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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni  1008/2010, imressqa minn Peter Kranz, ta’ nazzjonalità 
Ġermaniża, dwar protesta popolari kontra razzett tar-riħ ippjanat 
f’Wolfhagen/Hessen

1. Sommarju tal-petizzjoni

Fl-2008 tnediet kampanja popolari biex twaqqaf il-bini ta’ razzett tar-riħ. Il-park tar-riħ 
ippjanat huwa qrib riżerva naturali (Habichtswald) fejn jgħixu bosta speċi protetti. L-
awtoritajiet lokali jirrifjutaw allegatament li jiddiskutu postijiet alternattivi.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fil-25 ta’ Novembru 2010. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna tagħti 
informazzjoni skont l-Artikolu 202(6).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fid-29 ta’ Marzu 2011.

Il-petizzjoni

L-Istat Federali ta’ Hesse qed jippjana li jżid il-produzzjoni tal-enerġija sostenibbli b’20% sal-
2020. Minħabba dan, attwalment qed jintgħażlu żoni adegwati għall-impjanti tal-enerġija mir-
riħ u qed jiġi evalwat l-impatt ekonomiku u ekoloġiku li jista’ jkollhom. Żona adegwata, 
viċin il-belt ta’ Wolfhagen (fid-distrett ta’ Kassel, Hesse/il-Ġermanja), ġiet allokata fil-foresta 
ta’ “Rödeser Berg” biex tesa erba’ turbini tar-riħ, wara l-ħamsa ppjanati fil-bidu. Il-proġett 
qed jitwettaq minn “Stadtwerke Wolfhagen”.

Il-kummenti tal-Kummissjoni

Il-Kummissjoni m’għandhiex is-setgħat biex tawtorizza jew twaqqaf proġetti. L-irwol tal-
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Kummissjoni huwa li tiżgura li l-Istati Membri japplikaw il-liġi tal-UE b’mod korrett meta 
jiġu biex jawtorizzaw proġetti. Il-protezzjoni tan-natura fil-livell tal-UE 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-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-interess pubbliku inġenerali, jekk m’hemm ebda alternattiva oħra 
u jekk jiġu pprovduti miżuri li jiżguraw il-koerenza tan-netwerk tan-Natura 2000 (l-Artikolu 6 
tad-Direttiva 92/43/KEE).

a)  Id-Direttiva tal-Ħabitat u d-dimensjoni ekoloġika tal-foresta kkonċernata

Il-foresta ta’ “Rödeser Berg” mhijiex żona protetta bid-Direttiva 92/43/KEE. Skont l-awtorità 
tal-foresta ta’ Hesse, il-foresta diġà saritilha xi ħsara mit-Tempesta Kyrill fl-2007, u warajha 
bl-impestazzjoni ta’ ħanfus fil-qxur tas-siġar. Il-foresta hija mifruxa fuq 1 000 ettaru; iż-żona 
prevista għall-impjant tal-enerġija mir-riħ hija kbira 1.5 ettaru. Il-liġi dwar il-foresta ta’ Hesse 
tipprevedi li kull żona forestali li jitwaqqgħulha s-siġar – irrispettivament minn jekk diġà 
saritilhiex ħsara jew le – għandha terġa’ tissaġġar f’post xieraq ieħor.  Konsegwenza ta’ dan, 
ma jintilef ebda metru kwadru ta’ żona forestali.

b) Id-Direttiva tal-Għasafar

L-ispeċi kollha tal-għasafar selvaġġi li jinsabu b’mod naturali fit-territorju Ewropew tal-Istati 
Membri tal-UE huma protetti skont id-Direttiva tal-Għasafar kif ukoll skont id-Direttiva tal-
Ħabitats; it-tnejn li huma jipprovdu mekkaniżmu li jiżgura li kwalunkwe proġett, bħall-
imtieħen tar-riħ ippjanati, jiġi evalwat fir-rigward tal-effetti tiegħu fuq l-ispeċijiet tal-
għasafar. Minbarra dan, il-Kummissjoni temmen bis-sħiħ li l-irziezet tar-riħ u l-protezzjoni 
tal-għasafar selvaġġi jistgħu jimxu id f’id. Jeħtieġ li l-iżviluppi fl-enerġija mir-riħ ikunu 
kumpatibbli mar-rekwiżiti tal-UE għall-konservazzjoni tan-natura u l-liġi internazzjonali 
rilevanti oħra dwar in-natura fl-Ewropa, filwaqt li fl-istess ħin jittieħdu inkunsiderazzjoni l-
objettivi u r-rekwiżiti tal-politika u tal-liġi tal-UE dwar l-enerġija rinnovabbli.

