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Suġġett: Petizzjoni 0856/2010, imressqa minn Teresa Laska, ta’ ċittadinanza Pollakka, 
f’isem l-organizzazzjoni ambjentali “Stowarzyszenie Pracownia na Rzecz 
Wszystkich Istot”, dwar il-bini ppjanat ta’ farm tat-turbini tar-riħ f’Ustka 
fil-kosta Baltika tal-Polonja

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta, li hija l-president tal-organizzazzjoni ambjentali msemmija hawn fuq, 
toġġezzjona għall-pjan li jinbena farm tat-turbini tar-riħ f’Ustka fil-kosta Baltika tal-Polonja.  
Hija tispjega li l-awtoritajiet Pollakki huma ħatja li fil-każ inkwistjoni naqsu li jikkonformaw 
mad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE dwar il-konservazzjoni tal-ħabitat 
naturali u tal-fawna u l-flora selvaġġa u tirreferi b’mod partikolari għall-Artikolu 6(3) tad-
Direttiva, li fost l-oħrajn jistipola li l-proġetti li mhumiex marbuta direttament mat-tmexxija 
tas-sit jew li mhumiex meħtieġa għaliha, iżda li x’iktarx se jkollhom effett sinifikanti fuqu, 
jew b’mod individwali jew inkella flimkien ma’ xi pjanijiet jew proġetti oħra, għandhom 
ikunu suġġetti għal evalwazzjoni xierqa tal-implikazzjonijiet tagħhom għas-sit invista tal-
għanjiet ta’ konservazzjoni tas-sit u li l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti għandhom jaqblu 
dwar il-proġett biss wara li jkunu żguraw li dan ma jaffettwax ħażin l-integrità tas-sit 
konċernat u, jekk xieraq, wara li jkunu raw l-opinjoni tal-pubbliku ġenerali.  Il-petizzjonanta 
tindika wkoll li s-sit inkwistjoni huwa inkluż fil-lista tan-Natura 2000 (PLH 220024 -
Przymorskie Błota) u li l-farm tat-turbini tar-riħ se jħalli impatt diżastruż fuq il-popolazzjoni 
tal-għasafar salvaġġi fiż-żona.  Billi l-awtoritajiet lokali ta’ Ustka jqisu l-farm tat-turbini tar-
riħ iktar importanti mill-ħarsien tal-ambjent, hija titlob lill-Parlament biex jintervieni.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fil-15 ta’ Novembru 2010. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).
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3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fil-11 ta’ Frar 2011.

Il-proġett imsemmi mill-petizzjonanta jaqa’ fl-ambitu: 

a) tad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 6(3) tad-Direttiva dwar il-Ħabitats1 li jistipolaw li:
“Kull pjan jew proġett li mhux marbut direttament ma’ jew li ma hux meħtieġ għat-tmexxija 
tas-sit iżda li x’aktarx se jkollu effett sinifikanti fuqu, jew b’mod individwali jew inkella 
flimkien ma’ xi pjanijiet jew proġetti oħra, għandu jkun suġġett għal evalwazzjoni xierqa tal-
implikazzjonijiet tiegħu għas-sit in vista tal-għanjiet ta’ konservazzjoni tas-sit. Fl-isfond tar-
riżultati tal-evalwazzjoni tal-implikazzjonijiet għas-sit u skont id-dispożizzjonijiet tal-
paragrafu 4, l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti għandhom jaqblu dwar il-pjan jew il-proġett 
biss wara li jkunu żguraw li dan ma jaffettwax ħażin l-integrità tas-sit konċernat u, jekk 
xieraq, wara li jkunu raw l-opinjoni tal-pubbliku ġenerali.”
Skont l-Artikolu 6(3) tad-Direttiva dwar il-Ħabitats u d-dokumenti ta’ gwida tal-Kummissjoni 
Ewropea dwar l-applikazzjoni tal-Artikolu 6,2 kull proġett li mhux marbut direttament ma’ 
jew li ma hux meħtieġ għat-tmexxija tas-sit iżda li x’aktarx se jkollu effett sinifikanti fuqu 
għandu jkun suġġett għal evalwazzjoni xierqa tal-implikazzjonijiet tiegħu għas-sit Din l-
evalwazzjoni għandha tieħu inkunsiderazzjoni l-effetti kumulativi tal-proġett flimkien ma’ 
proġetti eżistenti jew ippjanati oħra. L-awtoritajiet nazzjonali kompetenti jistgħu jawtorizzaw 
tali proġett biss wara li jkunu żguraw li mhux se jaffettwa lill-integrità tas-sit b’mod negattiv. 
Inkella, għandhom jiġu applikati d-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 6(4).
Mid-dokumenti mehmuża (l-opinjonijiet tal-NGOs) jidher li l-proġett għandu riskji serji 
għall-għasafar u l-friefet tal-lejl, li ma ġewx analizzati b’mod xieraq. B’mod partikolari, skont 
l-analiżi li twettqet mill-NGOs, l-evalwazzjoni tal-impatt fuq is-sit tan-Natura 2000 
m’għandhiex l-informazzjoni xierqa dwar il-valuri tan-natura taż-żona tal-proġett, il-
monitoraġġ (matul ix-xogħlijiet u wara l-investiment) u l-impatt fuq il-friefet tal-lejl.

