħassib tagħha dwar l-effett negattiv fuq l-ambjent u l-
ekonomija lokali ta’ 11-il turbina tar-riħ li hemm il-ħsieb li jsiru qrib Puck, belt fuq il-baħar 
Baltiku u z-zona Bielawski Blota għall-annimali selvaġġi, bil-fehma tagħha tkun li dan se 
jnaqqas mill-postijiet ta’ interess għat-turisti u qed tirrimarka li numru ta’ speċi ta’ għasafar li 
huma lokali għaz-zona huma stipulati fl-anness għad-Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE dwar il-
konservazzjoni tal-ħabitats naturali u tal-fawna u l-flora selvaġġi. Għaldaqstant, ir-rikorrenti 
qiegħda tfittex investigazzjoni tal-Parlament Ewropew sabiex tistabbilixxi sa liema punt il-
proġett, li għalih l-awtoritajiet fallew milli jikkonsultaw mar-residenti lokali, huwa konformi 
mal-leġiżlazzjoni rilevanti tal-UE.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fis-6 ta’ Novembru 2006. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-1 ta’ Ġunju 2007.

Skont l-obbligi tal-Istati Membri konformi mal-Artikoli 6(3) u (4) tad-Direttiva dwar il-Ħabitats, 
kwalunkwe pjan jew proġett li mhux marbut direttament jew neċessarjament mal-ġestjoni tal-
post, iżda li aktarx ikollu effett sinifikanti fuq dan, jew b’mod individwali jew inkella f’għaqda 
ma’ pjanijiet jew proġetti oħrajn, se jkun soġġett għal stima xierqa tal-implikazzjonijiet tiegħu 
għall-post skont l-għanijiet għall-konservazzjoni tal-post. Fid-dawl tal-konklużjonijiet tal-istima 
tal-implikazzjonijiet għall-post u soġġett għad-dispożizzjonijiet ta’ paragrafu 4, l-awtoritajiet 
nazzjonali kompetenti jridu jaqblu mal-pjan jew mal-proġett, wara li jkunu ġew aċċertati li dan 
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mhux se jaffettwa b’mod avvers l-integrità tal-post konċernat u, jekk xieraq, wara li tinkiseb l-
opinjoni tal-pubbliku ġenerali. 

Jekk, minkejja l-istima negattiva tal-implikazzjonijiet għall-post u fin-nuqqas ta’ soluzzjonijiet 
alternattivi, tali pjan jew proġett irid jitwettaq, xorta waħda, għar-raġunijiet importanti minħabba 
t-twarrib tal-interess tal-pubbliku, inklużi dawk ta’ natura soċjali u ekonomika, l-Istat Membru 
jrid jieħu l-miżuri neċessarji li jikkumpensaw sabiex jassigura li l-koerenza sħiħa ta’ Natura 2000 
hi protetta. Dan għandu jinforma lill-Kummissjoni dwar il-miżuri ta’ kumpens li ġew adottati.

Id-dispożizzjonijiet ta’ hawn fuq huma applikabbli mhux biss għal Siti ta’ Importanza għall-
Komunità, iżda wkoll għal Zoni ta’ Protezzjoni Speċjali skont l-Artikolu 7 tad-Direttiva dwar il-
Ħabitats imsemmija hawn fuq. 

Il-Kummissjoni eżaminat il-fatti li tqajmu fil-petizzjoni, jiġifieri, il-pjanijiet sabiex tinbena 
qatgħa art li fiha għadd ta’ turbini tar-riħ li jipproduċu l-enerġija fil-villaġġ ta’ Gniezdzewo fil-
muniċipalità ta’ Puck u pjanijiet sabiex jinbnew tmien turbini oħra tar-riħ fil-muniċipalità ta’
Puck fil-viċinanza immedjata ta’ numru ta’ SPA (Żoni ta’ Protezzjoni Speċjali) magħżula (PLB 
220005, PLB 990002) jew ippjanati li jiġu magħżula (PLB 220001) kif ukoll SCI (Sit ta’ Interess 
Komunitarju) ppjanat li jiġi magħżul (PLH 220032). 

Wara l-istima, il-Kummissjoni ddeċidiet li tiftaħ każ ta’ inizjattiva għal aktar investigazzjoni 
minħabba li l-fatti li tqajmu jindikaw ksur potenzjali tal-liġi tal-KE dwar l-ambjent, b’mod aktar 
speċifiku tad-Direttiva 92/43/KEE (Direttiva dwar il-Ħabitats) u d-Direttiva 79/409/KEE 
(Direttiva dwar l-Għasafar) kif ukoll il-prinċipji stipulati fid-deċiżjonijiet tal-Qorti tal-Ġustizzja 
tal-każijiet ta’ Dragaggi (C-117/03) u Bund Naturschutz (C-244/05).

Il-Kummissjoni se żżomm lill-Kumitat għall-Petizzjonijiet infurmat dwar ir-riżultat ta’ dawn l-
investigazzjonijiet.

4. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-20 ta’ Novembru 2009.

Kif ġie nnutat fil-komunikazzjoni preċedenti tagħha, il-Kummissjoni kienet fetħet każ fuq
inizjattiva tagħha stess bil-għan li twettaq investigazzjonijiet ulterjuri dwar il-kwistjonijiet li 
tqajmu, u li tistabbilixxi jekk jistax jiġi identifikat ksur potenzjali tal-liġi tal-KE dwar l-ambjent, 
b’mod aktar speċifiku tad-Direttiva1 92/43/KEE (Direttiva dwar il-Ħabitats) u d-Direttiva2

79/409/KEE (Direttiva dwar l-Għasafar) kif ukoll tal-prinċipji stipulati fid-deċiżjonijiet tal-Qorti 
tal-Ġustizzja fil-każijiet ta’ Dragaggi (C-117/03) u Bund Naturschutz (C-244/05).

Matul is-seduta tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet tal-24 ta’ Ġunju 2008, il-Kummissjoni infurmat 
lill-Parlament Ewropew li hi kienet ikkuntattjat lill-petizzjonanta fejn talbitha tipprovdi tagħrif 
addizzjonali, sabiex il-Kummissjoni tingħata l-possibilità li twettaq stima adegwata tal-każ. 
Peress li ma wasal l-ebda tagħrif mingħand il-petizzjonanta, il-kwistjoni tqajmet matul il-laqgħa 
bilaterali li seħħet mal-awtoritajiet Pollakki fis-16 ta’ Ġunju 2009. L-awtoritajiet Pollakki 
                                               
1 ĠU L 206, 22.07.1992, pġ. 7-50

2 ĠU L 103, 25.04.1979, pġ. 1-18
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infurmaw lill-Kummissjoni li l-proċeduri ta’ approvazzjoni fir-rigward tal-proġetti inkwistjoni 
kkonformaw mal-obbligi stabbiliti mil-liġi tal-KE dwar l-ambjent u li l-monitoraġġ tal-proġetti 
wera li ma kienx hemm impatti negattivi sinifikanti tal-proġetti fuq speċijiet protetti mil-
leġiżlazzjoni tal-KE. Materjal rilevanti ntbagħat lill-Kummissjoni, u dan ġie assessjat. Fid-dawl 
ta’ dak li ntqal hawn fuq, il-Kummissjoni ma qisitx li hemm ġustifikazzjoni adegwata biex tiftaħ 
proċedura ta’ ksur u, sussegwentement, il-każ fuq inizjattiva tagħha stess ingħalaq fis-26 ta’
Ottubru 2009.  


