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Valutazzjonijiet tal-pjanijiet u tal-proġetti relatati mas-siti ta’ Natura 

2000 

Gwida metodoloġika dwar id-dispożizzjonijiet  

L-Artikolu 6(3) u (4) tad-Direttiva 92/43/KEE dwar il-Ħabitats 

ANNESS  

EŻEMPJI TA’ PRATTIKI, STUDJI TAL-KAŻ, METODI U GWIDA NAZZJONALI 

 

Introduzzjoni  

Dan l-anness huwa maħsub sabiex jipprovdi elementi ta’ gwida u eżempji ta’ proċessi u 

ta’ metodi għall-istadji differenti tal-implimentazzjoni tal-proċeduri tal-Artikolu 6(3) u 

6(4). Dawn huma miġburin fi gruppi u ppreżentati skont it-taqsimiet u l-punti ewlenin 

koperti fid-dokument ta’ gwida. 
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1. SKRINJAR U VALUTAZZJONI XIERQA: APPROĊĊI, METODI, EŻEMPJI MILL-ISTATI MEMBRI 

1.1 Informazzjoni u għodod prattiċi li jappoġġaw l-iskrinjar u l-valutazzjonijiet xierqa (AA) 

Il-Ġermanja - Bażi ta’ data u Sistema ta’ informazzjoni tal-Aġenzija Federali għall-

Konservazzjoni tan-Natura (BfN) għal valutazzjonijiet xierqa 

L-informazzjoni neċessarja dwar l-effetti negattivi potenzjali għal kważi t-tipi u l-pjanijiet 
kollha ta’ proġetti hija pprovduta fis-sistema ta’ informazzjoni FFH-VP-Info tal -Aġenzija 
Federali għall-Konservazzjoni tan-Natura. Barra minn hekk, FFH-VP-Info tospita bażi ta’ data 
estensiva tal-impatti u tal-effetti possibbli fir-rigward ta’ tipi ta’ ħabitats u ta’ speċijiet speċifiċi 
li jistgħu jintużaw għall-iskrinjar u għall-valutazzjonijiet xierqa. http://ffh-vp-
info.de/FFHVP/Page.jsp. 

I. Objettivi u funzjonijiet ta’ FFH-VP-Info 

L-objettiv ewlieni ta’ FFH-VP-Info huwa li taħdem bħala pjattaforma ċentrali li tipprovdi 
informazzjoni dwar il-fatturi ta’ impatt li jridu jitqiesu għall-iskrinjar (stadju 1) u għall-
valutazzjonijiet xierqa (stadju 2) tal-pjanijiet jew tal-proġetti, u li tipprovdi informazzjoni dwar 
l-effetti potenzjali tal-impatti fuq ħabitats u fuq speċijiet speċifiċi skont id-Direttiva dwar il-
Ħabitats u d-Direttiva dwar l-Għasafar. 

It-tip ta’ aċċess Nru 1 (it-tipi ta’ proġetti, il-pjanijiet, il-fatturi ta’ impatt) għandu l-għan li 
jappoġġa lill-proponenti u lill-iżviluppaturi tal-proġetti billi jipprovdi ħarsa ġenerali malajr lejn 
il-fatturi kollha ta’ impatt li jridu jqisu. 

It-tip ta’ aċċess Nru 2 (il-ħabitats, l-ispeċijiet) jippermetti li jsiru stħarriġiet fil-fond dwar l-
effetti speċifiċi ta’ fattur ta’ impatt fuq il-ħabitats jew fuq l-ispeċijiet li jistgħu jkunu ta’ tħassib 
għall-proġett. 

Informazzjoni addizzjonali tinkludi glossarju, letteratura ċċitata, data dwar il-mobilità u ż-żoni 
vitali tal-ispeċijiet. 

B’mod ġenerali, FFH-VP-Info għandha l-għan li tipprovdi l-aħjar għarfien xjentifiku, li tiffaċilita 
l-valutazzjonijiet mill-esperti u l-iskrutinju tagħhom mill-awtoritajiet li joħorġu l-permessi. 
Filwaqt li l-kompletezza u l-akkuratezza tal-valutazzjonijiet huma importanti sabiex tiġi 
ggarantita s-sikurezza legali, l-ammont ta’ żmien, l-isforzi finanzjarji u personali użati jistgħu 
jinżammu f’livell raġonevoli fuq iż-żewġ naħat billi jiġi pprovdut aċċess faċli għall-
informazzjoni rilevanti. 

=> http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Page.jsp?name=ziel (introduzzjoni dwar FFH-VP-Info) 

II. Għodda ta’ skrinjar għat-tipi u għall-pjanijiet ta’ proġetti u għall-effetti possibbli 

tagħhom 

L-għodda ta’ skrinjar tipprovdi data dwar madwar 140 tip ta’ proġett assenjati lil 19-il grupp. 
Dan jinkludi stima tar-rilevanza possibbli fir-rigward ta’ 36 fattur ta’ impatt differenti. Ir-
rilevanza hija indikata bin-numri: 

0 = normalment mhux rilevanti (jistgħu japplikaw eċċezzjonijiet) 

1 = potenzjalment rilevanti 

2 = regolarment / ġeneralment rilevanti 

Lista ta’ kontroll u rapport huma disponibbli għal kull tip ta’ proġett, bi spjegazzjonijiet 
individwali qosra tal-klassifikazzjonijiet tar-rilevanza tal-fatturi ta’ impatt. Għal kull fattur ta’ 
impatt, paġna ta’ spjegazzjoni hija marbuta ma’ definizzjoni qasira u ma’ deskrizzjonijiet 
dettaljati dwar l-effetti potenzjali tal-fattur rispettiv (ara aktar ’il quddiem). 

http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Page.jsp
http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Page.jsp
http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Page.jsp?name=ziel
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=> http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Page.jsp?name=projekttypen (proġetti ta’ introduzzjoni) 

=> http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Projekt.jsp?start  (proġetti ta’ bażi ta’ data) 

 

III. Il-bażijiet ta’ data u l-iskedi tad-data għall-ħabitats u għall-ispeċijiet tad-Direttiva dwar 

il-Ħabitats u tad-Direttiva dwar l-Għasafar 

Din hija l-qalba tas-sistema ta’ informazzjoni. Tipprovdi informazzjoni dettaljata dwar is-
sensittività u l-effetti potenzjali tal-fatturi ta’ impatt għal kważi l-Ġermanja kollha 

 Ħabitats tal-Anness I tad-Direttiva dwar il-Ħabitats => http://ffh-vp-
info.de/FFHVP/Lrt.jsp 

 Speċijiet tal-Anness II tad-Direttiva dwar il-Ħabitats => http://ffh-vp-
info.de/FFHVP/Art.jsp  

 Speċijiet tal-għasafar tal-Anness I u tal-Artikolu 4(2) tad-Direttiva dwar l-Għasafar => 
http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Vog.jsp  

Ladarba jintgħażel is-suġġett, ir-rilevanza tal-fatturi ta’ impatt differenti fir-rigward ta’ 
ħabitat jew ta’ speċi partikolari tintwera f’tabella. L-għażla ta’ suġġett / ta’ effett twassal għal 
aktar informazzjoni li hija pprovduta f’5 kategoriji:  

1. Is-sensittività / l-effetti possibbli (l-aħjar għarfien xjentifiku dwar is-sensittività tal-
ħabitats u tal-ispeċijiet u dwar l-effetti possibbli għal kull wieħed mis-36 fattur ta’ 
impatt); 

2. Il-kapaċità ta’ riġenerazzjoni (informazzjoni dwar l-awtoriġenerazzjoni naturali); 

3. Il-metodi stabbiliti għall-valutazzjoni tal-impatti (ħjiel, referenzi u kummenti dwar il-
parametri, il-kriterji jew il-metodi għat-twettiq ta’ pronjożijiet ta’ impatti u ta’ effetti); 

4. Limiti ta’ sinifikat u informazzjoni għall-iskrinjar (eżempji, valuri ta’ orjentazzjoni, limiti 
għall-effetti rilevanti); 

5. Limiti ta’ sinifikat u pariri għall-valutazzjoni xierqa (eżempji, valuri ta’ orjentazzjoni, limiti 
għal effetti negattivi sinifikanti). 

Meta jintgħażlu ulterjorment l-effetti ta’ fattur ta’ impatt, tinfetaħ paġna waħda jew aktar 
sabiex jintwerew siltiet mis-sejbiet xjentifiċi, l-għarfien espert u l-istimi li jinsabu fil-bażi ta’ 
data. Huwa possibbli li jinqraw jew jiġu stampati rapporti selettivi jew komprensivi ta’ din id-
data. 

Il-klassifikazzjonijiet tar-rilevanza huma bbażati fuq sorsi xjentifiċi li ġew evalwati u estratti. 
Meta sorsi bħal dawn ma jkunux disponibbli, il-klassifikazzjonijiet ikunu suġġerimenti għall-
orjentazzjoni, komparabbli mal-klassifikazzjonijiet tar-rilevanza għat-tipi ta’ proġetti.  

Is-sorsi li ntużaw huma mmarkati fir-rigward tal-kwalità xjentifika tagħhom u/jew tal-
ispeċifiċità tagħhom. 

