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Kumitat għall-Petizzjonijiet

AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0929/2010, imressqa minn René la Cour Sell, ta’ ċittadinanza 
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 tat-turbini tar-riħ kbar f’Østerild fil-
muniċipju ta’ Thisted u dwar in-nuqqas tal-applikazzjoni tal-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 għat-twaqqif ta’ ċentru nazzjonali tal-ittestjar tat-
turbini 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 
jintervjeni kemm jista’ jkun malajr biex jiżgura li l-awtoritajiet Daniżi jikkonformaw mal-
leġiżlazzjoni tal-UE applikabbli.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-18 ta’ Novembru 2010. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).



PE462.663v02-00 2/6 CM\903685MT.doc

MT

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 dwar il-Ħabitats1 jeħtieġu li kull Stat Membru jagħmel evalwazzjoni xierqa ta’ kull 
pjan jew proġett li aktarx ikollu impatt sinifikanti fuq sit tan-Natura 2000. Ir-riżultati ta’ din l-
evalwazzjoni, 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-inklużjoni 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 jew 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);

Fir-rigward tad-Direttiva VIA (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 ġie ppreparat rapport dwar l-impatt ambjentali mill-awtoritajiet ambjentali 
kompetenti u li saret konsultazzjoni mal-pubbliku qabel ġie adottat l-att ta' kostruzzjoni li 
awtorizza x-xogħlijiet għaċ-ċentru nazzjonali tal-ittestjar 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 VIA. 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 VIA.

Hekk kif il-Kummissjoni tirċievi l-informazzjoni addizzjonali mingħand l-awtoritajiet Daniżi, 
hija tevalwa jekk għandhiex tkompli ssegwi dan il-każ jew le.
                                               
1 ĠU L 206, 22.7.1992.
2 ĠU L 175, 5.7.1985.
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4. Risposta tal-Kummissjoni REV, li waslet fit-30 ta’ Mejju 2012.

Il-Kummissjoni evalwat l-ilment mill-aspett tekniku u fl-2011 kellha żewġ skambji mal-
awtoritajiet Daniżi dwar l-impatt fuq in-natura tal-proġett taċ-ċentru għall-ittestjar tat-turbini 
tar-riħ f'Østerild. Hi ħarset ukoll lejn il-proċedura tal-istima tal-impatt ambjentali segwita fir-
rigward ta’ dan il-proġett. B’mod partikolari, il-Kummissjoni evalwat ir-rispons mogħti mill-
awtoritajiet kompetenti Daniżi dwar is-suġġetti li ġejjin:

Riskji potenzjali marbuta mal-impatt estern mill-idroloġija mibdula fis-sit tal-proġett, 
b’referenza għas-siti ġirien tan-Natura 2000:

F’dan ir-rigward ġie kkjarifikat li b’kollox, ser ikun hemm, tnax-il proġett ta' mitigazzjoni 
sabiex jiġi assigurat li ma jkunx hemm rilaxx addizzjonali ta' nitroġenu f'siti tan-Natura 2000 
bħala riżultat tat-tneħħija tal-foresti. Dawk l-artijiet mistagħdra kollha ser ikunu jinsabu ’l 
barra mis-siti tan-Natura 2000. Xi fosos ser jingħalqu sabiex jipprovdu l-aktar forma naturali 
ta' idroloġija possibbli. Wara li kkunsidrat din l-informazzjoni, il-Kummissjoni ma setgħetx 
tikkonkludi li l-bidliet fl-idroloġija fis-sit tal-proġett aktarx li ser ikollhom impatt negattiv fuq 
il-ħabitats u l-ispeċijiet fis-siti tan-Natura 2000 li jinsabu down-stream.

Riskji potenzjali għal ċinji u wiżż li jfittxu l-ikel miż-żona tal-proġett:

Wara ż-żewġ skambji mal-awtoritajiet Daniżi kompetenti, ġie kkjarifikat li l-art li tinħadem 
ġewwa ż-żona tal-proġett tintuża minn wiżż u ċinji li jfittxu l-ikel minn żmien għal żmien, 
iżda b’mod inqas frekwenti u f’numri żgħar meta mqabbla ma’ żoni oħra fir-reġjun. Din l-
informazzjoni kienet appoġġjata b’dejta dwar osservazzjonijiet tal-għasafar matul il-perijodu 
2008-2011 u b’informazzjoni mill-websajt tal-BirdLife Partner nazzjonali. Wara li kkunsidrat 
dan t’hawn fuq, il-Kummissjoni ma setgħetx tikkonkludi li s-sit tal-proġett ikun attraenti 
għaċ-ċinji u l-wiżż li jkunu qed ifittxu l-ikel, filwaqt li l-kwistjoni tar-rotot tat-titjiriet se tkun 
studjata aktar fi ħdan il-programm futur ta' monitoraġġ. 