Abbażi tal-informazzjoni pprovduta mill-petizzjonanta, l-awtoritajiet Pollakki setgħu ma 
evalwawx b’mod xieraq l-impatt tat-tliet farms tat-turbini tar-riħ fuq is-siti tan-Natura 2000 
f’konformità mal-Artikolu 6(3). Il-Kummissjoni għalhekk, se titlob lill-awtoritajiet Pollakki 
biex jipprovdu aktar informazzjoni dwar il-proġett u dwar l-evalwazzjoni tal-impatt.

b) tal-Anness II punt 3(i) tad-Direttiva EIA3:
“stallazzjonijiet li jużaw il-qawwa tar-riħ għall-produzzjoni tal-enerġija (oqsma ta’ mtieħen 
tar-riħ)”. Id-Direttiva teħtieġ li għall-proġetti tal-Anness II, l-Istati Membri għandhom 
jiddeterminaw, jew permezz ta’ eżaminazzjoni ta’ każ b’każ jew inkella skont il-limiti minimi 
jew il-kriterji, jekk il-proġett għandux ikun soġġett għal evalwazzjoni minħabba li x’aktarx se 
jkollu effetti sinifikanti fuq l-ambjent filwaqt li jitqiesu l-kriterji tal-għażla rilevanti stipolati 
fl-Anness III tad-Direttiva. Fil-każ li l-Istat Membru jiddeċiedi li l-proġett se jkollu effetti 
sinifikanti fuq l-ambjent, għandha titwettaq proċedura tal-Evalwazzjoni tal-Impatt Ambjentali 
(EIA). Jekk l-awtorità kompetenti nazzjonali hi tal-fehma li l-karatteristiki tal-proġett ma 
                                               
1 ĠU L 206, 22.7.1992
2 Dokument ta’ gwida dwar l-Evalwazzjoni tal-Pjanijiet u l-Proġetti li jaffettwaw b’mod sinifikanti lis-siti tan-
Natura 2000 (Novembru 2001); Il-Gwida tal-UE dwar l-iżvilupp tal-enerġija mir-riħ skont il-leġiżlazzjoni tal-UE 
dwar in-natura.
3 Direttiva tal-Kunsill 85/337/KEE dwar l-istima tal-effetti ta’ ċerti proġetti pubbliċi u privati 
fuq l-ambjent (Direttiva EIA), (ĠU L 175, 5.7. 1985, p. 40) kif ġiet emendata mid-Direttivi 
97/11/KE (ĠU L 73, 14.3.1997, p. 5) u 2003/35/KE (ĠU L 156, 25.6.2003, p.17).
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jeħtiġux li jiġu soġġetti għal EIA, id-deċiżjoni tagħha għandu jkun fiha jew għandha tkun 
akkompanjata bl-informazzjoni kollha sabiex ikun possibbli li ssir verifika bbażata fuq l-
iskrining adegwat u għandha tkun disponibbli għall-pubbliku.

Skont l-informazzjoni pprovduta, il-farms tat-turbini tar-riħ f’Duninowo-Pęplino (U1) u 
f’Możdżanowo-Starkowo (U2) kienu soġġetti għall-proċeduri tal-Evalwazzjoni tal-Impatt 
Ambjentali qabel ma ttieħdu d-deċiżjonijiet dwar il-kundizzjonijiet ambjentali għal dawn il-
proġetti. Tħejjew ir-rapporti ambjentali għall-proġetti u twettqu l-proċeduri li jinvolvu l-
konsultazzjonijiet mal-awtoritajiet ambjentali u l-pubbliku. Il-petizzjonanti appellaw kontra d-
deċiżjonijiet dwar il-kundizzjonijiet ambjentali għaż-żewġ proġetti: l-appell għall-farms tat-
turbini tar-riħ f’U1 ġie ppreżentat quddiem il-Qorti tal-Amministrazzjoni ta’ Voivodeship fit-
30 ta’ Marzu 2010 u t-talba għall-kunsiderazzjoni mill-ġdid tal-appell għall-farms tat-turbini 
tar-riħ f’U2 ġie ppreżentat quddiem il-Qorti tal-Appell Lokali fil-11 ta’ Ġunju 2010. Il-
Kummissjoni ma tafx ir-riżultati tal-proċeduri. Abbażi tal-informazzjoni pprovduta mill-
petizzjonanta, il-Kummissjoni ma identifikat ebda ksur tad-Direttiva EIA għall-proġetti U1 u 
U2. 

Fir-rigward tal-proġett f’Zaleskie PW, il-petizzjonanta ma ppreżentat ebda informazzjoni 
dwar il-proċedura tal-Evalwazzjoni tal-Impatt Ambjentali. 

Konklużjonijiet

Il-Kummissjoni se tibgħat ittra lill-awtortajiet Pollakki u se titlobhom jagħtuha kjarifiki dwar 
il-bini ppjanat u l-proċeduri tal-awtorizzazzjoni relatati.