=> http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Page.jsp?name=lebensraumarten (ħabitats/speċijiet ta’ 
introduzzjoni) 

IV. Definizzjoni u deskrizzjoni tas-36 fattur ta’ impatt  

Bażi ta’ għarfien dwar 36 fattur ta’ impatt assenjati lil 9 grupp b’definizzjonijiet speċifiċi u 
b’deskrizzjonijiet dettaljati dwar l-effetti possibbli fuq il-ħabitats u fuq l-ispeċijiet. Dawn il-
fatturi ta’ impatt huma l-ħolqa komuni bejn il-proġetti u l-ħabitats/l-ispeċijiet. Dawn jistgħu 
jinqraw jew jiġu stampati wkoll bħala rapporti. 

http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Page.jsp?name=projekttypen
http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Projekt.jsp?start
http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Lrt.jsp
http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Lrt.jsp
http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Art.jsp
http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Art.jsp
http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Vog.jsp
http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Page.jsp?name=lebensraum_arten
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=> http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Page.jsp?name=wirkfaktoren (fatturi ta’ impatt ta’ 
introduzzjoni) 

=> http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Wirkfaktor.jsp (fatturi tal-impatt tal-bażi ta’ data) 

V. Informazzjoni addizzjonali 

S’issa, l-informazzjoni addizzjonali tinkludi bibljografija tal-letteratura ċċitata fis-sistema, 
glossarju u links li fihom eż. sistema ta’ mmappjar tal-web tas-siti ta’ Natura 2000 tal-
Ġermanja. Fil-futur, is-sistema tista’ sservi bħala pjattaforma għall-preżentazzjoni ta’ aktar 
informazzjoni dwar il-valutazzjoni tal-impatti u tal-effetti sa fejn ikun xieraq fil-livell federali. 

 

L-Irlanda - AA GeoTool – Informazzjoni għall-iskrinjar u għall-valutazzjoni xierqa  

L-applikazzjoni AA GeoTool tappoġġa l-proċess tal-ġbir ta’ data matul l-iskrinjar (l-istadju 1) u l-
valutazzjoni xierqa (l-istadju 2). L-Aġenzija għall-Ħarsien tal-Ambjent (FSE) u s-Servizz tal-Parks 
Nazzjonali u tal-Organiżmi Selvaġġi (NPWS) ħadmu flimkien sabiex jiżviluppaw AA GeoTool. L-
applikazzjoni tuża data direttament minn servizz web ipprovdut mill-NPWS. Id-data tiġi 
aġġornata regolarment u l-valutazzjonijiet ikunu bbażati fuq l-aktar informazzjoni aġġornata 
disponibbli. 

AA GeoTool tippermetti lill-utent jagħżel punt fuq il-mappa u mbagħad ifittex għall-ŻSK u l-ŻPS 
fi ħdan distanza definita/ aktar ’il fuq/ aktar ’l isfel mill-punt. Id-distanza magħżula mill-utent 
tiddependi mil-livell ta’ impatt ambjentali potenzjali minn pjan jew minn proġett.  

L-informazzjoni miġbura għal kull sit ta’ Natura 2000 li jinsab fil-medda tad-distanza magħżula 
tinkludi dawn li ġejjin: 

1. it-tip ta’ sit, eż., ŻSK jew ŻPS; 

2. il-kodiċi uniku tas-sit; 

3. isem is-sit; 

4. id-distanza tas-sit mill-punt tat-tluq magħżul mill-utenti; 

5. id-direzzjoni tat-tiftix magħżula mill-utent; 

6. il-lista ta’ interessi kwalifikanti għal kull sit; 

7. Link URL għall-objettivi ta’ konservazzjoni għal kull sit. 

Link għal AA GeoTool: https://gis.epa.ie/EPAMaps/AAGeoTool 

Aktar informazzjoni dwar Siti speċifiċi ta’ Natura 2000 tista’ tinstab fuq is-sit web tal-NPWS: 
http://www.epa.ie/terminalfour/AppropAssess/index.jsp  u wkoll fuq 
https://gis.epa.ie/EPAMaps/default 

In-Netherlands - Għodod u gwida għal valutazzjoni xierqa 

Fin-Netherlands huwa disponibbli “pjanifikatur tar-rotta għall-kunsiderazzjoni ta’ natura 
protetta fil-permessi ambjentali”1, u dan jgħin biex jittieħdu l-passi kollha meħtieġa fil-proċess. 
Dan il-pjanifikatur tar-rotta huwa maħsub għall-applikant ta’ permess ambjentali fejn ikun 
meħtieġ kontroll tan-natura. Huwa maħsub ukoll għall-awtorità kompetenti involuta fl-
ipproċessar ta’ applikazzjoni għal permess ambjentali, b’mod partikolari l-muniċipalità u l-
provinċja. Dan il-pjanifikatur tar-rotta jiddeskrivi l-passi proċedurali li huma meħtieġa jekk 
valutazzjoni għal speċijiet protetti jew għal siti protetti ta’ Natura 2000 tkun parti mill-proċedura 

                                                           
1 https://www.synbiosys.alterra.nl/bij12/routeplanner.aspx 

http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Page.jsp?name=wirkfaktoren
http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Wirkfaktor.jsp
https://gis.epa.ie/EPAMaps/AAGeoTool
http://www.npws.ie/
http://www.epa.ie/terminalfour/AppropAssess/index.jsp
https://gis.epa.ie/EPAMaps/default
https://www.synbiosys.alterra.nl/bij12/routeplanner.aspx
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biex jinkiseb permess ambjentali. Il-pjanifikatur tar-rotta jgħin lill-applikanti u lill-prattikanti 
b’mistoqsijiet bħal “Kif inkun naf jekk hijiex meħtieġa valutazzjoni tan-natura?”, “F’liema fażi 
għandha tkun disponibbli d-data ekoloġika?” u “Kemm iddum il-proċedura?”. 

Hemm ukoll għodda li tbassar l-impatti possibbli fuq l-ispeċijiet u fuq it-tipi ta’ ħabitats fis-siti ta’ 
Natura 2000 (iżda mhux fuq l-integrità tas-sit fiha nnifisha). L-indikatur tal-impatti “Natura 2000 
- prekundizzjonijiet ekoloġiċi u fatturi ta’ tfixkil” huwa għodda għall-iżviluppaturi, għall-fornituri 
tal-permessi u għal dawk li jagħmlu l-pjanijiet u jkollhom jindirizzaw l-attivitajiet fiż-żoni ta’ 
Natura 2000 jew qribhom. L-indikatur tal-effetti huwa strument li bih jistgħu jiġu esplorati l-
effetti ta’ ħsara possibbli bħala riżultat tal-attività u tal-pjanijiet. L-indikatur tal-effetti jipprovdi 
informazzjoni dwar is-sensittività tal-ispeċijiet u tat-tipi ta’ ħabitats għall-aktar fatturi ta’ disturb 
komuni. Din l-informazzjoni hija ġenerika: sabiex jiġi ddeterminat jekk attività hijiex dannuża fil-
prattika, trid issir aktar riċerka.  

Il-web fiha wkoll gwida dwar is-sinifikat2, żviluppata fl-2010, li tipprovdi pariri għall-valutazzjoni 
tas-sinifikat tal-impatti fuq is-siti ta’ Natura 2000. Il-punt tat-tluq huwa li jekk, bħala riżultat ta’ 
intervent, l-erja tas-superfiċje tal-ħabitat, in-numru ta’ speċijiet jew il-kwalità ta’ ħabitat se 
jkunu aktar baxxi minn dawk imsemmijin fl-objettivi ta’ konservazzjoni, allura jista’ jkun hemm 
konsegwenzi sinifikanti. Madankollu, il-karatteristiċi speċifiċi tal-attività jew iċ-ċirkostanzi 
speċifiċi taż-żona jistgħu iwasslu sabiex, minkejja t-tnaqqis, ma hemm l-ebda konsegwenza 
sinifikanti. Għalhekk, analiżi dettaljata fil-livell tas-sit tista’ twassal għal konklużjoni differenti, li 
hija deskritta fil-linji gwida.  

Barra minn hekk, hemm gwida speċifika għal proġetti b’effetti possibbli fuq in-nitroġenu. Għad-
depożizzjoni-N, għan-Netherlands ġiet żviluppata sistema kumplessa li tqis l-impatti kumulattivi 
tan-nitroġenu (biss) minn sorsi differenti. 

Dwar proġetti nazzjonali, “bank tad-data dwar il-permessi” jipprovdi l-informazzjoni rilevanti 
kollha, id-deċiżjoni u, mill-1-1-2017, anki l-valutazzjonijiet xierqa kompluti għall-permessi 
relatati mal-implimentazzjoni tal-Att dwar il-Konservazzjoni tan-Natura. 

 

1.2 Gwida għall-valutazzjoni 

L-Awstrija – Linji Gwida għall-valutazzjoni tal-infrastruttura tat-trasport 

L-Assoċjazzjoni Awstrijaka tar-Riċerka dwar it-Toroq - il-Ferroviji – it-Trasport (www.fsv.at) 
żviluppat linji gwida, l-hekk imsejħa “RVS”3. Il-Ministeru Awstrijak għat-Trasport, għall-
Innovazzjoni u għat-Teknoloġija dwar l-awtostradi u t-toroq pubbliċi għamel dawn il-linji gwida 
vinkolanti għall-ASFINAG (kumpanija nazzjonali tat-toroq pubbliċi) – u parti mir-“regoli ġenerali” 
għal proġetti oħrajn ukoll. Dawn jiddeskrivu, fost l-oħrajn, kif iridu jitfasslu l-proċessi tal-
ippjanar, liema metodi jenħtieġ li jintużaw sabiex jitqiesu b’mod suffiċjenti r-rekwiżiti ambjentali 
differenti. Dawn il-linji gwida jinkludu, pereżempju, rakkomandazzjonijiet jew ftehimiet dwar il-
limiti, deskrizzjonijiet tal-metodi ta’ ġbir, jew definizzjonijiet ta’ termini tekniċi. Għall-protezzjoni 
tan-natura – speċjalment għar-rekwiżiti ta’ Natura 2000 u tal-UE għall-protezzjoni tal-ispeċijiet 
– fl-2015 tfasslu u ġew ippubblikati RVS speċifiċi (“Valutazzjonijiet tal-konservazzjoni tal-
ispeċijiet fi proġetti infrastrutturali”, RVS 04.03.13). Suġġetti bħad-definizzjoni ta’ fastidju 
sinifikanti għal popolazzjoni jew għal żona ta’ Natura 2000 huma indirizzati b’mod li l-utenti – l-
uffiċċji tal-ippjanar tal-proġetti u l-awtoritajiet tal-evalwazzjoni tal-infrastruttura – jistgħu jifhmu 
b’mod ċar. 

