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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0303/2009, imressqa minn Bärbel u Michael Keller, ta’ ċittadinanza 
Ġermaniża, f’isem il-Bürgerinitiative Oldisleben, dwar il-bini ta’ razzett tal-
ħnieżer 

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanti joġġezzjonaw għall-pjanijiet għall-bini ta’ razzett tal-ħnieżer fejn huma 
jsostnu li kull sena se jissemmnu 24 000 ħanżir. Il-petizzjonanti jistqarru li r-razzett għandu 
jinbena 900 metru bogħod mir-riserva naturali ta’ Esperstedter Ried u qrib ir-riservi ta’ 
Hainleite u Kyffhäuser (żoni Natura 2000). Il-petizzjonanti jsostnu li jeħtieġ li titwettaq stima 
tal-impatt ambjentali fil-viċinanza immedjata ta’ dawn ir-riservi naturali għall-bini ta’ dan it-
tip ta’ razzett. Fil-qrib taż-żona fejn hu ppjanat li jinbena r-razzett hemm ukoll siti mhux użati 
tat-tħaffir taż-żrar, li fihom ilma li diġà huwa nieqes min-nutrijenti. Dawn huma protetti wkoll 
u l-petizzjonanti jibżgħu li jistgħu jsiru danni kbar jekk kemm-il darba l-fertilizzanti mir-
razzett tal-ħnieżer jispiċċaw hemmhekk (tikber l-alka). Skont il-petizzjonanti, jekk il-proġett 
tar-razzett jitwettaq se jinkisru diversi Direttivi Ewropej, bħalma huma d-Direttiva tal-Ħabitat, 
id-Direttiva dwar il-Ħarsien tal-Għasafar u d-Direttiva dwar il-livelli nazzjonali massimi tal-
emissjonijiet ta’ ċerti sustanzi li jniġġsu l-atmosfera. Huma jindikaw ukoll li r-riserva naturali 
ta’ Esperstedter Ried irċeviet fondi Komunitarji bejn l-2000 u l-2008. Il-petizzjonanti jitolbu 
lill-Parlament Ewropew biex jintervjeni u jwaqqaf il-bini tar-razzett tal-ħnieżer.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fil-15 ta’ Ġunju 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fil-25 ta’ Settembru 2009.

‘Natura 2000 hija n-netwerk ekoloġiku Ewropew ta’ siti stabbilit skont id-Direttiva tal-
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Ħabitat1. L-għan ewlieni huwa l-protezzjoni tat-tipi ta’ ħabitats u l-ispeċi ta’ pjanti u annimali 
ta’ interess Komunitarju fl-Unjoni Ewropea. Hija tinkludi kemm żoni speċjali ta’ 
konservazzjoni (SACs) magħżula skont id-Direttiva tal-Ħabitat tal-1992 kif ukoll żoni 
speċjali ta’ protezzjoni (SPAs) klassifikati skont id-Direttiva dwar il-Ħarsien tal-Għasafar tal-
19792.

Hija r-responsabilità tal-Istati Membri individwali li jieħdu deċiżjonijiet fir-rigward tal-bini 
ta’, pereżempju, razzett tal-ħnieżer fit-territorju tagħhom filwaqt li jirrispettaw l-obbligi 
Komunitarji tagħhom. Fejn is-siti ta’ Natura 2000 għandhom possibilità kbira li jiġu affettwati 
b’mod negattiv minn proġett, dan l-obbligu inter alia jinkludi l-ħtieġa li jiġu evalwati l-effetti 
tal-proġett fuq l-għanijiet ta’ konservazzjoni tas-sit/i affettwat/i u li jitfittxu soluzzjonijiet 
alternattivi. Skont l-Artikolu 6(4) tad-Direttiva tal-Ħabitat, proġett jew pjan li jkun se 
jaffettwa żona speċjali ta’ konservazzjoni b’mod negattiv jista’ biss isir għal raġunijiet 
imperattivi ta’ interess pubbliku predominanti u fin-nuqqas ta’ soluzzjonijiet alternattivi. 
F’tali każ, għandha tiġi żgurata l-koerenza tan-netwerk ta’ Natura 2000 permezz tat-twettieq 
ta’ miżuri ta’ kumpens. 

