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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1077/2011, imressqa minn Sigrid Kremser, ta’ ċittadinanza Ġermaniża, 
f’isem il-Bürgerinitiative Starkenberg, dwar il-pjan ta' bini ta' turbini tar-riħ f’żona 
fejn jgħammru u jfittxu l-ikel it-tjur tat-tip Milvus migrans u Milvus milvus

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jilmenta dwar il-bini ta' park eoliku fil-muniċipalità ta’ Starkenberg 
f’Thüringen, il-Ġermanja. Il-park eoliku huwa ppjanat f’żona fejn jgħammru u jfittxu l-ikel it-
tjur tat-tip Milvus migrans u Milvus milvus. Iż-żona hija wkoll il-ħabitat ta’ speċi oħra ta’ 
annimali, inklużi friefet il-lejl protetti. Barra minn hekk, il-petizzjonant jgħid li t-turbini tar-
riħ ġew ippjanati wisq viċin id-djar, u dan iġib miegħu riskji għas-saħħa tar-residenti lokali.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fit-30 ta’ Jannar 2012. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni (l-
Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-27 ta’ Ġunju 2012.

Il-petizzjonant joġġezzjona għall-proġett ta' 2 irdieden tar-riħ fiż-żona tal-muniċipalità ta' 
Starkenberg (il-Ġermanja/Thuringia). Skont il-petizzjonant, iż-żona proposta hija żona fejn 
jgħammru u jfittxu l-ikel it-tjur tat-tip Milvus migrans, Milvus milvus, Falco subbuteo, 
Merops apiaster, Charadrius dubius, Lanius collurio u friefet il-lejl. Il-petizzjonant jiddikjara 
li l-park eoliku ppjanat jikser il-leġiżlazzjoni Ewropea dwar in-natura.

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 rregolata mid-
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Direttiva 2009/174/KE1 (id-Direttiva dwar l-Għasafar) u d-Direttiva 92/43/KEE2 (id-Direttiva 
dwar il-Ħabitats).

L-ispeċi kollha tal-għasafar selvaġġi li jinsabu b’mod naturali fit-territorju Ewropew tal-Istati 
Membri tal-UE huma protetti bid-Direttiva dwar l-Għasafar. 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-ispeċi tal-għasafar. Minbarra dan, il-Kummissjoni 
temmen bis-sħiħ li l-parks eoliċi u l-protezzjoni tal-għasafar selvaġġi jistgħu jimxu id f’id.
L-għasafar selvaġġi iżda wkoll tipi tassonomiċi u ta' ħabitats oħrajn jistgħu jkunu 
partikolarment sensittivi għal żviluppi fl-enerġija mir-riħ. Għalhekk, il-Kummissjoni 
tippromwovi prattika tajba b’rabta mas-sit, l-ippjanar, it-tfassil, il-kostruzzjoni u t-tħaddim ta’ 
tali faċilitajiet sabiex jiġi mminimizzat l-impatt tagħhom fuq il-bijodiversità. Il-Kummissjoni 
għaldaqstant ippubblikat dokument ta' gwida li jiffoka fuq l-iżviluppi fl-enerġija mir-riħ3.

Iż-żona inkwistjoni tinsab fis-sit tal-fabbrika tal-materjal tal-kostruzzjoni ta' Starkenberg. 
Investitur qed jippjana li jibni żewġ irdieden tar-riħ. Ma hemm l-ebda żona tan-Natura 2000 
fil-qrib. Skont l-Artikolu 4(2) u l-Anness II tad-Direttiva dwar l-istima tal-effetti fuq l-
ambjent4, il-kwistjoni dwar jekk il-proġetti dwar l-enerġija mir-riħ humiex suġġetti għal stima 
tal-impatt ambjentali hija fi ħdan il-kompetenza tal-Istati Membri. Għalhekk, skont l-
awtoritajiet Ġermaniżi kompetenti, dan il-proġett huwa żgħir wisq għal tali stima5. 

Il-Kummissjoni tifhem li l-pjan ta' żona ta' prijorità għall-enerġija mir-riħ għat-Thuringia tal-
Lvant ġie żviluppat b'konsultazzjoni ma' NGOs ambjentali. Dan il-pjan identifika erbatax-il 
żona ta' prijorità għall-enerġija mir-riħ li huma adatti għal parks eoliċi u jirappreżenta 0,18 % 
tat-territorju tat-Thuringia tal-Lvant.  Il-Valutazzjoni Ambjentali Strateġika għall-pjan 
reġjonali tat-Thuringia tal-Lvant tlesta fit-30 ta' Ġunju 2006.
Fil-pjan reġjonali, iż-żona inkwistjoni hija identifikata bħala żona ta’ prijorità għal faċilitajiet 
ta’ enerġija mir-riħ. Ippjanar strateġiku ta' din ix-xorta mhux biss jgħin biex jiġu identifikati l-
aktar postijiet xierqa għall-kapaċità tal-enerġija mir-riħ, iżda jgħin ukoll biex jiġu evitati l-
impatti fuq l-ambjent naturali. Din hija proċedura ta’ awtorizzazzjoni qabel proġett konkret 
għal park eoliku jkun jista’ jintalab u ppjanat fi stadju sussegwenti. Għalhekk, il-proġett 
individwali jiġi ppjanat fuq skala iżgħar mill-ippjanar strateġiku. Impatti ambjentali lokali, 
bħal effetti negattivi sinifikanti fuq ċerti tipi ta' għasafar – jekk ikun hemm – jiġu identifikati 
u jista' jkollhom konsegwenzi fir-ridimensjoni tal-park eoliku jew fit-talba għal miżuri ta' 
taffija.
                                               
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, p.7
2 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 selvaġġa; ĠU L 206, 22.7.1992, p.7
3 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

4 Id-Direttiva 2011/92/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta' Diċembru 2011 
dwar l-istima tal-effetti ta' ċerti proġetti pubbliċi u privati fuq l-ambjent [kodifikazzjoni], 
ĠU L 026, 28.1.2012.

5 http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/uvpg/gesamt.pdf
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Konklużjonijiet
Abbażi tal-informazzjoni pprovduta mill-petizzjonant u minn dokumenti pubblikament 
disponibbli tal-awtoritajiet nazzjonali, il-Kummissjoni ma tistax tikkonkludi li hemm ksur tal-
leġiżlazzjoni tal-UE dwar in-natura.