                                                           
2 https://www.commissiemer.nl/docs/mer/diversen/leidraad_bepaling_significantie27052010.pdf  
3 RVS=Linji gwida u Regolamenti għall-Ippjanar, għall-Kostruzzjoni u għall-Manutenzjoni ta’ Toroq (RVS) www.fsv.at 

 

http://www.fsv.at/
https://www.commissiemer.nl/docs/mer/diversen/leidraad_bepaling_significantie27052010.pdf
http://www.fsv.at/
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Il-Belġju - Linji Gwida għall-valutazzjoni tal-aċidifikazzjoni u tal-ewtrofikazzjoni permezz ta’ 

depożiti mill-ajru 

Hemm linji gwida dwar l-impatti bħall-“aċidifikazzjoni permezz ta’ depożiti mill-ajru” u l-
“ewtrofikazzjoni permezz ta’ depożiti mill-ajru”. Dawn il-metodoloġiji huma marbutin ma’ 
attivitajiet bħall-agrikoltura intensiva, il-proċessi tat-tisħin industrijali u tal-enerġija u l-mobilità 
(depożizzjoni ta’ NOx u ta’ NH3). Għall-valutazzjoni ta’ dawn l-impatti possibbli, jiġi promoss 
approċċ b’żewġ stadji. Għall-ewwel skrinjar, hija disponibbli għodda interattiva online sabiex 
jiġi ddeterminat permezz ta’ skennjar rapidu jekk jistax ikun hemm impatt possibbli. Jekk dan l-
iskennjar rapidu ta’ depożizzjoni juri dawl aħdar, ma jkun mistenni l-ebda impatt ta’ ħsara 
possibbli. Jekk l-għodda turi dawl aħmar, dan ifisser li jista’ jkun hemm impatt ta’ ħsara li jeħtieġ 
li jiġi eżaminat aktar mill-qrib permezz ta’ valutazzjoni xierqa 
(https://www.milieuinfo.be/voortoets/). 

 

Il-Ġermanja – L-iffissar ta’ limiti sabiex jiġu ddeterminati effetti avversi sinifikanti 

Fil-Ġermanja, bħal f’postijiet oħra, minħabba livell għoli ta’ suġġettività, kien diffiċli li ssir 
valutazzjoni tas-sinifikat tal-effetti fuq il-karatteristiċi fil-mira ta’ Natura 2000, li huwa l-qalba 
tal-valutazzjoni xierqa. Bħala riżultat, l-awtoritajiet kompetenti spiss ma kellhomx iċ-ċertezza 
xjentifika raġonevoli li kienu jeħtieġu sabiex isostnu d-deċiżjonijiet tagħhom dwar jekk kellhomx 
jawtorizzaw pjan jew proġett jew le. 

Sabiex tindirizza din il-problema u tiżgura approċċ aktar uniformi u konsistenti meta tivvaluta s-
sinifikat tal-impatt fil-prattika, l-Aġenzija Federali tal-Ġermanja għall-Protezzjoni tan-Natura 
(BfN) ikkummissjonat proġett tar-riċerka sabiex tipprovdi regoli u konvenzjonijiet ittestjati 
xjentifikament għall-valutazzjoni tas-sinifikat tal-effetti fuq it-tipi tal-ħabitat u fuq l-ispeċijiet 
kollha elenkati fid-Direttivi dwar l-Għasafar u dwar il-Ħabitats li jokkorru fil-Ġermanja. Id-
dokument ta’ gwida li jirriżulta ġie ppubblikat fl-2007 (Lambrecht u Trautner 2007). 

A: Sfond u status tal-istandards 

Fuq il-bażi tas-sentenza tal-QĠUE fil-kawża Waddenzee, l-ogħla qorti amministrattiva nazzjonali 
fil-Ġermanja (BVerwG) waslet għall-konklużjoni li telf ta’ ħabitat li huwa parti mill-objettivi ta’ 
konservazzjoni f’sit ta’ Natura 2000 jenħtieġ li, b’mod ġenerali, jitqies bħala effett avvers 
sinifikanti fuq l-integrità tas-sit. Barra minn hekk, is-sentenza tal-QĠUE dwar il-kawża Galway 
11.04.2013 (C-258/11) turi b’mod ċar li hija meħtieġa protezzjoni stretta tal-ħabitats fis-siti ta’ 
Natura 2000 u li anke telf żgħir jista’ jiġi vvalutat bħala sinifikanti taħt kundizzjonijiet speċifiċi. 

Sabiex jiġi indirizzat b’mod xieraq telf relattivament żgħir, l-istandards ta’ Lambrecht u Trautner 
(2007) jipprovdu livelli ta’ orjentazzjoni tas-sinifikat. Dawn l-istandards ġew żviluppati minn 
proġetti ta’ riċerka u ta’ żvilupp xjentifiċi u mbagħad ġew diskussi u evalwati permezz ta’ 
proċedura wiesgħa ta’ parteċipazzjoni tal-esperti fuq perjodu ta’ sitt snin. Issa huma 
ġeneralment aċċettati u miftiehma, rakkomandati f’linji gwida, uffiċjalment u regolarment 
meqjusin mill-qrati amministrattivi u jintużaw b’mod wiesa’ f’valutazzjonijiet xierqa ta’ kull tip. 

B: Kunċett tal-istandards 

Il-premessa tat-tluq għall-istandard hija li, b’mod ġenerali, telf permanenti tat-tipi ta’ ħabitats u 
ta’ ħabitats għall-ispeċijiet, li jkunu parti mill-objettivi ta’ konservazzjoni f’sit ta’ Natura 2000, 
jenħtieġ li jitqies bħala effett avvers sinifikanti fuq l-integrità tas-sit. Madankollu, ċertu livell ta’ 
telf xorta waħda jista’ jiġi ttrattat bħala insinifikanti għal xi tipi ta’ ħabitats u speċijiet, taħt ċerti 
kundizzjonijiet. 

Il-gwida tipprovdi kriterji u limiti miftiehma xjentifikament għad-determinazzjoni tas-sinifikat, li 

https://www.milieuinfo.be/voortoets/
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huma bbażati fuq aspetti kwalitattivi u funzjonali, kif ukoll fuq kriterji kwantitattivi. Sabiex impatt 
jiġi kkunsidrat insinifikanti jridu jiġu ssodisfati l-kundizzjonijiet kollha li ġejjin: 

A. Ma tkun affettwata l-ebda funzjoni jew varjant importanti jew speċjali tal-ħabitat. Il-
karatteristiċi speċifiċi tal-ħabitat iridu jibqgħu l-istess; 

B. Ma jinqabżux il-valuri tal-orjentazzjoni tat-“telf kwantitattiv — assolut tal-erja” (iddefiniti 
għal kull tip ta’ ħabitat u għall-ħabitats ta’ speċijiet); 

C. Ma jinqabiżx “telf relattiv tal-erja” ta’ 1 % mill-erja totali tal-ħabitat fis-sit; 

D. L-effetti kumulattivi ma’ proġetti oħrajn ma jaqbżux il-valuri tal-livell ta’ hawn fuq (B u C); 

E. Lanqas l-effetti kumulattivi ma’ fatturi oħrajn ta’ impatt ma jaqbżu l-valuri ta’ hawn fuq. 

C: L-iżvilupp tal-limiti għat-telf ta’ ħabitats 

Il-valuri ta’ orjentazzjoni għal telf mhux sinifikanti ġew żviluppati permezz ta’ approċċ speċifiku 
għall-ħabitat u speċifiku għall-ispeċijiet bl-użu ta’ sett ta’ kriterji. Il-limiti ġew iddefiniti filwaqt li 
tqieset il-vulnerabbiltà tal-ħabitats, li ġiet stmata abbażi ta’ 3 kriterji ewlenin u ta’ 4 kriterji 
sekondarji: 

Kriterji ewlenin għat-tipi ta’ ħabitats: 

 l-erja vijabbli minima ekoloġika tal-ħabitat; 

 l-erja medja tal-ħabitat fis-siti ta’ Natura 2000; 

 l-erja totali tal-ħabitat fin-network Natura 2000; 

Kriterji sekondarji: 

 ir-rarità / il-frekwenza tat-tip ta’ ħabitat; 

 l-istatus bħala ħabitat ta’ prijorità; 

 is-sitwazzjoni ta’ theddida tal-ħabitat; 

 il-kapaċità ta’ riġenerazzjoni. 

Ġew iddefiniti ħames klassijiet tal-vulnerabbiltà għall-ħabitats terrestri u żewġ klassijiet ta’ 
ħabitats tal-baħar (ara t-Tabella 1), fuq il-bażi ta’ evalwazzjoni tal-istokk nazzjonali ta’ ħabitats 
fin-network Natura 2000.  