L-għasafar selvaġġi jistgħu jkunu partikolarment sensittivi għall-iżviluppi fl-enerġija mir-riħ.
Dan iseħħ ukoll lil tipi ta’ ħabitats u gruppi tassonomiċi rilevanti oħra meqjusa li huma 
                                               
1 Id-Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE tal-Kunsill tal-21.5.1992 dwar il-konservazzjoni tal-

ħabitat naturali u tal-fawna u l-flora selvaġġi; ĠU L 206, 22.7.1992, p. 7
2 Id-Direttiva 2009/147/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-konservazzjoni tal-

għasafar selvaġġi li tikkodifika d-Direttiva 79/409/KEE; ĠU L 020, 26.1.2010, p. 7
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f’riskju kbir li jġibu magħhom żviluppi inadegwati fl-enerġija mir-riħ. Għalhekk, il-
Kummissjoni tippromwovi prattika tajba b’rabta mal-post, l-ippjanar, it-tfassil, il-kostruzzjoni 
u t-tħaddim ta’ tali faċilitajiet sabiex jiġi mminimizzat l-impatt tagħhom fuq il-bijodiversità1.

Il-fatt li proġett tal-eneġija mir-riħ jista’ jkollu impatt fuq xi speċi ta’ għasafar li jkunu fil-
post, mhijiex raġuni biex jiġi kkunsidrat li dan il-proġett se jkollu effett negattiv fuq l-istat ta’ 
konservazzjoni ta’ dawn l-ispeċijiet fir-reġjun. Skont l-awtorità nazzjonali kompetenti, dan il-
proġett huwa soġġett għal stima tal-impatt ambjentali li tinkludi wkoll l-impatt fuq il-
popolazzjoni ta’ għasafar lokali. Bħala konklużjoni, huwa speċifikat li ż-żona tal-impjant tal-
enerġija mir-riħ hija ta’ importanza minuri għall-għasafar li jpassu.

Madankollu, il-grupp ta’ ħidma, magħmul minn konservazzjonisti tan-natura, mexxejja ta’ 
proġetti tal-enerġija mir-riħ u minn awtoritajiet, attwalment qed jevalwa l-aħjar mod kif jista’ 
jagħmel l-impjanti tal-enerġija mir-riħ tal-Istat konformi mal-protezzjoni tal-għasafar. Fir-
rigward tas-sit f’“Rödeser Berg”, hija prevista pjattaforma ta’ analiżi u ttestjar, biex jiġu 
evalwati l-impatti negattivi li jista’ jkollhom it-turbini tar-riħ, b’mod ġenerali, u mbagħad 
b’mod aktar speċifiku fuq il-friefet il-lejl, bl-użu ta’ mwieġ ultrasoniċi.

Konklużjoni

Mill-informazzjoni disponibbli, inkluża l-korrispondenza li l-petizzjonant bagħat lill-Kumitat 
għall-Petizzjonijiet fil-21 ta’ Marzu 2011, il-Kummissjoni m’għandha ebda evidenza ta’ ksur 
tal-liġi tal-UE dwar in-natura.

4. Risposta tal-Kummissjoni (REV.), li waslet fis-16 ta’ Diċembru 2011.

Il-petizzjonant issottometta informazzjoni addizzjonali fit-3 ta’ Ġunju, fil-5 ta’ Awwissu u 
fid-29 ta’ Settembru 2011. L-ewwel komunikazzjoni dwar il-petizzjoni diġà kopriet din l-
informazzjoni addizzjonali. 

Wara l-komunikazzjoni orali mill-Kummissjoni fil-Kumitat għall-Petizzjonijiet tal-4 ta’ 
Ottubru 2011, il-Kummissjoni tista’ tikkonferma d-dikjarazzjoni tal-petizzjonant li l-ippjanar 
reġjonali għall-enerġija mir-riħ fit-Tramuntana ta’ Hesse ġie revokat mill-Qorti 
Amministrattiva ta’ Kassel. Bħala konsegwenza, l-awtoritajiet reġjonali għandhom jagħmlu 
valutazzjoni ambjentali ġdida ta’ dan il-pjan.  

Konklużjoni

Abbażi tal-informazzjoni disponibbli, il-Kummissjoni ma għandha l-ebda evidenza ta’ ksur 
tal-leġiżlazzjoni tal-UE dwar in-natura. 

                                               
1 Il-Kummissjoni Ewropea (2010): Dokument ta’ gwida dwar żviluppi fl-enerġija mir-riħ u n-

Natura 2000. Link:
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/Wind_farms.pdf


