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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1315/2010, imressqa minn Kirsten Nielsen, ta’ ċittadinanza 
Daniża, dwar il-bini ta’ razzett tar-riħ fuq il-gżira Daniża ta’ Lolland, u n-
nuqqas ta’ konformità mal-leġiżlazzjoni ambjentali tal-UE f’dan ir-rigward

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta tipprotesta dwar il-bini ppjanat ta’ razzett tar-riħ viċin Kappel fil-muniċipalità 
ta’ Lolland. Hija tgħid li l-proġett imur kontra d-dispożizzjonijiet tad-Direttiva tal-Kunsill 
92/43/KEE dwar il-konservazzjoni tal-ħabitat naturali u tal-fawna u l-flora selvaġġa, u b’mod 
partikolari l-Artikolu 6 (żoni speċjali ta’ konservazzjoni) u l-Artikolu 12 (sistemi ta’ ħarsien 
strett) tagħha. F’dan ir-rigward, hija tinnota li l-lokalità inkwistjoni hija l-ħabitat ta’ numru ta’ 
żrinġijiet u rospi elenkati fl-Anness IV tad-Direttiva, u li ż-żona tal-baħar lil hinn minn 
Kappel hija elenkata fil-lista tan-Natura 2000 (H 260) bħala ħabitat tal-foċena (Phocoena 
phocoena). Għalhekk il-petizzjonanta titlob li din il-kwistjoni titħalla f’idejn l-istituzzjonijiet 
tal-UE.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-8 ta’ Frar 2011. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fid-6 ta’ Mejju 2011

Fil-livell tal-UE, il-protezzjoni tan-natura hija regolata mid-Direttiva 2009/174/KE1 (id-
Direttiva tal-Għasafar) u d-Direttiva 92/43/KEE2 (id-Direttiva tal-Ħabitats). L-objettiv ta’ 
dawn id-Direttivi huwa li jiġi żgurat stejtus tajjeb ta’ konservazzjoni tal-ħabitats u tal-
                                               
1 ĠU L 20, 26.1.2010, p. 7.
2 ĠU L 206, 22.7.1992, p. 7.
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ispeċijiet koperti bid-Direttivi. Biex jilħqu dan, l-Istati Membri għandhom jagħżlu siti bħala 
żoni ta’ protezzjoni speċjali għall-għasafar skont id-Direttiva 2009/147/KE u żoni speċjali ta’ 
konservazzjoni għall-ħabitats u l-ispeċijiet koperti mid-Direttiva 92/43/KEE. Dawn is-siti 
jiffurmaw in-netwerk tan-Natura 2000.

Proġetti li jista’ jkollhom impatt sinifikanti fuq żona tan-Natura 2000 għandhom ikunu 
soġġetti għal stima xierqa qabel jiġu awtorizzati. Il-proġett jista’ jkun awtorizzat biss jekk l-
istima turi li l-proġett mhux se jkollu effett fuq l-objettivi ta’ konservazzjoni tas-sit. Proġetti 
jistgħu jiġu awtorizzati anke jekk ikollhom impatt sinifikanti fuq żona tan-Natura 2000, jekk 
dawn ikunu meħtieġa għall-interessi pubbliċi inġenerali, jekk m’hemm ebda alternattiva oħra 
u jekk jiġu previsti miżuri li jiżguraw il-koerenza tan-netwerk tan-Natura 2000 (l-Artikolu 6 
tad-Direttiva 92/43/KEE).

L-Artikolu 12 tad-Direttiva tal-Ħabitats jirrikjedi li l-Istati Membri jieħdu l-miżuri meħtieġa 
biex jistabbilixxu sistema ta’ protezzjoni stretta għall-ispeċijiet tal-annimali elenkati fl-Anness 
IV (a). L-Artikolu 16 jippermetti ċerti derogi mid-dispożizzjonijiet tal-Artikoli 12, 13, 14 u 15 
(a) u (b).