Imbagħad ġiet stabbilita matriċi li kienet relatata mal-klassijiet ta’ vulnerabbiltà ma’ 3 livelli ta’ 
telf relattiv tal-erja (livelli I, II u III), li jikkorrispondu għal 0,1 %, 0,5 % u 1 % ta’ telf relattiv. Il-
limiti tat-telf tollerabbli tal-erja assoluta għal kull klassi ta’ ħabitat ġew stmati għal kull klassi ta’ 
ħabitat u għal kull livell ta’ telf relattiv s (ara t-Tabella 1). 

Tabella 1: Il-valuri ta’ orjentazzjoni (OV) għal-limiti assoluti u relattivi ta’ telf tollerabbli mhux 
sinifikanti ta’ ħabitats protetti tal-Anness 1 tad-Direttiva dwar il-Ħabitats  

F’każ ta’ 

telf 

relattiv: 

Livell Klassijiet tal-valuri ta’ orjentazzjoni 

(limiti tat-telf kwantitattiv-assolut tollerabbli ta’ ħabitat) 

1 2 3 4 5 6a 6b 

Klassi Speċjali tal-

Baħar 

 

< 1 % 

I. 

bażiku 

0 m2 25 m2 50 m2 100 m2 250 m2 500 m2 0,5 ta’ 

ettaru 
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OV 

< 0,5 % II. 

medju 

OV 

0 m2 125 m2 250 m2 500 m2 1.250 m2 2.500 m2 2,5 

ettari 

< 0,1 % III. 

superjuri 

OV 

0 m2 250 m2 500 m2 1.000 m2 2.500 m2 5.000 m2 5 ettari 

Fil-prattika, dan ifisser li għal 21 mill-91 tip ta’ ħabitat li jokkorru fil-Ġermanja, l-ebda telf ma 
huwa aċċettabbli, filwaqt li għall-ħabitats li jifdal xi telf jista’ jiġi kkunsidrat insinifikanti jekk ma 
jinqabżux il-valuri ta’ orjentazzjoni ddefiniti għal kull ħabitat.  

Ir-rabta tat-telf assolut tal-erja mat-telf relattiv timplika li erja akbar ta’ ħabitat tippermetti telf 
assolut akbar dment li tirrappreżenta proporzjon iżgħar tal-erja tas-superfiċje affettwata. Għall-
istabbiliment ta’ limiti, ġiet ikkunsidrata l-erja minima vijabbli tal-ħabitat. Il-valuri ta’ 
orjentazzjoni għat-telf ta’ ħabitat iddefiniti għal xi tipi ta’ ħabitats tal-Anness I fil-Ġermanja huma 
ppreżentati fit-Tabella 2 hawn taħt. 

Tabella 2 Il-valuri ta’ orjentazzjoni għat-telf ta’ ħabitat iddefiniti għal xi tipi ta’ ħabitats tal-
Anness I fil-Ġermanja  

Kodiċi Tip ta’ ħabitat Valur ta’ orjentazzjoni għat-telf ta’ 

ħabitat 

(f’m2) 

klass

i 

Livell I Livell II Livell III 

Jekk 

ikun 

hemm 

telf ta’  

 1 % 

Jekk 

ikun 

hemm 

telf ta’  

 0,5 % 

Jekk ikun 

hemm telf 

ta’  

 0,1 % 

9110 Foresti tal-fagu Luzulo Faegetum 5 250 1.250 2.500 

9130 Foresti tal-fagu Asperulo Fagetum 5 250 1.250 2.500 

9170 Foresta tar-ruvlu karpin 4 100 500 1.000 

91E0* Foresta alluvjali 4 100 500 1.000 

6510 Mergħat tal-ħuxlief tal-pjanuri 4 100 500 1.000 

4030 Heaths niexfa Ewropej 3 50 250 500 

6430 Kom. tal-Hydrophilus tal-periferiji ta’ 

ħaxix twil 

3 50 250 500 

6120* Mergħat kalkarji ramlija kserofitiċi 2 25 125 250 

7110* Torbieri attivi għoljin 1 0 0 0 

7220* Nixxigħat ta’ petrifikazzjoni 

b’formazzjonijiet tat-tufa 

1 0 0 0 



 

10 
 

C. Limiti għat-telf ta’ ħabitats ta’ speċijiet ta’ annimali 

L-iżvilupp ta’ telf tollerabbli ta’ ħabitats ta’ speċijiet protetti kien ibbażat b’mod prinċipali fuq id-
daqs tipiku tal-ħabitats tal-ispeċijiet u fuq rieżami tal-letteratura, filwaqt li jitqiesu ż-żoni vitali, 
id-daqsijiet tat-territorji u l-mobbiltà tal-individwi u taż-żoni vitali tal-popolazzjonijiet. L-
ispeċijiet ġew raggruppati fi 8 klassijiet ta’ żoni vitali medji li ġew iddefiniti (skont Bink 1992) 
bħala: < 1 ettaru, 4 ettari, 16-il ettaru, 64 ettaru, 260 ettaru,10 km2, 40 km2, 160 km2. 

Imbagħad, il-“valuri ta’ orjentazzjoni” għal-livelli ta’ sinifikat ġew iddeterminati bħala 1/100 jew 
1/1000 tal-valur tal-klassi skont jekk intagħżlitx il-klassi speċifika għal individwi jew għal 
popolazzjonijiet, rispettivament. Għall-valuri ta’ orjentazzjoni, għandu jiġi kkunsidrat ukoll 
kombinament ta’ livelli relattivi u assoluti għat-telf. 

Barra minn hekk, l-użu tal-ħabitat speċifiku ta’ speċi għandu jitqies biex jiġi ddeterminat għal 
liema partijiet tal-ħabitats jistgħu jintużaw il-valuri ta’ orjentazzjoni. Għall-ispeċijiet fil-periklu 
ħafna, ma jingħata l-ebda valur ta’ orjentazzjoni; jiġifieri, il-livell limitu għal impatt sinifikanti 
jitqies li huwa kwalunkwe wieħed ikbar minn żero. 

Fir-rigward tat-53 speċi mill-Anness II, l-ebda valur ta’ limitu ma jeżisti għal 16 minnhom, u 
lanqas għal 20 mit-98 speċi tad-Direttiva dwar l-Għasafar. Fi kliem ieħor, x’aktarx li l-ebda telf 
ma jkun aċċettabbli. Dawn il-konklużjonijiet/figuri/livelli limitu huma maħsuba għal skopijiet ta’ 
gwida biss. Dan ifisser li għadu meħtieġ approċċ ta’ każ b’każ għal kull valutazzjoni xierqa.  

D: Vantaġġi tal-istandards 

Mill-pubblikazzjoni tiegħu, id-dokument ta’ gwida ġie ttestjat b’suċċess fil-qrati Ġermaniżi u issa 
qed jiġi applikat fil-pajjiż kollu. Fuq il-bażi ta’ aktar minn għaxar snin esperjenza, jistgħu jiġu 
identifikati diversi vantaġġi ta’ dan l-approċċ: 

 Aktar trasparenza u oġġettività, qafas ta’ valutazzjoni ċar għall-valutazzjoni ta’ effetti avversi 
sinifikanti fuq l-integrità. 

 Ir-regoli għall-valutazzjoni xierqa huma ċari għal kulħadd (proponent, konsulenzi, awtorità 
kompetenti, awtorità għall-konservazzjoni tan-natura, imħallfin/qrati u l-pubbliku). 

 L-istandards qed jiggarantixxu l-kwalità tal-valutazzjonijiet. 

 L-approċċ jista’ jkun utli wkoll għal impatti oħrajn (fir-rigward tat-telf gradwali). 

 Jipprovdi aktar ċertezza legali u fl-ippjanar. 

Għal aktar informazzjoni dwar l-iżvilupp jew l-użu fil-prattika u l-ġurisprudenza, ara: 

Lambrecht H., Trautner J. (2007): Fachinformationssystem und Fachkonventionen 
zurBestimmung der Erheblichkeit im Rahmen der FFH-VP — Endbericht zum Teil 
Fachkonventionen, Schlussstand Juni 2007. (Sistema ta’ informazzjoni tal-esperti u regoli għall-
valutazzjoni tas-sinifikat fil-kuntest tal-valutazzjoni xierqa — Rapport finali, parti tar-Regoli tal-
esperti, verżjoni finali ta’ Ġunju 2007. Bil-Ġermaniż.) 
https://www.bfn.de/themen/planung/eingriffe/ffh-vertraeglichkeitspruefung.html 

Bernotat, D. (2013): Appropriate Assessment: Standards of significance for more planning 
certainty. Presentation on Jaspers seminar on nature protection, Brussell, 10.04.2013. 
http://www.jaspersnetwork.org/download/attachments/13205585/Appropriate%20assessme
nt%20standards%20-%20Germany.pdf?version=1&modificationDate=1400316957000&api=v2. 

  

https://www.bfn.de/themen/planung/eingriffe/ffh-vertraeglichkeitspruefung.html
http://www.jaspersnetwork.org/download/attachments/13205585/Appropriate%20assessment%20standards%20-%20Germany.pdf?version=1&modificationDate=1400316957000&api=v2
http://www.jaspersnetwork.org/download/attachments/13205585/Appropriate%20assessment%20standards%20-%20Germany.pdf?version=1&modificationDate=1400316957000&api=v2
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Il-Ġermanja - Kriterji għall-valutazzjoni tal-mortalità tal-annimali selvaġġi fil-kuntest ta’ 

proġetti u ta’ operazzjonijiet 

Bejn l-2008 u l-2016 ġiet żviluppata sistema ta’ klassifikazzjoni għall-importanza tal-mortalità 
antropoġenika fil-livell tal-ispeċijiet fil-Ġermanja. Din is-sistema tqis il-parametri relatati mal-
bijoloġija tal-popolazzjoni u mal-istat ta’ konservazzjoni tan-natura.  