L-informazzjoni provduta mill-petizzjonanti ma tinkludi l-ebda informazzjoni li turi, fir-
rigward tar-razzett pjanat, li sar xi ksur tad-Direttivi dwar il-Ħarsien tal-Għasafar jew tal-
Ħabitat.   

Konklużjonijiet

Minħabba li l-proċedura ta’ permess għadha għaddejja, il-Kummissjoni ma tinsabx 
f’pożizzjoni li tieħu azzjoni. Għalhekk, il-petizzjonanti għandhom jiġu rakkomandati 
jikkuntattjaw, b’mod dirett, lill-awtoritajiet kompetenti nazzjonali, u jitolbu informazzjoni 
iktar dettaljata dwar il-proċedura ta’ awtorizzazzjoni. Jekk, wara li jirċievu tali informazzjoni 
l-petizzjonanti jkun għadhom tal-fehma li kien hemm ksur tal-leġiżlazzjoni tal-UE, huma 
xorta jkollhom il-possibilità li jkomplu jqajmu l-kwistjoni fil-livell Ewropew.’

4. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-6 ta’ Mejju 2011.

Il-kummenti tal-Kummissjoni

Mill-ewwel komunikazzjoni dwar il-Petizzjoni 303/2009, il-petizzjonanti bagħtu 
informazzjoni addizzjonali fir-rigward tal-proġett ikkonċernat, inter alia kopja tal-permess 
maħruġ mill-awtoritajiet kompetenti għar-razzett tal-ħnieżer. Fl-ewwel komunikazzjoni 
tagħha, il-Kummissjoni ma kenitx f’pożizzjoni li tieħu azzjoni peress li l-proċedura tal-
permess kienet għadha għaddejja.

Fis-26 ta’ Mejju 2010, l-awtorità reġjonali tal-istat federali ta’ Thuringia awtorizzat il-proġett 

                                               
1 Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE tal-21 ta’ Mejju 1992 dwar il-konservazzjoni tal-ħabitat 

naturali u tal-fawna u l-flora selvaġġa, ĠU L 206, 22.7.1992, p. 7
2      Direttiva tal-Kunsill 79/409/KEE tat-2 ta’ April 1979 dwar il-konservazzjoni tal-għasafar 
selvaġġi, 
        ĠU, L 103 tad-25 ta’ April 1979, p. 1
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ta’ razzett kbir għat-tgħammir u l-għalf ta’ 8,640 ħanżir, inkluż il-ħżin ta’ 6,000 m3 ta’ 
drenaġġ fil-muniċipalità ta’ Oldisleben fid-distrett ta’ Kyffhäuserkreis. Dan il-proġett jinsab 
qrib ħafna taż-żoni li ġejjin li huma ta’ interess Komunitarju:

a) l-“Esperstedter Ried – Salzstellen bei Artern” (DE4633303) u l-“Helme-Unstrud-
Niederung” (DE4633420) jinsabu <1500 m ’l bogħod mill-proġett;

b) il-“Hainleite-Wipperdurchbruch-Kranichholz” (DE4631302) u l-“Hainleite-Westliche 
Schmücke” (DE4632420) jinsabu <4000 m ’l bogħod mill-proġett.