4. Risposta tal-Kummissjoni (REV), li waslet fis-6 ta’ Settembru 2011.

Kif stipulat fl-ewwel Komunikazzjoni tagħha, il-Kummissjoni talbet kjarifiki mill-awtoritajiet 
Pollakki dwar il-bini ppjanat ta’ żewġ farms tat-turbini tar-riħ fil-komunità ta’ Ustka fil-
Polonja. Fit-18 ta’ Marzu 2011, l-awtoritajiet wieġbu lill-Kummissjoni.

Skont l-awtoritajiet Pollakki, il-farms tat-turbini tar-riħ f’Duninowo-Pęplino (U1) u 
f’Możdżanowo-Starkowo (U2) ġew soġġetti għal evalwazzjoni tal-impatt skont l-Artikolu 
6(3) tad-Direttiva dwar il-Ħabitats 92/43/KEE1. Biex tiġi appoġġjata din l-istqarrija, l-
awtoritajiet taw lill-Kummissjoni l-kopji tar-rapporti tal-EIA, li kien fihom l-evalwazzjoni tal-
impatt fuq is-siti tan-Natura 2000 ikkonċernati u l-kopji tad-deċiżjonijiet għall-
awtorizzazzjoni. 

Kif spjegaw l-awtoritajiet, matul il-proċeduri tal-valutazzjoni, ġie konkluż li l-farms tat-
turbini tar-riħ kienu jinstabu lil hinn miż-żoni tan-Natura 2000. L-eqreb Sit ta’ Importanza 
Komunitarja tan-Natura 2000, PLH220024 Przymorskie Błota, jinsab 1.9 km ’l bogħod mill-
farm f’Duninowo-Pęplino (U1) u l-eqreb Żona ta’ Protezzjoni Speċjali, PLB9900002 
Przybrzeżne Wody Bałtyku, tinsab 4.9 km ’l bogħod. Fir-rigward ta’ Możdżanowo-Starkowo 
(U2), l-eqreb Siti ta’ Importanza Komunitarja tan-Natura 2000, li huma PLH220024 
Przymorskie Błota u PLH220038 Dolina Wieprzy i Studnicy, jinsabu aktar minn 5 km ’l 
bogħod u l-eqreb Żona ta’ Protezzjoni Speċjali, PLB9900002 Przybrzeżne Wody Bałtyku, 
tinsab 6.4 km ’l bogħod mill-farm.
                                               
1 ĠU L 206, 22.7.1992, p. 7-50.



PE458.722v02-00 4/4 CM\876853MT.doc

MT

L-awtoritajiet spjegaw ukoll li l-eqreb Sit ta’ Importanza Komunitarja PLH220024 ġie 
nnominat bħala sit tan-Natura 2000 biex jiġu protetti disa’ tipi ta’ ħabitats ta’ interess 
Komunitarju, l-iktar l-artijiet mistgħadra, l-artijiet bil-ħaxix seminaturali, l-artijiet imsaġġra. 
Meta tqiesu d-distanza u n-natura tal-eqreb siti tan-Natura 2000, l-awtoritajiet ikkonkludew li 
l-proġetti mhux se jkollhom impatt sinifikanti fuq l-integrità ta’ dawn is-siti. Skont l-
awtoritajiet, l-awturi tar-rapporti tal-EIA analizzaw ukoll l-impatt tal-proġetti fuq il-fawna u l-
flora, partikolarment l-għasafar u l-friefet tal-lejl, kif ukoll l-impatt kumulattiv ma’ farms tat-
turbini tar-riħ oħra li jinsabu fil-viċin. Abbażi ta’ dawn l-analiżi, l-awtoritajiet ikkokludew li l-
proġetti mhu se jkollhom ebda effett negattiv sinifikanti fuq l-ambjent. Barra minn hekk, l-
awtoritajiet ġibdu l-attenzjoni tal-Kummissjoni għall-fatt li d-deċiżjonijiet għall-
awtorizzazzjoni tal-proġetti imponew fuq il-promotur tal-proġett il-fatt li għal tliet snin dan 
għandu jissorvelja l-impatt fuq l-għasafar u l-friefet tal-lejl u għandu jimplimenta miżuri ta’ 
mitigazzjoni addizzjonali jekk ikun hemm bżonn. Għalhekk, l-awtoritajiet isostnu li l-proġetti 
kkonformaw mal-obbligi imposti mill-Artikolu 6(3), tad-Direttiva dwar il-Ħabitats.

Konklużjoni
Wara li analizzat id-dokumenti pprovduti mill-awtoritajiet Pollakki u mill-petizzjonanta, il-
Kummissjoni mhijiex tal-fehma li nkisru d-dispożizzjonijiet tad-Direttiva dwar il-Ħabitats fil-
proċedura għall-awtorizzazzjoni tal-farms tat-turbini tar-riħ Duninowo-Pęplino (U1) u 
Możdżanowo-Starkowo (U2) fil-komunità ta’ Ustka. 