L-ewwel nett, ġie żviluppat Indiċi tas-Sensittività tal-Bijoloġija tal-Popolazzjoni (PSI) ibbażat fuq 
parametri bħar-rata ta’ mortalità, il-lonġevità, l-età tal-ewwel riproduzzjoni, ir-rata ta’ 
riproduzzjoni, id-daqs tal-popolazzjoni nazzjonali u x-xejra tal-popolazzjoni. Għall-biċċa l-kbira 
tal-parametri, il-valuri mkejlin ġew tradotti f’sistema ta’ għoti ta’ punteġġ li tirrifletti l-
vulnerabbiltà għall-mortalità antropoġenika li tibda minn vulnerabbiltà għolja (punt 1) u tispiċċa 
b’vulnerabbiltà baxxa (9 punti).  

Inħoloq ukoll Indiċi tal-Valur ta’ Konservazzjoni (NWI). Dan l-indiċi jqis il-parametri bħall-
“istatus fuq il-Lista l-Ħamra Nazzjonali”, l-“abbundanza fil-Ġermanja”, il-“kundizzjoni tal-
popolazzjoni” (skont is-sistema ta’ Natura 2000) u r-“responsabbiltà nazzjonali għall-ispeċijiet”.  

Sabiex jgħinu fit-twettiq ta’ valutazzjonijiet speċifiċi għall-ispeċijiet, iż-żewġ indiċijiet (PSI u NWI) 
ġew aggregati f’matriċi li tirriżulta f’Indiċi tas-Sensittività għall-Mortalità (MGI). Dan l-indiċi 
jiffaċilita l-valutazzjoni ta’ telf ta’ individwu fuq il-popolazzjoni sħiħa. Jippermetti li wieħed 
jidentifika f’liema mill-ispeċijiet (skont kemm huma rari, mhedda u sensittivi) it-telf ta’ ftit 
individwi biss irid jitqies bħala sinifikanti fil-kuntest tal-valutazzjonijiet. L-MGI jippermetti wkoll 
l-identifikazzjoni ta’ dawk l-ispeċijiet abbundanti, li ma jeħtiġux kunsiderazzjoni aktar dettaljata 
rigward riskju ta’ mortalità relatat mal-proġett, tal-anqas meta jkunu affettwati ftit individwi 
biss. 

Minbarra l-indiċijiet, l-awtoritajiet żviluppaw ukoll struzzjonijiet dwar kif għandu jiġi applikat l-
MGI fil-qafas tal-ippjanar u tal-valutazzjoni tal-impatt. Fil-proċessi tal-ippjanar u tal-ħruġ ta’ 
permessi, ir-riskji ta’ kolliżjoni jew ta’ mortalità jeħtieġ li jiġu kkunsidrati fuq bażi speċifika għall-
proġett. Pereżempju, ir-riskju ta’ mortalità għall-għasafar mit-turbini eoliċi, mil-linji elettriċi 
(kolliżjoni u xokk elettriku) u mir-rotot tat-traffiku (toroq u ferroviji) ma jvarjax biss fost l-
ispeċijiet, iżda jista’ jiddependi wkoll fuq it-tip ta’ proġett. L-istess japplika għall-friefet il-lejl. 

Għalhekk, fit-tieni pass, għal kull speċi r-riskju ta’ mortalità relatat ma’ tipi speċifiċi ta’ proġetti 
kien maqsum f’erba’ klassijiet għall-għasafar (kolliżjoni mal-linji eettriċi, xokk elettriku ma’ arbli 
b’vultaġġ medju, kolliżjoni ma’ karozzi u ma’ turbini eoliċi) u żewġ klassijiet għall-friefet il-lejl 
(kolliżjoni ma’ karozzi u ma’ turbini eoliċi). Din l-evalwazzjoni hija bbażata fuq rieżami estensiv 
tal-letteratura dwar in-numri ta’ annimali maqtulin minn kull tip ta’ proġett fil-Ġermanja u fl-
Ewropa, kif ukoll fuq l-għarfien dwar il-bijoloġija u l-imġiba tal-ispeċijiet (eż. il-mobilità, id-daqs 
taż-żona vitali, l-altitudni tat-titjir, l-imġiba tat-titjir, il-manuvrabilità, il-veloċità tal-lokomozzjoni, 
id-daqs tal-ġisem, il-fetħa tal-ġwienaħ jew il-vista), fuq stimi ppubblikati tal-esperti (inklużi linji 
gwida nazzjonali u internazzjonali ppubblikati) u fuq stimi proprji. Meta ġiet interpretata l-
istatistika dwar l-imwiet minn proġetti differenti, ġiet ikkunsidrata wkoll l-abbundanza tal-
ispeċijiet rispettivi.  

Sussegwentement, ir-riskju ta’ mortalità relatat ma’ tipi speċifiċi ta’ proġetti ġie kkombinat mas-
sensittività ġenerali għall-mortalità (MGI) fil-forma ta’ indiċi tas-sensittività għall-mortalità 
relatat ma’ tipi speċifiċi ta’ proġetti (vMGI).  

Sabiex dan jintwera aktar, “riskju għoli ta’ kolliżjoni” ma’ linji elettriċi, ma’ turbini eoliċi jew fit-
toroq ma jfissirx awtomatikament “riskju ta’ mortalità akbar b’mod sinifikanti” (liġijiet ta’ 
konservazzjoni sensu) fi speċijiet li juru mortalità naturali ta’ 50-60 %. Eżempji aktar drastiċi 
huma insetti (eż. ħafna friefet u mazzarelli), li juru riskju għoli ta’ kolliżjoni fit-toroq, iżda li 



 

12 
 

minnhom 100 % tal-immaġini jmutu b’mod naturali kull sena xorta waħda. Dawk l-annimali 
huma adattati għal telf għoli fl-awtekoloġija kollha tagħhom (mortalità naturali għolja, lonġevità 
baxxa, rata ta’ riproduzzjoni għolja, daqs kbir tal-popolazzjoni). Għalhekk, għal speċijiet b’ħajja 
qasira, ċerti riskji ta’ mortalità antropoġenika li jirriżultaw mill-infrastruttura huma ħafna anqas 
sinifikanti milli għal speċijiet li jgħixu fit-tul b’mortalità naturali u b’riproduzzjoni baxxi 
(strateġisti k). Bl-użu tal-metodu tal-MGI, dawn l-aspetti u d-differenzi awtekoloġiċi huma 
kkunsidrati fl-evalwazzjoni tar-riskji ta’ mortalità speċifiċi għall-proġett. 

Fl-aħħar nett, kull każ individwali jrid jiġi vvalutat f’termini tal-kunflitt potenzjali tal-proġett man-
numru ta’ individwi tal-ispeċijiet affettwati. Għal dan l-għan jiġi applikat “riskju speċifiku għall-
kostellazzjoni” (KSR). L-evalwazzjoni ta’ dan ir-riskju hija bbażata fuq informazzjoni u parametri 
tal-proġett speċifiċi għaż-żona. 

Fil-qosor, l-Indiċi tas-Sensittività għall-Mortalità (MGI) ma jistax jissostitwixxi l-valutazzjoni tal-
mortalità f’kull każ individwali. Minflok, il-klassifikazzjonijiet differenzjati jgħinu sabiex tiġi 
kkontestata l-valutazzjoni tar-riskji ta’ mortalità, pereżempju fil-kuntest tar-Regolament dwar il-
Mitigazzjoni tal-Impatt (skont l-Att Federali Ġermaniż dwar il-Konservazzjoni tan-Natura) jew id-
dispożizzjonijiet tal-Art. 6 (valutazzjoni xierqa) u l-Artikolu 12 (protezzjoni tal-ispeċijiet) tad-
Direttiva dwar il-Ħabitats, jew id-dispożizzjonijiet tad-Direttiva dwar ir-Responsabbiltà 
Ambjentali. L-għan tal-metodu huwa li jipprovdi mod standardizzat ta’ valutazzjoni tal-impatt 
tal-mortalità tal-ispeċijiet, u b’hekk iżid l-oġġettività u t-trasparenza tal-valutazzjonijiet tal-
impatt. 

BERNOTAT, D. U DIERSCHKE, V. (2016): Übergeordnete Kriterien zur Bewertung der Mortalität 

wildlebender Tiere im Rahmen von Projekten und Eingriffen. 3. Fassung – Stand 20.09.2016. – 

Leipzig (Bundesamt für Naturschutz), 460 S. 

https://www.bfn.de/themen/planung/eingriffe/besonderer-artenschutz/toetungsverbot.html  

 

L-Italja. Linji Gwida Nazzjonali għall-valutazzjonijiet f’konformità mal-Artikolu 6(3) u (4) tad-

Direttiva dwar il-Ħabitats 

Dan l-aħħar l-Italja ppubblikat linji gwida nazzjonali, li jiddeskrivu l-proċeduri għall-iskrinjar, 
għall-valutazzjoni xierqa u għall-implimentazzjoni ta’ derogi, f’konformità mal-Artikolu 6(3)-(4) 
tad-Direttiva dwar il-Ħabitats. 

Id-dokument tħejja minn grupp ta’ ħidma magħmul minn rappreżentanti tal-awtoritajiet 
nazzjonali u reġjonali u mill-amministrazzjonijiet pubbliċi kompetenti fil-qasam tal-valutazzjoni 
tal-impatt. Iqis is-suġġerimenti riċevuti matul il-Kontroll tal-Idoneità u l-aġġornament tal-gwida 
dwar l-Artikolu 6 mill-Kummissjoni. 

