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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1160/2009, imressqa minn Werner Sandig, ta’ nazzjonalità Ġermaniża, 
dwar il-bini ta’ żewġ impjanti għall-iġġenerar tal-elettriku mir-riħ fir-reġjun Ċek 
ta’ mal-fruntiera Ústí nad Labem u l-effetti dannużi relatati fuq l-ambjent taż-żoni 
naturali viċin il-Ġermanja

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant, li huwa s-Sindku tal-muniċipalità ta’ Rechenberg-Bienenmühle, joġġezzjona 
għall-bini pproġettat ta’ żewġ impjanti għall-iġġenerar tal-elettriku mir-riħ fir-reġjun Ċek ta’
mal-fruntiera Ústí nad Labem. Il-kwistjoni tirrigwarda 45 mitħna tar-riħ, għoljin 150 metru, 
fil-qrib ħafna (f’distanza ta’ bejn 35 u 70 metru) tat-territorju Ġermaniż u tal-park naturali 
viċin ‘Erzgebirge/Vogtland’, iż-żona tal-ħabitat ‘Oberes Freiberger Muldental’ u 
‘Waldgebiete bei Holzhau’, iddikjarata bħala Żona Speċjali tal-Protezzjoni skont id-Direttiva 
tal-Kunsill 79/409/KEE dwar il-konservazzjoni tal-għasafar selvaġġi. Il-proġett se jħalli wkoll 
effetti negattivi fuq il-pajsaġġ fir-rigward tal-veduta u tal-ħsejjes u, bħala konsegwenza ta’
dan, fuq it-turiżmu, li huwa sors importanti ta’ dħul għall-popolazzjoni lokali. Għal din ir-
raġuni l-petizzjonant jistieden lill-Parlament Ewropew biex jintervieni mal-awtoritajiet Ċeki 
kompetenti bil-għan li jiġu żgurati l-waqfien tal-proġett u l-osservanza tal-leġiżlazzjoni 
rilevanti tal-UE. 

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fis-27 ta’ Novembru 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-22 ta’ April 2010.

Il-petizzjonant jilmenta dwar il-kostruzzjoni ppjanata ta’ żewġ impjanti għall-iġġenerar tal-
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elettriku mir-riħ ta’ 45 turbina tar-riħ fuq il-fruntiera ta’ bejn ir-Repubblika Ċeka u l-Ġermanja, u 
b’mod partikolari wieħed minnhom – “Pastviny u Moldavy” fuq it-territorju ta’ Krušné hory, fir-
Repubblika Ċeka fil-fruntiera tar-reġjun taż-Żona ta’ Protezzjoni Speċjali (SPA) ta’
“Waldgebiete bei Holzhau”, fil-Ġermanja. Il-petizzjonant jagħti rendikont tal-għasafar, friefet il-
lejl u speċi oħra importanti protetti li jinsabu fin-“Naturpak Erzgebierge” fin-naħa Ġermaniża 
tal-fruntiera. Huwa jenfasizza wkoll l-effetti negattivi possibbli fuq din iż-żona attraenti u l-
industrija tat-turiżmu konnessa. Il-proġett tal-impjant għall-iġġenerar tal-elettriku mir-riħ 
Pastviny u Moldavy jipprevedi l-kostruzzjoni ta’ 20 turbina tar-riħ ta’ 3 MW kull wieħed (total 
ta’ 60 MW). Ix-xogħol ta’ kostruzzjoni se jinkludi: ir-rikostruzzjoni ta’ 2,000 m ta’ triq lokali 
eżistenti, il-kostruzzjoni ta’ 6,900 m oħra ta’ triq lokali wiesgħa 4.5 m, u t-twaħħil ta’ 10,000 m 
ta’ kejbils. Proġett ta’ din il-kategorija - imsemmi fl-Anness 2 tad-Direttiva dwar l-EIA 
1985/337/KEE1 - huwa soġġett għal proċedura tad-definizzjoni tal-ambitu li twassal għal 
deċiżjoni dwar jekk proġett hux se jkun suġġett għal studju ambjentali sistematiku jew le.
  
Il-petizzjonant jesprimi tħassib dwar l-effetti viżwali negattivi possibbli tal-proġett li jistgħu 
jwasslu għal telf serju għall-industrija tat-turiżmu, li fuqha tiddependi ż-żona. Il-petizzjonant qed 
jitlob lill-Parlament biex jiżgura li l-proċess ta’ studju jsir f’konformità mal-Acquis Ambjentali.

