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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0929/2010, imressqa minn René la Cour Sell, ta’ nazzjonalità 
Daniża, f’isem ‘The Danish Society for Nature Conservation (DN)’ (is-Soċjetà 
Daniża għall-Konservazzjoni tan-Natura), flimkien ma’ firma oħra, dwar l-
istabbiliment ta’ ċentru tal-ittestjar għall-imtieħen tar-riħ kbar f’Østerild fil-
muniċipju ta’ Thisted u dwar in-nuqqas li tiġi applikata l-leġiżlazzjoni 
applikabbli tal-UE

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant, li hu d-direttur ta’ ‘The Danish Society for Nature Conservation (DN)’, 
jilmenta dwar l-adozzjoni ta’ abbozz ta’ liġi li twaqqaf ċentru nazzjonali tal-ittestjar għall-
imtieħen tar-riħ kbar f’Østerild fil-muniċipju ta’ Thisted, li se tidħol fis-seħħ fl-1 ta’ Ottubru 
2010. It-tneħħija ta’ siġar u preparazzjonijiet oħra għall-proġett huma mistennija jibdew 
immedjatament wara. Il-petizzjonant jindika li qrib ħafna hemm żoni importanti tan-Natura 
2000 u li l-akbar waħda minnhom, li hi r-riserva naturali ta’ 6000 ettaru ta’ ‘Vejlerne’, hi 
protetta mill-Konvenzjoni ta’ Ramsar. Il-petizzjonant jenfasizza li l-proġett jinvolvi każijiet 
serji ta’ ksur tad-Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE dwar il-konservazzjoni tal-ħabitat naturali u 
tal-fawna u l-flora selvaġġa, tad-Direttiva tal-Kunsill 79/409/KEE dwar il-konservazzjoni tal-
għasafar selvaġġi, u tad-Direttiva tal-Kunsill 85/337/KEE dwar l-istima tal-effetti ta’ ċerti 
proġetti pubbliċi u privati fuq l-ambjent. Il-petizzjonant jindika wkoll li l-Ministeru tal-
Ambjent Daniż ma segwiex il-proposti għal siti alternattivi għaċ-ċentru tal-ittestjar li ġew 
sottomessi mid-DN. Il-petizzjonant għalhekk jistieden lill-Parlament Ewropew biex 
jintervieni kemm jista’ jkun malajr biex jiżgura li l-awtoritajiet Daniżi huma konformi mal-
leġiżlazzjoni tal-UE applikabbli.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-18 ta’ Novembru 2010. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).
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3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fid-29 ta’ Marzu 2011.

Il-petizzjoni ġiet ippreżentata wkoll f’forma ta’ lment lill-Kummissjoni mingħand ‘The 
Danish Society for Nature Conservation’. Id-dispożizzjonijiet tal-Artikoli 6(2) u 6(3) tad-
Direttiva tal-Ħabitats1 jitolbu lil kull Stat Membru jwettaq stima xierqa ta’ kull pjan jew 
proġett li x’aktarx ikollu impatt sinifikanti fuq sit ta’ Natura 2000. Ir-riżultati ta’ din l-istima, 
marbutin mal-kundizzjonijiet proprji ta’ sit speċifiku, huma l-bażi għall-għoti jew iċ-ċaħda 
tal-permess għal attività.

Il-Kummissjoni evalwat l-ilment minn perspettiva teknika u identifikat numru ta’ aspetti li 
abbażi tagħhom il-Kummissjoni qed titlob lill-awtoritajiet Daniżi biex jipprovdu aktar 
informazzjoni. Dan jirrigwarda, fost l-oħrajn, l-applikazzjoni tal-Artikolu 6.3 tad-Direttiva tal-
Ħabitats u l-bażi li permezz tagħha wieħed jasal għall-konklużjoni dwar jekk il-proġett 
jaffettwax b’mod negattiv l-integrità tas-siti Natura 2000 fil-qrib, inkluża l-opinjoni dwar jekk 
għandux jinbeda proċess f’konformità mal-Artikolu 6(4).

Il-Kummissjoni qed tfittex l-informazzjoni li ġejja, li hija rilevanti għall-Artikolu 6.3 tad-
Direttiva tal-Ħabitats:
 L-istima ta’ impatt potenzjali fuq il-ħabitats u l-ispeċijiet fis-siti Natura 2000 fil-qrib u l-

kunsiderazzjoni tal-informazzjoni disponibbli kollha;
 L-istima tal-aspetti kollha relatati mal-impatt potenzjali fuq l-ispeċijiet tal-għasafar;
 L-istima tal-impatt estern fuq is-siti Natura 2000 fil-qrib ikkawżat minn bidla fl-idroloġija 

fis-sit tal-proġett;
 L-introduzzjoni ta’ miżuri sabiex jiġi evitat impatt negattiv fuq l-‘ispeċijiet ta’ Anness 

IV’, Northern Birch Mouse (Sicista betulina);
 Il-proċess li jitħejja pjanar komprensiv taż-żona madwar is-sit tal-proġett;
 Il-ħolqien ta’ programm għal monitoraġġ posterjuri sabiex jiġi identifikat kwalunkwe 

impatt mhux mistenni u mhux magħruf li jista’ jiġġustifika aktar aġġustamenti fir-rigward 
ta’, pereżempju, miżuri ta’ mitigazzjoni jew kumpens;

kif ukoll għall-Artikolu 12 u 16 tad-Direttiva tal-Ħabitats:
 Kif ġew rispettati l-Artikoli 12 (d) u 16 tad-Direttiva tal-Ħabitats fir-rigward tan-

Northern Birch Mouse (Sicista betulina);

B’rabta mad-Direttiva EIA (id-Direttiva 85/337/KEE dwar l-istima tal-effetti ta’ ċerti proġetti 
pubbliċi u privati fuq l-ambjent)2, l-informazzjoni disponibbli għall-Kummissjoni 
tissuġġerixxi li rapport dwar l-impatt ambjentali ġie ppreparat mill-awtoritajiet ambjentali 
kompetenti u li l-konsultazzjoni mal-pubbliku seħħet qabel l-adozzjoni tal-att ta’ kostruzzjoni 
li jawtorizza x-xogħlijiet għaċ-ċentru tal-ittestjar nazzjonali tat-turbini tar-riħ f’Østerild.
Madankollu, l-informazzjoni pprovduta mill-petizzjonant mhijiex dettaljata biżżejjed biex il-
Kummissjoni tkun tista’ tidentifika nuqqas ta’ konformità possibbli mar-rekwiżiti tad-
Direttiva EIA. Il-Kummissjoni se titlob aktar informazzjoni mingħand l-awtoritajiet 
nazzjonali dwar il-proċedura tal-istima tal-impatt ambjentali mwettqa u dwar ir-riżultat tagħha 
f’konformità mar-rekwiżiti standard tad-direttiva EIA.

Hekk kif il-Kummissjoni tirċievi l-informazzjoni addizzjonali mingħand l-awtoritajiet Daniżi, 
                                               
1 ĠU L 206, 22.7.1992.
2 ĠU L 175, 5.7.1985.
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hija tevalwa jekk għandhiex tkompli ssegwi dan il-każ jew le.


