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Suġġett: Petizzjoni 0935/2011, imressqa minn Karl-Georg Hildebrand, ta’ 
ċittadinanza Ġermaniża, b’disa’ firem, dwar l-istallazzjoni ppjanata ta’ 
impjant tal-enerġija mir-riħ fil-muniċipalità ta’ Burghaun fil-Ġermanja 

1. Sommarju tal-petizzjoni

Skont il-petizzjonant, l-irziezet tar-riħ huma piż fuq il-bnedmin u l-ambjent. Bi prinċipju, 
huwa mhuwiex kontra l-enerġija mir-riħ bil-kundizzjoni li t-turbini tar-riħ jinbnew f’post 
adegwat. Huwa jemmen, madankollu, li l-bini ta’ razzett tar-riħ fil-muniċipalità ta’ Burghaun 
mhuwiex aċċettabbli għax ir-razzett tar-riħ ġie ppjanat f’żona naturali li s’issa, f’termini 
ekoloġiċi, prattikament ma saritilhiex ħsara. Din hija żona ta’ tibjit u ta’ tiftix għall-ikel għall-
astun aħmar (Milvus milvus), li huwa għasfur tal-priża protett. Skont il-petizzjonant, l-
awtoritajiet lokali ppruvaw ikomplu l-pjan tar-razzett tar-riħ mingħajr ma kkunsidraw l-
oġġezzjonijiet imsemmija minnu u rapport li sar dwar is-sitwazzjoni f’Burghaun.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fis-12 ta’ Diċembru 2011. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti 
informazzjoni (l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura.

3. Risposta mill-Kummissjoni, li waslet fit-30 ta’ Mejju 2012.

Il-Kummissjoni m’għandhiex is-setgħat biex tawtorizza jew twaqqaf proġetti. Ir-rwol tal-
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 dwar l-Għasafar) u d-Direttiva 92/43/KEE (id-Direttiva 
                                               
1 Id-Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE tal-21.5.1992 dwar il-konservazzjoni tal-ħabitat naturali u tal-fawna u l-flora selvaġġi; 
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dwar il-Ħabitats).

L-ispeċi ta’ għasafar selvaġġi kollha li jinsabu b’mod naturali fl-Istati Membri tal-UE huma 
protetti skont id-Direttiva tal-Għasafar1. Kumplimentati mid-Direttiva dwar il-Ħabitats, it-
tnejn li huma jipprovdu mekkaniżmu li jiżgura li kwalunkwe proġett 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.

L-għasafar selvaġġi jistgħu jkunu partikolarment sensittivi għall-iżviluppi 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 l-impatt tagħhom fuq il-bijodiversità jiġi 
mminimizzat2. 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 tal-konservazzjoni ta’ dawn l-ispeċijiet fir-reġjun.

Iż-żona inkwistjoni jisimha "Hühnerberg" u hija mdawra bl-awtostrada A7 u mit-toroq 
federali, l-L3169 u B 27. Attwalment tintuża għall-agrikultura. Ma hemm l-ebda żona tan-
Natura 2000 fil-qrib. Fil-pjan reġjonali, din iż-żona hija identifikata bħala żona ta’ prijorità 
għal faċilitajiet ta’ enerġija mir-riħ. Madankollu, f’dan l-istadju, ma hemm l-ebda proġett ta’ 
rziezet tar-riħ u lanqas ma hemm speċifikazzjonijiet oħra dwar in-numri jew id-dimensjonijiet 
ta’ dawn l-irziezet tar-riħ potenzjali. Fil-fatt, żoni adattati biss ġew identifikati fil-pjan tal-
ispazju reġjonali. L-ippjanar strateġiku mhux biss jgħin biex jiġu identifikati l-aktar postijiet 
xierqa għall-kapaċità tal-enerġija tar-riħ, iżda jgħin ukoll biex jiġi evitat l-impatt tagħha fuq l-
ambjent naturali. Din hija l-proċedura ta’ awtorizzazzjoni qabel proġett konkret għal razett 
tar-riħ ikun jista’ jiġi introdott u ppjanat fi stadju sussegwenti. L-impatt ambjentali lokali, bħal 
kwalunkwe effett negattiv sinifikanti fuq l-astun aħmar, se jiġi identifikat u jista’ jwassal għal
ridimensjonament tar-razzett tar-riħ u/jew tal-miżuri ta’ mitigazzjoni.  

Konklużjonijiet

Fuq il-bażi tal-informazzjoni pprovduta mill-petizzjonant u minn dokumenti li huma 
pubblikament disponibbli mingħand l-awtoritajiet nazzjonali, il-Kummissjoni ma tistax 
tidentifika ksur ta’ leġiżlazzjoni tal-UE dwar in-natura.

                                               
1 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, paġ.7
2 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