Il-petizzjonant jispjega li l-proġetti huma lokalizzati f’żona li oriġinarjament kienet mgħammra 
minn ċittadini Ġermaniżi li kienu jgħixu f’erba’ villaġġi u li kienu ġew espatrijati fl-1945. Iż-
żona ġiet trasformata f’art agrikola wara. Bil-kostruzzjoni tal-impjanti għall-iġġenerar tal-
elettriku mir-riħ, iż-żona protetta titlef il-valur tagħha. Il-petizzjonant ma jistax jara għalfejn l-
impjanti għall-iġġenerar tal-elettriku mir-riħ għandhom jiġu lokalizzati f’din iż-żona partikolari 
meta hemm postijiet oħra adattati fir-Repubblika Ċeka. Il-moviment ta’ protesta “Gegenwind” 
ġie ffurmat biex jirrappreżenta l-interessi tal-1,840 abitant affettwat (30 ta’ Lulju 2009), u diġà 
nġabru 3,500 firma u ntbagħat ilment lill-Ministeru għall-Ambjent tar-Repubblika Ċeka fi Praga. 
Tnediet ukoll kampanja fil-midja biex turi l-pożizzjoni tagħhom. Huma għandhom l-intenzjoni li 
jiksbu rifjut definit tal-impjant għall-iġġenerar tal-elettriku mir-riħ.   

Fir-rigward tal-“Impjant għall-Iġġenerar tal-Elettriku mir-Riħ ta’ Pastviny u Moldavy”, ġie 
skopert li l-proċess tal-EIA beda mat-tħabbir tal-proġett mill-Amministrazzjoni tar-Reġjun Ústí 
nad Labem li nħareġ fit-22 ta’ Diċembru 2009. Abbażi tat-talba min-naħa Ġermaniża, ġie inkluż 
l-istudju tal-impatt transkonfinali. Din kienet ir-raġuni għala d-dosjer ġie trasferit mill-
amministrazzjoni reġjonali direttament għall-Ministeru għall-Ambjent tar-Repubblika Ċeka 
f’Jannar 2009. Ġie rikonoxxut ukoll li l-proġett jista’ jkollu impatt negattiv fuq is-siti ta’ 
Natura 2000, u saret talba għal studju xieraq. Madankollu, l-EIA għandu jikkunsidra l-
benefiċċji kollha tal-enerġija rinnovabbli, li tieħu post enerġija fossili, kawża ewlenija ta’ tniġġis 
tal-arja u tibdil fil-klima.

Il-progress tal-istudju huwa aċċessibbli fuq il-paġna tal-web li ġejja:
http://tomcat.cenia.cz/eia/detail.jsp?view=eia_cr&id=ULK524

Bħala prinċipju ġenerali tal-leġiżlazzjoni Ewropea, l-Istati Membri huma responsabbli għall-
implimentazzjoni tal-liġi Komunitarja, f’dan il-każ għall-implimentazzjoni tad-Direttiva dwar 
l-EIA 1985/337/KEE, il-Konvenzjoni ESPOO u d-Direttiva dwar il-Ħabitats 92/43/KEE2 u 
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b’mod partikolari l-Artikolu 6 (3) tagħha “evalwazzjoni xierqa”. Il-Kummissjoni għandha l-
possibilità li tinvestiga u tiftaħ proċedura ta’ ksur f’dawk il-każijiet biss fejn il-leġiżlazzjoni 
Ewropea qed tiġi miksura.

Il-proċess dwar l-Istudju dwar l-Impatt Ambjentali kkunsidra t-talba tal-awtoritajiet 
Ġermaniżi biex jikkunsidraw l-impatt transkonfinali possibbli tal-proġett.  Dan ikkunsidra 
wkoll l-impatt potenzjali sinifikanti fuq siti tan-Natura 2000. Huwa mifhum ukoll li l-
proċedimenti legali relevanti jinsabu għaddejin bħalissa u s’issa għad m’hemm l-ebda riżultat 
disponibbli. Għal aktar dettalji dwar il-proċedimenti, il-petizzjonant għandu jiġi imħeġġeġ 
biex jikkomunika mal-Awtorità Ċeka responsabbli għall-istudju: Is-Sra Jaroslava Honová, 
direttriċi tad-Dipartiment tal-EIA, Ministeru għall-Ambjent tar-Repubblika Ċeka, 100 10 
Prague 10, Repubblika Ċeka. 