Evalwazzjoni tal-impatt kumulattiv fuq l-Ajkla tad-Denb Abjad (Haliaeetus albicilla):

Kien ikkonfermat li fiż-żona jidhru Ajkli tad-Denb Abjad, għalkemm dawn primarjament 
jinstabu f’siti tan-Natura 2000 fin-nofsinhar tas-sit. Is-sit tal-proġett kien iġġudikat bħala li 
mhux ta’ xi importanza għall-ispeċijiet. Xi miżuri li jistgħu jgħinu biex inaqqsu r-riskju ta’ 
fatalitajiet minħabba kolliżjonijiet huma ppjanati eż. il-mogħdija ta’ kejbils tad-dawl li jaqsmu 
miż-żona tal-proġett minn taħt l-art, it-tneħħija ta’ mill-inqas ħames turbini tar-riħ fil-
viċinanza. B’żieda ma’ dan, ser ikun hemm monitoraġġ tal-ispeċijiet kollha mniżżla fl-Anness 
I tad-Direttiva dwar l-Għasafar irreġistrati fiż-żona tal-proġett, li fosthom hemm l-Ajkli tad-
Denb Abjad.

Riskji potenzjali għal għasafar li jpassu:

Bħala riżultat tal-investigazzjoni pilota tal-UE, kien ikkjarifikat li Jutland tat-Tramuntana 
tinsab matul il-passaġġ tat-titjir b’direzzjoni mit-Tramuntana għan-Nofsinhar li jintuża l-aktar 
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spiss matul il-passa tar-rebbiegħa. Madankollu, il-parti l-kbira tal-migrazzjoni tgħaddi l-aktar 
lejn il-Lvant b'direzzjoni lejn l-Isvezja u n-Norveġja u għalhekk mhix ikkonċentrata f'dik il-
parti tal-Majjistral ta' Jutland fejn ser jitpoġġa ċ-ċentru tat-testijiet. B’żieda ma’ dan, is-seba’ 
turbini tar-riħ ser jitpoġġew b’mod parallell mad-direzzjonijiet tat-titjiriet ewlenin. Sabiex tiġi 
indirizzata l-problema tan-nuqqas ta’ għarfien ġenerali dwar l-impatt fuq l-għasafar mit-tip 
tat-turbini ta’ daqs kbir li ser jiġu ttestjati fiċ-ċentru diġà tnieda programm ta' monitoraġġ. 

Northern Birch Mouse (Sicista betulina) fis-sit tal-proġett:

Dwar in-Northern Birch Mouse, l-awtoritajiet Daniżi nnutaw li dan għandu distribuzzjoni 
wiesgħa fir-reġjun u jinsab viċin ta’ iżda mhux ġewwa s-sit tal-proġett. Bid-dominanza ta' 
pjantazzjonijiet ta' siġar koniferi u art li tinħadem, karatteristiċi tal-ħabitat li huma favoriti 
mill-ispeċi huma rari fuq is-sit. Barra minn hekk bil-ħolqien ta’ diversi elementi ġodda fil-
pajsaġġ, bħal vaski, artijiet mistagħdra, mergħat, eċċ, il-kundizzjonijiet tal-għajxien għall-
birch mouse u speċijiet oħra jistgħu jitjiebu.

Ippjanar tas-sit tal-proġett:

F’dan ir-rigward, il-Kummissjoni investigat ukoll permezz tas-sistema pilota tal-UE jekk 
sarux analiżi sabiex jiġi ċċarat sa liema punt il-proposti varji huma kompatibbli u jekk miżuri 
li jittieħdu biex tissolva problema partikolari waħda jistgħux joħolqu riskji oħra mingħajr 
intenzjoni li jagħmlu dan; eż. jekk xi waħda mill-artijiet mistagħdra u għadajjar ġodda 
jistgħux jattiraw friefet il-lejl biex ifittxu l-ikel fi prossimità tat-turbini li tkun perikoluża. 
Dwar dan is-suġġett, l-awtoritajiet Daniżi spjegaw li fil-preżent, is-sit tal-proġett mhux żona 
attraenti għall-friefet il-lejl. Iżda bir-restawr tal-pajsaġġ li jrid isir, l-awtoritajiet Daniżi 
ammettew li hemm potenzjal li jinħolqu ħabitats ġodda u aktar attraenti għall-friefet il-lejl. 
Għalhekk, il-friefet il-lejl ser ikunu koperti bil-programm ta’ monitoraġġ, li għandu jsir mill-
Istitut għar-Riċerka Ambjentali Nazzjonali (NERI) fl-Università ta’ Aarhus (ara wkoll il-punt 
dwar il-Programm wara l-monitoraġġ).