L-“Esperstedter Ried – Salzstellen bei Artern” hija waħda mill-ftit żoni fejn jikbru pjanti li 
jgħixu fl-ilma mielaħ, minbarra mal-kosti tal-baħar, minħabba l-eżistenza lokali tal-melħ fil-
ħamrija. Il-pjanti li jgħixu fl-ilma mielaħ għandhom żvantaġġ kompetittiv meta mqabbla ma’ 
pjanti oħra peress li jikbru aktar bil-mod. Għaldaqstant, il-bassasiet mielħa interni jeħtieġu 
mmaniġġjar tajjeb li ġie appoġġjat permezz ta’ proġett tal-EU-LIFE-Nature1. Metodi estensivi 
ta’ rigħi, ħsad ta’ mergħat u qasab u ż-żamma tar-riżorsi tal-ilma permezz ta’ pompi u fosos 
tad-drenaġġ jintużaw bħala miżuri ta’ konservazzjoni bl-għan li jinżamm jew jerġa’ jiġi 
stabbilit l-istejtus ta’ konservazzjoni favorevoli tat-tip ta’ ħabitat. Skont il-Ministeru tal-
Agrikoltura, il-Protezzjoni tan-Natura u l-Ambjent ta’ Thuringia2, il-bdiewa huma atturi 
importanti għaż-żamma ta’ din iż-żona permezz tal-użu ta’ metodi estensivi tal-immaniġġjar 
tal-art. Dan juri li dan is-sit Natura 2000 jaħdem id f’id mal-agrikoltura u mhux bil-kontra 
hekk kif isostnu l-petizzjonanti.

Skont l-Artikolu 6(3) tad-Direttiva tal-Ħabitat, 92/43/KEE3, kull pjan jew proġett li mhux 
marbut direttament ma’ jew li mhux meħtieġ għall-immaniġġjar ta’ tali sit iżda li x’aktarx se 
jkollu effett sinifikanti fuqu, għandu jkun suġġett għal stima xierqa tal-implikazzjonijiet 
tiegħu għas-sit in vista tal-għanijiet ta’ konservazzjoni tas-sit. Dan japplika wkoll għal unità 
tal-bhejjem għas-simna qrib ta’ żona Natura 2000. Madankollu, l-ewwel pass tal-awtoritajiet 
kompetenti huwa li jeżaminaw jekk hemmx il-probabilità li l-proġett ikollu effetti sinifikanti 
u, jekk iva, jiżguraw li titwettaq stima xierqa.

Is-sors ewlieni ta’ impatt negattiv possibbli fuq is-sit Natura 2000 huwa n-nitroġenu fil-forma 
ta’ tniġġis tal-arja kkawżat mir-riħa tal-ammonja jew ta’ tniġġis tal-ilma tal-wiċċ ikkawżat 
min-nitrati. Il-Kummissjoni tirrikonoxxi li l-proġett ġie rivedut fit-
28 ta’ Ottubru 2009 jiġifieri wara li l-petizzjonanti ressqu l-petizzjoni tagħhom fit-8 ta’ Marzu 
2009. Fil-verżjoni riveduta tal-proġett, l-applikanti introduċew sistema ta’ tindif tal-arja 
permezz ta’ egżost doppju għall-eliminazzjoni ta’  80% ta’ ammonja u ta’ 95% tal-partikoli 
tat-trab. Il-faċilità tal-ħżin tad-drenaġġ għandha sistema ta’ kontroll tat-tnixxija u hi mibnija 
minn konkrit reżistenti għall-ilma. Għaldaqstant, it-tniġġis tal-ilma tal-wiċċ jew tal-arja jista’ 
jiġi prevenut. B’konsegwenza ta’ dan, l-awtorità kompetenti kkonkludiet fis-26 ta’ Mejju 
2010 li l-proġett tar-razzett tal-ħnieżer m’għandu l-ebda effetti sinifikanti u m’hemmx il-
ħtieġa ta’ stima skont l-Artikolu 6(3) tad-Direttiva tal-Ħabitat.

                                               
1 LIFE03 NAT/D/000005 2003-2008: Il-konservazzjoni u l-iżvilupp ta’ bassasiet mielħa 
interni fit-Tramuntana ta’ Thuringia.
2 Ministeru tal-Agrikoltura, il-Protezzjoni tan-Natura u l-Ambjent (2008): “bassasiet mielħa 

interni fil-Muntanja Kyffhäuser”, p. 17.
3 ĠU L 206, 22.7.1992.
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Konklużjoni

Abbażi tal-informazzjoni provduta mill-petizzjonanti u mill-awtoritajiet nazzjonali, il-
Kummissjoni tikkunsidra li m’hemm l-ebda ksur tal-leġiżlazzjoni tan-natura tal-UE.