Il-linji gwida għandhom l-għan li jarmonizzaw fil-livell nazzjonali l-implimentazzjoni tal-Artikolu 
6(3)-(4). Huma jippromwovu l-inklużjoni ta’ pjanijiet, ta’ programmi, ta’ proġetti, ta’ interventi u 
ta’ attivitajiet (P/P/P/I/A), u mhux biss ta’ pjanijiet u ta’ proġetti, fil-proċedura. “Format ta’ 
skrinjar” huwa pprovdut sabiex jiġi żgurat approċċ uniformi f’dan l-istadju u l-użu ta’ kriterji 
standard ta’ evalwazzjoni fil-livell nazzjonali. Tħejja wkoll “format għall-iżviluppatur” għall-
preżentazzjoni tal-informazzjoni rilevanti dwar il-P/P/P/I/A. Fir-rigward tal-valutazzjoni xierqa, 
il-linji gwida fihom speċifikazzjonijiet dettaljati dwar il-kontenut u l-informazzjoni li għandha tiġi 
kkunsidrata, dispożizzjonijiet u elementi speċifiċi għall-istudju u għall-analiżi kwalitattiva u 
kwantitattiva tas-sinifikat tal-effetti fuq is-siti ta’ Natura 2000.  

Fir-rigward tad-deroga skont l-Artikolu 6(4), il-linji gwida jindirizzaw l-evalwazzjoni ta’ 
soluzzjonijiet alternattivi f’kapitolu ddedikat. Il-linji gwida jenfasizzaw li din l-evalwazzjoni tibqa’ 
formalment, u fil-każijiet kollha, prerekwiżit sabiex tkun tista’ ssir il-proċedura ta’ eżenzjoni 
prevista fl-Artikolu 6(4), għalkemm huwa maħsub li, fil-qafas ta’ valutazzjoni xierqa, jenħtieġ li 

https://www.bfn.de/themen/planung/eingriffe/besonderer-artenschutz/toetungsverbot.html
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tiġi pprovduta wkoll il-possibbiltà li l-proposta tiġi mmirata lejn soluzzjonijiet b’impatt 
ambjentali aktar baxx.  

Il-linji gwida jiddeskrivu wkoll il-kriterji għall-verifika tar-raġunijiet imperattivi ta’ interess 
pubbliku prevalenti (IROPI), tal-metodi għall-identifikazzjoni u għall-implimentazzjoni ta’ miżuri 
ta’ kumpens xierqa, kif ukoll ta’ kjarifiki relatati mal-verifika tagħhom u mal-proċess ta’ notifika 
lill-Kummissjoni Ewropea billi timtela l-formola xierqa. Dwar il-miżuri ta’ kumpens, il-
proporzjonijiet minimi ta’ kumpens huma proposti kif ġej: proporzjon ta’ 2: 1 għall-ħabitats ta’ 
prijorità u / jew għall-ispeċijiet ta’ interess Komunitarju (validu wkoll għall-ħabitats ta’ speċijiet 
ta’ prijorità); proporzjon ta’ 1.5: 1 għall-ħabitats u / jew għall-ispeċijiet ta’ interess komunitarju 
(validu wkoll għall-ħabitats ta’ speċijiet); proporzjon ta’ 1: 1 għall-ħabitats, għall-ispeċijiet jew 
għall-ħabitats tal-ispeċijiet addizzjonali. 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/12/28/303/sg/pdf  

 

VALUTAZZJONI TAS-SINIFIKAT TAL-EFFETTI FUQ IS-SIT TA’ NATURA 2000 

(PARTI MILL-FORMAT TAL-ISKRINJAR INKLUŻ FIL-LINJI GWIDA NAZZJONALI FL-ITALJA)  

1. ĦABITATS TA’ INTERESS KOMUNITARJU 

Ħabitats ta’ interess Komunitarju (l-Anness I HD) ikkonċernati mill-proposta: 

 ........ 

 ........ 

Telf possibbli ta’ ħabitats ta’ interess Komunitarju: 

- Kodiċi tal-ħabitat: ................ 

- irrepeti għal kull ħabitat involut 

□ Le □ Iva 

     □ Permanenti 

     □ Temporanju 

 

Frammentazzjoni possibbli ta’ ħabitats ta’ interess 
Komunitarju: 

- Kodiċi tal-ħabitat: ................ 

- irrepeti għal kull ħabitat involut 

□ Le □ Iva 

     □ Permanenti 

     □ Temporanja 

 

2. SPEĊI U ĦABITAT TAL-ISPEĊIJIET TA’ INTERESS KOMUNITARJU 

Speċijiet ta’ interess Komunitarju (l-Anness II HD u l-Art. 4 BD) ikkonċernati mill-proposta: 

 ........ 

 ........ 

Disturb possibbli ta’ speċijiet ta’ interess Komunitarju: 

- Speċi: ……………………………………………………………… 

- irrepeti għal kull speċi involuta 

□ Le □ Iva 

     □ Permanenti 

     □ Temporanju 

 

Telf dirett / indirett possibbli ta’ speċijiet ta’ interess 
Komunitarju (irrepeti għal kull speċi involuta): 

- Speċi: ……………………………………………………………… 

□ Le □ Iva 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/12/28/303/sg/pdf
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- Numru ta’ individwi, pari, ...minn SDF Stima (nru ta’ 
individwi, pari...) 
mitlufa  

Telf / frammentazzjoni possibbli tal-ħabitats tal-ispeċijiet: 

- Speċi: ………………………………………………………………..... 

- Tip ta’ ħabitat tal-ispeċi: 

........................................................................................ 

(irrepeti għal kull ħabitat tal-ispeċi involuta) 

□ Le □ Iva 

     □ Permanenti 

     □ Temporanju/a 

 

3. VALUTAZZJONI TAL-IMPATTI KUMULATTIVI 

Jistgħu P/P/I/A oħrajn jikkawżaw effetti kumulattivi u / jew sinerġetiċi sinifikanti fuq is-sit ta’ 
Natura 2000 ikkonċernat b’mod konġunt mal-proposta inkwistjoni? 

      □ Iva   □ Le 

Jekk Iva, indika liema P/P/I/A oħrajn u ddeskrivi kif se jaffettwaw is-sit b’mod sinifikanti, 
flimkien mal-proposta taħt kunsiderazzjoni: 

................................................................................................................................................. 

4. EVALWAZZJONI TAL-EFFETTI INDIRETTI 

Il-proposta jista’ jkollha effetti indiretti fuq is-sit ta’ Natura 2000? 

      □ Iva   □ Le 

Jekk Iva, indika liema:  

................................................................................................................................................. 

5. SINTEŻI TAL-VALUTAZZJONI 

Il-P/P/P/I/A jistgħu jikkawżaw effetti diretti, indiretti u/jew kumulattivi, saħansitra potenzjali, 

fuq ħabitats ta’ interess komunitarju? 

      □ Iva   □ Le 

Jekk Iva, għaliex:  

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

Il-P/P/P/I/A jistgħu jikkawżaw effetti diretti, indiretti u/jew kumulattivi, saħansitra potenzjali, 

fuq speċijiet ta’ interess komunitarju? 

      □ Iva   □ Le 

Jekk Iva, għaliex:  

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

Il-P/P/P/I/A jistgħu jikkawżaw impatti diretti, indiretti, u / jew kumulattivi, u saħansitra 

potenzjali, fuq l-integrità tas-sit(i) ta’ Natura 2000? 

      □ Iva   □ Le 

Jekk Iva, għaliex:  
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..................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

6. KONKLUŻJONI TAL-ISKRINJAR 

Konklużjonijiet u motivazzjonijiet (opinjoni motivata):  

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

7. RIŻULTAT TAL-ISKRINJAR: 

□ Pożittiv: L-ebda ħtieġa għal 
Valutazzjoni Xierqa 

□ Negattiv: Hija meħtieġa Valutazzjoni 
Xierqa 

 

Sors: Linji gwida għall-evalwazzjoni tal-effetti fuq is-siti ta’ Natura 2000 (l-Italja). Linee guida 

nazionali per la valutazione di incidenza (VInCA). Direttiva 92/43/CEE "Habitat" art. 6, 

paragrafi 3 e 4. Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 2019.  

 

1.3 Valutazzjoni xierqa ta’ programm nazzjonali tal-elettriku fl-Irlanda – valutazzjoni tal-effetti 

kumulattivi 

Il-Programm ta’ Implimentazzjoni (il-PI) ta’ Grid25 huwa pjan għall-iżvilupp tan-network tal-
elettriku fl-Irlanda sal-2025. Għandu l-għan li jiżgura provvista sostenibbli u affidabbli fit-tul minn 
sorsi rinnovabbli u konvenzjonali lill-bliet, lill-bliet żgħar, lill-irħula, lid-djar u lil swieq ewlenin 
oħrajn fejn hija meħtieġa l-enerġija.   

Id-dispożizzjonijiet ewlenin tal-PI sal-2025 jinkludu:  

• it-titjib ta’ 2,530 km tan-network eżistenti u 

• il-bini ta’ 828 km ta’ infrastruttura ġdida.  

Bħala strateġija ta’ livell għoli, il-PI ta’ Grid25, jipprovdi indikazzjoni tat-tipi ta’ rekwiżiti 
infrastrutturali li x’aktarx jinqalgħu fil-futur, minħabba l-politika tal-gvern dwar l-enerġija 
rinnovabbli u t-tkabbir previst fid-domanda, iżda ma jippreskrivix eżattament il-post tal-
infrastruttura bħall-impjanti ta’ ġenerazzjoni jew it-transformers, jew ir-rotta tal-linji ta’ 
trażmissjoni. Minflok, jipprovdi ħarsa ġenerali indikattiva lejn l-approċċ ġenerali propost għall-
iżvilupp futur tal-grilja. 