Programm wara l-monitoraġġ:

Kien iċċarat li waħda mill-prekundizzjonijiet għall-adozzjoni tal-Att li tikkonċerna ċ-ċentru 
tat-testijiet kienet li, qabel iċ-ċentru jkun installat, għandu jitwaqqaf programm ta’ monitoraġġ 
biex jistudja l-effetti fuq l-għasafar u l-friefet il-lejl b'mod partikolari. Hu maħsub li jkun 
hemm monitoraġġ ġenerali tal-ispeċijiet kollha mniżżla fl-Anness I tad-Direttiva dwar l-
Għasafar irreġistrati fiż-żona tal-proġett u b’referenza mad-distribuzzjoni lokali tagħhom. Il-
programm ta’ monitoraġġ għandu jinkludi dan li ġej:

• Okkorrenzi, distribuzzjoni spazjali u altitudni waqt it-titjira taċ-Ċinju, tal-Wiżża 
Saqajha Roża u tal-Wiżża tal-Ful, u reġistrazzjonijiet awtomatizzati tal-Eurasian Nightjar 
ħdejn it-turbini tar-riħ b’kameras b'raġġi infraħomor. Il-vittmi tal-kolliżjonijiet ser jiġu 
mfittxija b’metodi standardizzati, bl-użu ta’ klieb imħarrġa apposta. Il-monitoraġġ tal-
għasafar jinkludi studju ta’ bażi matul l-2011-12 u programm ta’ wara l-kostruzzjoni matul l-
2013-16;
• Monitoraġġ ta’ bażi tal-friefet il-lejl, l-imġiba ħdejn it-turbini tar-riħ (inkluż 
reġistrazzjonijiet awtomatiċi) u tiftix fuq l-art għal  speċi vittmi tal-kolliżjonijiet; bi studju 
inizjali matul l-2011 u studji ta’ wara l-kostruzzjoni matul l-2013-2014;
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• Programm għall-ħabitats tal-għarma, studji ta’ bażi u studji ta’ wara l-kostruzzjoni sal-
2021.

Fir-rigward tal-ispeċijiet inqas mobbli fl-Anness IV (i.e. speċijiet minbarra friefet il-lejl, eż. 
anfibji u gremxul tar-ramel), kien iċċarat li l-pjan ta' implimentazzjoni tal-proġett għandu l-
għan li joħloq ħabitats qodma mill-ġdid u jistabbbilixxi oħrajn ġodda, filwaqt li jsostni 
popolazzjonijiet lokali ferm aktar mil-livell eżistenti. L-awtoritajiet Daniżi għalhekk mhumiex 
ser iniedu monitoraġġ ta' segwitu dettaljat għal speċijiet fl-Anness IV, iżda r-restawr ta’ 
ħxejjex imħattbin tal-għarma għandu implikazzjonijiet kbar għall-ġestjoni ambjentali u l-
effetti tagħha ser jiġu studjati fil-programm ta’ monitoraġġ. Fl-aħħar, l-awtoritajiet Daniżi 
kkonfermaw li  l-modifika u l-aġġustamenti neċessarji tal-operat taċ-ċentru tat-testijiet ser 
isiru, sa fejn hemm bżonn, b’referenza għas-sejbiet tal-programm ta’ monitoraġġ.

Konformità mad-Direttiva 2011/92/UE (li qabel kienet id-Direttiva 85/337/KEE) (minn issa ’l 
quddiem id-Direttiva VIA):

Dwar dan is-suġġett, ġie ċċarat li minkejja li l-kunsens għall-iżvilupp tal-proġett kien ingħata 
bl-adozzjoni mill-Parlament tal-Att Nru 647 tal-15 ta' Ġunju 2010 għal ċentru tat-testijiet tat-
turbini tar-riħ f'Østerild, il-Ministeru tal-Ambjent kien għamel evalwazzjoni tal-impatt 
ambjentali bil-parteċipazzjoni tal-pubbliku qabel dan. Ir-rapport VIA nħareġ għall-
konsultazzjoni pubblika fis-7 ta’ Jannar 2010 bl-iskadenza tal-5 ta' Marzu 2010. Il-
konsultazzjoni pubblika wasslet għal numru ta’ evalwazzjonijiet supplimentari u aġġustamenti 
għall-proġett. Dan il-materjal kien ippubblikat fuq il-websajt ta' Naturstyrelsen.

