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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0674/2011, imressqa minn Alfons Igelmann, ta’ ċittadinanza 
Ġermaniża, dwar l-allegat ksur tad-Direttiva tal-Għasafar (79/409/KEE) u d-
Direttiva tal-Ħabitats (92/43/KEE) fil-kuntest ta’ permess għall-operat ta’ 
razzett tat-tiġieġ f’Osnabrück

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jallega li l-awtoritajiet b’mod konxju qed jissottovalutaw l-impatt tal-ħmieġ 
mistenni meta tiġi kkunsidrata applikazzjoni għal tkabbir sinifikanti ħafna ta’ razzett tat-tiġieġ 
li jbidu. Is-suppożizzjoni tiegħu hija li l-impatt addizzjonali tal-ħmieġ tat-tiġieġ li jbidu 
jikkostitwixxi ksur kemm tad-Direttiva tal-Għasafar u dik tal-Ħabitats, kif ukoll tad-Direttiva 
dwar in-nitrati minn sorsi agrikoli (91/676/KEE), tad-Direttiva Qafas dwar l-Ilma 
(2000/60/KE) u tad-Direttiva dwar il-Kwalità tal-Arja (2008/50/KE)

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fil-21 ta’ Ottubru 2011. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni 
(Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-30 ta' Mejju 2012

"Il-petizzjonant qed jopponi proġett ta’ estensjoni ta’ razzett ta’ trobbija ta’ tiġieġ li jbidu 
(minn hawn ’il quddiem imsejjaħ “il-proġett”) li jinsab f’Hunteburg (il-Ġermanja). Skont il-
petizzjoni, il-proġett ta’ estensjoni jikkonsisti f'żieda ta’ 70,450 tiġieġa man-numru ta' tiġieġ li 
jbidu fl-imsemmi razzett. 

Il-petizzjonant qed isostni li dan il-projet qed jikser il-liġi tal-Unjoni Ewropea. Huwa jsemmi 
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partikolarment id-Direttivi 92/43/KEE1 u 2009/147/KE2 għall-fatt li qabel ma ngħatat l-
awtorizzazzjoni tal-proġett ma saret l-ebda valutazzjoni tal-impatti fuq il-ħabitat naturali u l-
ispeċji ta’ interess Komunitarju li għandhom jiġu protetti, id-Direttiva 2011/92/UE3 minħabba 
li l-valutazzjoni tal-impatti ambjentali tal-proġett issottovalutat il-volum annwali ta’ ħmieġ tal-
annimali li jiġi ġġenerat mit-tiġieġ li jbidu, id-Direttivi 91/676/KEE,4 98/83/KE5 u 
2000/60/KE6 għall-fatt li dan il-proġett jista’ jwassal għal tniġġis tal-ilma minħabba fil-ħmieġ 
tal-annimali ġġenerat u r-riskju ta’ tnixxiegħat u kontaminazzjoni tal-akwifer u d-Direttiva 
2008/50/KE7 minħabba fl-emissjonijiet ta’ sustanzi li jniġġsu l-arja li allegatament se 
jirriżultaw mill-proġett. 

Fid-dawl tal-kontentut tal-petizzjoni u abbażi tal-kuntatti magħmula mal-awtoritajiet 
Ġermaniżi kompetenti, il-Kummissjoni hija tal-opinjoni li, f'dan il-każ partikolari ma seta’ 
jiġi identifikat l-ebda ksur tal-liġi tal-Unjoni Ewropea, inklużi tad-Direttivi imsemmija iktar 'il 
fuq. Filfatt, b’mod ġenerali, il-petizzjoni ma tinkludi l-ebda element konkret u konklussiv li 
juri li ġew miksura d-Direttivi Komunitarji msemmija iktar 'il fuq, inklużi d-Direttivi 
2011/92/UE u 2008/50/KE. Għalhekk il-Kummissjoni fakkret li l-impjant jistrieħ fuq sistema 
ta' kontroll tan-nixxiegħat u fuq struttura tas-siment li ma jgħaddix l-ilma minnha u magħmula 
sabiex tipprevjeni kull tip ta’ tniġġiż tal-ilmijiet ta’ taħt l-art. Fir-rigward tal-ħarsien tan-
natura, il-Kummissjoni tgħid li l-proġett mhux biss jinsab f’distanza ta’ iktar minn 5 Km l-
bogħod mis-sit ta’ interess Komunitarju "Dümmer" (DE3415301) iżda wkoll ma nstab l-ebda 
element ta’ informazzjoni li jħalli x’tifhem li dan se jaffetwa dan is-sit b’mod sinifikanti. 
Dwar id-Direttiva 2009/147/KE, il-Kummissjoni tippreċiża li din ma tapplikax f’dan il-każ 
għall-fatt li tkopri biss l-għasafar selvaġġi u mhux it-tiġieġ li jbidu mrobbija fil-gaġeġ.   

Barra minn hekk, mill-informazzjoni mogħtija lill-Kummissjoni rriżulta li l-petizzjonant 
ressaq rikors quddiem l-awtorità amministrattiva kompetenti – Landkreis Osnabruck – bil-
għan li jħassar l-awtorizzazzjoni mogħtija lil min hu responsabbli mill-proġett. 

Konklużjoni

Fid-dawl ta’ dan li ntqal hawn fuq, il-Kummissjoni hija tal-opinjoni li m’hemmx raġuni 
għaliex għandha ssir iktar investigazzjoni dwar din il-petizzjoni, speċjalment ladarba sar 
rikors mill-petizzjonant quddiem l-awtorità amministrattiva nazzjonali kompetenti sabiex 
                                               
1 Id-Direttiva 92/43/KEE tal-Kunsill, tal-21 ta’ Mejju 1992, dwar il-konservazzjoni tal-habitat naturali u tal-
fawna u l-flora selvaġġa, ĠU L 206 tat-22.7.1992, p.7-50.
2 Id-Direttiva 2009/147/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta’ Novembru 2009 dwar il-
konservazzjoni tal-għasafar selvaġġi, ĠU L 20 tat-26.1.2010, p.7-25.
3 Id-Direttiva 2011/92/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13ta’ Diċembru 2011 dwar l-istima tal-effetti 
ta’ ċerti proġetti pubbliċi u privati fuq l-ambjent ĠU L 26 tat-28.1.2012, p. 1-21.
4 Id-Direttiva 91/676/KEE tal-Kunsill, tat-12 ta’ Diċembru 1991, dwar il-protezzjoni tal-ilma kontra t-tniġġis 
ikkawżat min-nitrati minn sorsi agrikoli, ĠU L 375 tal-31.12.1991, p.1-8.
5 Id-Direttiva 98/83/KE tal-Kunsill tat-3 ta’ Novembru 1998 dwar il-kwalità tal-ilma maħsub għall-konsum mill-
bniedem, ĠU L 330 tal-5.12.1998, p. 32-54.
6 Id-Direttiva 2000/60/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ Ottubru 2000 li tistabiixxi qafas għal 
azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-politika tal-ilma, ĠU L 327 tat-12.12.2000, p. 1-73.
7 Id-Direttiva 2008/50/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21ta’ Mejju 2008 dwar il-kwalità tal-arja fl-
ambjent u arja iktar nadifa għall-Ewropa, ĠU L 152 tal-11.6.2008, p.1-44.
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tindirizza l-ilment imqajjem fil-petizzjoni tiegħu.
   