Aktar informazzjoni dwar il-liġi tal-UE dwar il-protezzjoni tan-natura u, b’mod partikolari, 
dwar l-iżviluppi tal-enerġija mir-riħ u l-protezzjoni tan-natura tista’ tinsab fil-links li ġejjin:
http://ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm

Il-Kummissjoni rċeviet ilment dwar l-istess kwistjoni mingħand l-istess persuna.

Wara li ġie evalwat l-ilment u wara li twettqet l-investigazzjoni preliminari, il-Kummissjoni 
irrealizzat li l-istess proġett tressaq preċedentement quddiem il-Bord tal-Ilmenti dwar in-
Natura fid-Danimarka (Naturklagenævnet). Sabiex tivverifika s-sitwazzjoni, il-Kummissjoni 
kkuntattjat lill-awtoritajiet nazzjonali Daniżi u talbithom informazzjoni dwar l-istejtus ta’ 
proċeduri ta’ reviżjoni nazzjonali li għadhom għaddejjin.

B’mod ġenerali, il-Kummissjoni hija tal-opinjoni li dan m’għandux jissostitwixxi mħallef 
nazzjonali li għandu jiggarantixxi l-applikazzjoni korretta tal-liġi tal-UE. Il-Kummissjoni 
tinnota li l-prinċipju ta’ din il-pożizzjoni ġie aċċettat mill-Parlament Ewropew ladarba dan li 
ġej ġie espress f’punt K tar-Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tas-6 ta’ Lulju 2010:

“billi ċ-ċittadini għandhom, b’mod partikulari, ikunu konxji – kif rikonoxxut mill-Ombudsman 
Ewropew fid-deċiżjoni ta’ Diċembru 2009 li għalqet l-investigazzjoni fir-rigward tal-ilment 
822/2009/BU kontra l-Kummissjoni – li l-proċedimenti fil-qrati nazzjonali huma parti mill-
proċess tal-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni Ewropea fl-Istati Membri, u li l-Kumitat għall-
Petizzjonijiet ma jistax jindirizza kwistjonijiet soġġetti għal proċedimenti fi qrati nazzjonali u 
lanqas ma jista’ jirrevedi r-riżultat ta’ tali proċedimenti”.

Il-Qorti ddikjarat diversi drabi (pereżempju, fis-sentenza tad-19.01.2010 fil-kawża C-555/07, 
paragrafu 48) li l-qrati nazzjonali huma wkoll adattati biex jinterpretaw id-dritt nazzjonali fid-
dawl tad-dritt tal-Unjoni Ewropea u biex japplikaw lil dan tal-aħħar:

“B’hekk, meta tapplika d-dritt nazzjonali, il-qorti nazzjonali li qed tintalab tinterpretah 
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għandha tagħmel dan, sakemm ikun possibbli, fid-dawl tat-test u tal-għan ta’ din id-Direttiva 
sabiex jintlaħaq ir-riżultat stabbilit minnha u sabiex b’hekk tikkonforma ruħha mat-tielet 
paragrafu tal-Artikolu 288 TFUE (ara, f’dan is-sens, is-sentenzi ċċitati iktar ’il fuq von 
Colson u Kamann, punt 26; Marleasing, paragrafu 8; Faccini Dori, paragrafu 26; kif ukoll 
Pfeiffer et, paragrafu 113). Ir-rekwiżit ta’ interpretazzjoni konformi tad-dritt nazzjonali mad-
dritt tal-Unjoni Ewropea huwa inerenti fis-sistema tat-Trattat minħabba li din tippermetti li l-
qorti nazzjonali tiżgura, fil-kuntest tal-kompetenzi tagħha, l-effettività sħiħa tad-dritt tal-
Unjoni meta tiddeċiedi l-kawża li jkollha quddiemha (ara, f’dan is-sens, is-sentenza Pfeiffer 
et, iċċitata iktar ’il fuq, paragrafu 14)”.

Wara li ġew verifikati mal-awtoritajiet Daniżi l-istejtus u l-ambitu tal-proċedura tal-appell 
nazzjonali li għadha għaddejja għal dan il-proġett, il-Kummissjoni se tieħu l-azzjoni xierqa li 
tista’ tinvolvi investigazzjoni sħiħa tal-kwistjoni.