L-abbozz kien preżentat fil-Parlament nhar id-9 t’April 2010. Minn dak in-nhar ’il quddiem, 
il-pubbliku ġenerali u l-partijiet interessati kollha setgħu jikkonsultaw id-dokumenti relevanti 
fuq il-websajt tal-Parlament u kellhom l-opportunità li jidhru quddiem il-Kumitat 
Parlamentari għall-Ambjent u l-Ippjanar. In-Naturstyrelsen poġġiet ukoll serje ta’ dokumenti 
fuq il-websajt tagħha li ntbagħtu lill-partijiet għall-ftehim matul in-negozjati. Fl-20 t’April 
kien hemm smigħ tal-esperti fi Christiansborg għall-Membri Parlamentari u għall-istampa. L-
abbozz imbagħad kien diskuss fit-tul mill-Kumitat Parlamentari dwar l-Ambjent u l-Ippjanar, 
li poġġa numru ta' mistoqsijiet u bagħat serje ta' memoranda esperti dwar l-impatti ambjentali 
tal-proġett. Fl-4 ta’ Ġunju 2010, l-abbozz dwar ċentru għat-testijiet tat-turbini tar-riħ 
f’Østerild għadda f’liġi.

F’Novembru 2010, tħabbar li l-proġett ippjanat taħt il-liġi tal-kostruzzjoni ta' Ġunju 2010 ma 
kienx kompletament konformi mar-regoli tal-ħsejjes nazzjonali. Għalhekk, il-Ministru għall-
Ambjent issospenda l-proġett u ħa passi biex ifassal rapport tal-VIA supplimentari u abbozz 
ta' att li jemenda meħtieġ biex jemenda l-proġett deskritt fir-rapport tal-VIA oriġinali tal-2009 
sabiex iġibu f'livell mar-regoli nazzjonali tal-istorbju għat-turbini tar-riħ. Ir-rapport 
supplimentari tal-VIA u l-abbozz li jemenda tpoġġew għall-konsultazzjoni pubblika mit-8 ta’ 
Diċembru 2010 sas-6 ta’ Jannar 2011. Fl-24 ta’ Frar 2011 l-att li jemenda ġie adottat bħala 
liġi mill-Parlament. Dan daħal fis-seħħ fit-3 ta’ Marzu 2011, u wara din id-data l-proġett seta’ 
jiġi implimentat.

Il-Kummissjoni staqsiet ukoll lill-awtoritajiet Daniżi b’liema mod huma kkonformaw mal-
eżenzjoni fl-Artikolu 1(4) tad-Direttiva VIA. L-awtoritajiet Daniżi rrispondew li kemm l-att 
oriġinali tal-2010 kif ukoll l-att tal-2011 li jemenda jispeċifikaw id-dettalji tal-proġett skont l-
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Artikolu 1(4) tad-Direttiva. Għall-għanijiet tal-adozzjoni tal-proġett, il-Ministru u l-Parlament 
kellhom aċċess għall-informazzjoni kollha li d-Direttiva VIA tispeċifika li trid titpoġġa 
quddiem l-awtorità kompetenti waqt proċedura ġenerali għall-approvazzjoni ta’ proġett simili 
minn imprenditur. Barra minn hekk, skont l-awtoritajiet Daniżi, il-proċedura ta’ 
konsultazzjoni u l-proċess leġiżlattiva Daniż assiguraw li l-informazzjoni dettaljata kollha 
dwar il-proġett u l-impatt ambjentali tiegħu tpoġġew għad-dispożizzjoni tal-pubblika bl-iskop 
li jkun hemm dibattitu pubbliku qabel l-adozzjoni tal-liġijiet. 

Konklużjoni

Fid-dawl ta’ dan t’hawn fuq, il-Kummissjoni mhix kapaċi tidentifika ksur tad-Direttiva dwar 
l-Għasafar, 2009/147/KE, id-Direttiva dwar il-Ħabitats, 92/43/KEE jew id-Direttiva VIA, 
2011/92/UE.