Il-programm kien soġġett għal valutazzjoni xierqa skont l-Artikolu 6(3) tad-Direttiva dwar il-
Ħabitats. Peress li l-PI japplika għar-Repubblika tal-Irlanda kollha u jista’ jkollu effetti sinerġetiċi 
lil hinn mill-fruntieri tal-Irlanda, twettaq eżerċizzju ta’ skrinjar fuq is-siti kollha ta’ Natura 2000 
fir-Repubblika tal-Irlanda u fl-Irlanda ta’ Fuq.  

Saret eżaminazzjoni preliminari tat-tipi ta’ effetti li jistgħu jinħolqu bħala riżultat tal-PI. It-tip ta’ 
impatt jiddependi fuq it-tip ta’ infrastruttura mibnija, inklużi:  

 Infrastruttura bbażata fuq is-siti, eż. stazzjonijiet li jiġġeneraw l-elettriku, transformers, 
eċċ.  
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 Infrastruttura lineari, eż. linji fl-ajru, kejbils taħt l-art. 

L-impatti li potenzjalment jistgħu jseħħu permezz tal-implimentazzjoni tal-PI ġew ikkategorizzati 
taħt numru ta’ intestaturi:  

 it-telf/it-tnaqqis tal-erja tal-ħabitat; 

 id-disturb għall-ispeċijiet ewlenin; 

 il-frammentazzjoni tat-tip ta’ ħabitat jew tal-ħabitat ta’ speċijiet; 

 it-tnaqqis fid-densità tal-ispeċijiet; 

 tibdiliet fl-indikaturi ewlenin tal-valur ta’ konservazzjoni bħal tnaqqis fil-kwalità u fil-
kwantità tal-ilma. 

Minħabba n-natura tal-PI, l-impatti ġew deskritti b’mod ġenerali iżda ġew identifikati 
speċifikament għal kwalunkwe wieħed mis-siti li ġew skrinjati fih. Il-proċess ta’ skrinjar identifika 
madwar 340 ŻSK u 97 ŻPS li potenzjalment jistgħu jiġu affettwati direttament jew indirettament 
permezz tal-iżvilupp tal-infrastruttura proposta mill-PI. 18-il ŻSK u 2 ŻPS oħrajn fl-Irlanda ta’ Fuq 
jistgħu jiġu affettwati minn interkonnetturi transfruntiera.  

Imbagħad, il-valutazzjoni xierqa qieset l-effetti avversi potenzjali li jseħħu bħala riżultat tal-

applikazzjoni tal-PI waħdu jew flimkien ma’ pjanijiet, ma’ programmi u/jew ma’ proġetti oħrajn. 

Il-valutazzjoni tal-impatti kumulattivi l-ewwel ġiet indirizzata sabiex jiġi żgurat li dawn jiġu 

kkunsidrati kif xieraq meta jiġu vvalutati l-effetti sinifikanti potenzjali tal-PI. 

Valutazzjoni tal-effetti kumulattivi 

Il-valutazzjoni identifikat il-pjanijiet, il-politiki u l-programmi ewlenin (fil-livell nazzjonali, 
reġjonali u tal-kontej) li x’aktarx iwasslu għal żviluppi li jikkawżaw effetti li jistgħu jikkombinaw 
jew jinteraġixxu ma’ dawk tal-PI għal Grid25. Din l-analiżi kienet teħtieġ għarfien dwar l-effetti 
probabbli tal-pjanijiet/tal-iżviluppi kollha li kienu qed jiġu kkunsidrati, u minkejja l-
limitazzjonijiet fl-informazzjoni dwar l-effetti probabbli ta’ xi pjanijiet, setgħet tidentifika l-
interazzjonijiet li jirriżultaw f’impatti kumulattivi għal xi pjanijiet. Xi eżempji huma pprovduti fit-
tabella ta’ hawn taħt.  

 

Politika, pjan, 
programm jew 
proġetti  

Interazzjonijiet li jirriżultaw f’impatti kumulattivi  

Nazzjonali (eżempju) 

Programm 
Trasport 21 

Jistgħu jinħolqu impatti potenzjali f’kombinament fejn jinbnew kurituri tat-
trasport ġodda jew aġġornati allinjati ma’ infrastruttura tat-trażmissjoni 
ġdida jew aġġornata. L-impatti jistgħu jinkludu dawn li ġejjin:  

 Telf u disturb ta’ ħabitats. Is-siti ddeżinjati kollha bbażati fuq l-art jistgħu 
jiġu affettwati, skont fejn jinsabu/jiġu diretti l-linji tal-infrastruttura u tat-
trażmissjoni. 

 Alterazzjonijiet fl-idroloġija lokali u l-effett fuq il-ħabitats kontigwi. 
Ħabitats dipendenti fuq l-ilma ta’ taħt l-art bħal moxa mistagħdra, 
turloughs u torbiera mistagħdra x’aktarx li jiġu affettwati l-aktar.  

 It-tniġġis tas-sediment u l-impatti idroloġiċi assoċjati fejn jiġu affettwati 
speċijiet u ħabitats dipendenti fuq l-ilma tal-wiċċ. Is-salamun, il-qalfat, iċ-
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ċkal tal-qawqab abjad u l-maskli tal-perli tal-ilma ħelu jistgħu 
potenzjalment jiġu affettwati. 

 Il-kontaminazzjoni tal-ilma tal-wiċċ u tal-ilma ta’ taħt l-art b’inkwinanti 
(eż. fjuwils, lubrikanti, konkrit) matul il-kostruzzjoni. Is-salamun, il-qalfat, 
iċ-ċkal tal-qawqab abjad u l-maskli tal-perli tal-ilma ħelu jistgħu 
potenzjalment jiġu affettwati.  

 Disturb tal-ispeċijiet matul l-attivitajiet ta’ kostruzzjoni u ta’ 
manutenzjoni. L-ispeċijiet li jistgħu jiġu affettwati jinkludu għasafar li 
jbejtu u tal-ibernazzjoni fiż-ŻPS kostali u tal-ilma ħelu; lontri u għasafar 
ta’ San Martin, fejn l-iżvilupp iseħħ maġenb il-miġriet jew jaqsamhom; 
friefet il-lejl, fejn l-iżvilupp jaffettwa imsaġar, ringieli ta’ sġajriet jew siti 
ta’ tħejjija għall-irqad. 

 Ir-riskju ta’ ħbit tal-għasafar fejn jiġu installati kejbils tat-trażmissjoni fl-
ajru ferm qrib ŻPS jew li jaqsmu l-linji tat-titjir tal-għasafar.  

Reġjonali (eżempju) 

Pjanijiet 
reġjonali tal-
immaniġġjar tal-
iskart  

Jistgħu jinħolqu impatti potenzjali f’kombinament fejn infrastruttura ġdida 
tal-iskart u infrastruttura ġdida ta’ trażmissjoni jseħħu flimkien fi ħdan sit 
deżinjat jew qribu.  

L-impatti sinifikanti probabbli huma kif deskritti qabel.  

Kontea (eżempju) 

Kontea 
u pjanijiet għall-
iżvilupp tal-bliet 
żgħar  

Jistgħu jinħolqu impatti potenzjali f’kombinament fejn ikun hemm rekwiżit 
li tiġi pprovduta infrastruttura ġdida permezz tal-implimentazzjoni tal-
pjanijiet għall-iżvilupp tal-kontej u tal-bliet żgħar. Il-forniment ta’ 
infrastruttura ta’ trażmissjoni relatata jista’ jirriżulta f’impatti sinifikanti 
probabbli kif deskritt qabel.  

 

Proġetti 

Proġetti għall-
ġenerazzjoni tal-
enerġija lil hinn 
mill-kosta  

L-impatti f’kombinament jistgħu jfeġġu fl-interfaċċa bejn l-infrastruttura lil 
hinn mill-kosta u dik fuq il-kosta. L-impatti jistgħu jseħħu jinkludu:  

 Telf u disturb ta’ ħabitats. Is-siti ddeżinjati kollha bbażati fuq l-art jistgħu 
jiġu affettwati, skont fejn jinsabu/jiġu diretti l-linji tal-infrastruttura u tat-
trażmissjoni. Telf ta’ ħabitats jista’ jseħħ ukoll fiż-żoni litorali u kostali. It-
telf ta’ ħabitats ikun ikbar fejn ikunu installati kejbils taħt l-art.  

 It-tniġġis tas-sediment u l-impatti idroloġiċi assoċjati fejn jiġu affettwati 
speċijiet u ħabitats dipendenti fuq l-ilma tal-wiċċ. Is-salamun, il-qalfat, iċ-
ċkal tal-qawqab abjad u l-maskli tal-perli tal-ilma ħelu jistgħu 
potenzjalment jiġu affettwati. 

 Il-kontaminazzjoni tal-ilma tal-wiċċ u tal-ilma ta’ taħt l-art b’inkwinanti 
(eż. fjuwils, lubrikanti, konkrit) matul il-kostruzzjoni. Is-salamun, il-qalfat, 
iċ-ċkal tal-qawqab abjad u l-maskli tal-perli tal-ilma ħelu jistgħu 
potenzjalment jiġu affettwati.  

 Disturb tal-ispeċijiet matul l-attivitajiet ta’ kostruzzjoni u ta’ 
manutenzjoni. L-ispeċijiet li jistgħu jiġu affettwati jinkludu għasafar li 
jbejtu u tal-ibernazzjoni fiż-ŻPS kostali u tal-ilma ħelu; mammiferi tal-
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baħar, fejn isseħħ interkonnessjoni bejn l-infrastruttura lil hinn mill-kosta 
u fuq il-kosta; lontri u għasafar ta’ San Martin, fejn l-iżvilupp iseħħ 
maġenb il-miġriet jew jaqsamhom; friefet il-lejl, fejn l-iżvilupp jaffettwa 
imsaġar, ringieli ta’ sġajriet jew siti ta’ tħejjija għall-irqad. 

Il-valutazzjoni kkonkludiet li l-iżvilupp ta’ infrastruttura ġdida għall-ġenerazzjoni tal-enerġija 
meta kkombinata ma’ żviluppi ekonomiċi oħrajn potenzjalment iwassal għal telf ta’ ħabitats 
u/jew ta’ speċijiet, għal frammentazzjoni tal-ispeċijiet/tal-popolazzjoni u għal bidliet fil-
kwalità/fil-kwantità tal-ilma. Dawn il-kunflitti potenzjali jistgħu jiġu mmitigati permezz tal-miżuri 
deskritti aktar tard fil-valutazzjoni xierqa u jiġu indirizzati permezz ta’ valutazzjoni ambjentali ta’ 
livell aktar baxx, kif xieraq. 

Valutazzjoni ta’ effetti sinifikanti potenzjali u proposta ta’ miżuri ta’ mitigazzjoni 

Kif imsemmi qabel, il-Programm ta’ Implimentazzjoni tal-Grid25 jipprovdi ħarsa ġenerali 
indikattiva lejn l-approċċ ġenerali propost għall-iżvilupp futur tal-grilja u ma jippreskrivix 
eżattament il-post tal-infrastruttura. Għalhekk, dan għandu l-effett li jillimita l-livell ta’ 
valutazzjoni li jista’ jitwettaq u jfisser li l-valutazzjoni tal-effetti sinifikanti potenzjali trid issir 
f’termini ġenerali. Għalhekk, sar eżami ġenerali tal-impatti u tas-sensittivitajiet. Il-valutazzjoni 
identifikat it-tipi ta’ impatti fuq il-ħabitats u fuq l-ispeċijiet affettwati li jistgħu jiġu previsti għall-
komponenti ewlenin li ġejjin tal-PI:  

 linji ta’ trażmissjoni fl-ajru; 

 kejbils taħt l-art; 

 il-kostruzzjoni ta’ substazzjonijiet ġodda u l-estensjoni ta’ substazzjonijiet eżistenti; 

 it-tisħiħ tas-sistema ta’ trażmissjoni fir-reġjuni. 

Għal dan tal-aħħar, ġew identifikati s-sensittivitajiet ewlenin f’kull reġjun u ġew deskritti 
rakkomandazzjonijiet sabiex jiġu evitati l-impatti mistennija (eż. l-evitar ta’ ċerti żoni 
partikolarment sensittivi fit-tisħiħ tas-sistema ta’ trażmissjoni fir-reġjun, it-tħeġġiġ li jiġu 
lokalizzati s-substazzjonijiet u r-rotot fl-ajru fuq art urbana, jew f’żoni li fihom kurituri densi ta’ 
insedjament stabbilit għal żmien twil filwaqt li jiġu evitati reġjuni muntanjużi interni aktar 
sensittivi, eċċ.).  

Il-valutazzjoni identifikat ukoll l-impatti għal numru ta’ żviluppi ta’ networks li għamlu progress 
lejn stadju ta’ disinn dettaljat (għalkemm il-post u r-rotta ta’ dawn il-proġetti għadhom mhumiex 
fissi) fuq is-siti ta’ Natura 2000 li jinsabu fil-prossimità tagħhom u li, għalhekk, għandhom 
potenzjal li jiġu affettwati mill-proġetti individwali inkwistjoni.  

Minħabba n-natura strateġika tal-PI ta’ Grid25, ma setax jiġi ddikjarat b’mod konklużiv f’dak l-
istadju li l-PI mhux se jaffettwa b’mod avvers l-integrità tan-network Natura 2000. Għalhekk, 
ġew proposti miżuri ta’ mitigazzjoni sabiex jiġi żgurat li jiġu evitati impatti sinifikanti.  

Ġew proposti żewġ livelli ta’ miżuri ta’ mitigazzjoni. L-ewwel livell ta’ miżuri jiggwida l-approċċ 
strateġiku għall-mitigazzjoni tal-impatti u t-tieni livell ta’ miżuri ta’ mitigazzjoni huwa aktar 
speċifiku għall-impatti u għandu jiġi applikat fejn jiġu identifikati impatti sinifikanti wara 
valutazzjoni tal-impatt ambjentali (VIA) u valutazzjoni xierqa fil-livell tal-proġetti. 

Il-miżuri ta’ mitigazzjoni ġenerali huma deskritti għall-kategoriji ewlenin ta’ impatt identifikati u 
għall-ħabitats u għall-ispeċijiet ewlenin potenzjalment affettwati. Pereżempju, fir-rigward tat-
telf u tad-disturb ġenerali tal-ħabitat, il-miżuri ta’ evitar u ta’ mitigazzjoni huma deskritti għaż-
żoni ta’ torbiera mistagħdra u ta’ torbiera, għall-għasafar, għall-friefet il-lejl, għall-lontri, għall-
ħabitats u għall-ispeċijiet dipendenti fuq l-ilma, għall-gandoffli tal-perli tal-ilma ħelu, għal 
speċijiet protetti oħrajn, eċċ.  
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Il-kunsiderazzjoni tal-miżuri ta’ mitigazzjoni tagħti prijorità lill-evitar tal-impatti qabel kollox, u 
ttaffi l-impatti fejn dawn ma jkunux jistgħu jiġu evitati. Barra minn hekk, il-proġetti kollha ta’ 
livell aktar baxx li jirriżultaw mill-implimentazzjoni tal-PI stess se jkunu soġġetti għal valutazzjoni 
xierqa meta jkunu magħrufa aktar dettalji dwar id-disinn u l-post.  

Wara li jiġu inkorporati l-miżuri ta’ mitigazzjoni, huwa meqjus li l-Programm ta’ Implimentazzjoni 
ta’ Grid25 mhux se jkollu effett avvers sinifikanti fuq l-integrità tan-network Natura 2000. 
Madankollu, il-proġetti kollha li għandhom jiġu implimentati fil-qafas tal-PI se jiġu skrinjati u 
soġġetti għal valutazzjoni xierqa kif meħtieġ. 

Sors: Dikjarazzjoni tal-Impatt fuq Natura b’appoġġ tal-Valutazzjoni Xierqa tal-programm ta’ 
implimentazzjoni ta’ Grid25. Disponibbli fuq:  

 https://www.eirgridgroup.com/site-files/library/EirGrid/Natura-Impact-Statement-in-Support-

of-the-Appropriate-Assessment-of-the-Grid25-Implementation-Plan.pdf 

  

https://www.eirgridgroup.com/site-files/library/EirGrid/Natura-Impact-Statement-in-Support-of-the-Appropriate-Assessment-of-the-Grid25-Implementation-Plan.pdf
https://www.eirgridgroup.com/site-files/library/EirGrid/Natura-Impact-Statement-in-Support-of-the-Appropriate-Assessment-of-the-Grid25-Implementation-Plan.pdf
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2. RAĠUNIJIET IMPERATTIVI RELATATI MAL-INTERESS PUBBLIKU PREVALENTI (IROPI)  

2.1  Eżempji ta’ diversi tipi ta’ IROPI u l-ġustifikazzjoni tagħhom 

L-Artikolu 6(4) tad-Direttiva dwar il-Ħabitats:  

“Jekk, minkejja li jkun hemm evalwazzjoni negattiva tal-implikazzjonijiet għas-sit u fin-nuqqas 

ta’ soluzzjonijiet oħra, pjan jew proġett irid isir xorta waħda għal raġunijiet obbligatorji oħra 

li huma konnessi mal-interess pubbliku, inklużi dawk ta’ tip soċjali jew ekonomiku, l-Istat 

Membru irid jieħu l-miżuri kollha kumpensatorji meħtieġa biex jiżgura li tkun protetta l-

koerenza globali ta’ Natura 2000. Hu jrid jgħarraf lill-Kummissjoni dwar il-miżuri 

kumpensatorji adottati. 

Meta s-sit konċernat jospita tip ta’ habitat naturali ta’ priorità u/jew speċi ta’ priorità, l-uniċi 

kunsiderazzjonijiet li jistgħu jitqajmu huma dawk marbuta ma’ saħħet il-bniedem jew is-

sigurtà pubblika, dawk li għandhom konsegwenzi ta’ benefiċċju u ta’ importanza ewlenija 

għall-ambjent jew, wara opinjoni mill-Kummissjoni, ma raġunijiet obbligatorji oħra ta’ 

interess pubbliku li jieħu l-preċedenza.” 

 

I. IROPI ta’ natura soċjali jew ekonomika (sit b’karatteristiċi fil-mira mhux prijoritarji) 

Proġett: Titjib propost għal Impjant eżistenti għat-Trattament tal-Ilma f’Lough Talt, Co. Sligo 
(l-Irlanda, 2019).  

Deskrizzjoni tal-proġett u tas-sit ta’ Natura 2000:  

Sa mis-snin 50, il-lag fir-reġjun muntanjuż Lough Talt, parti miż-ŻSK IE0000633 Art Mistagħdra 
ta’ Lough Hou, serva bħala sors ta’ ilma għal popolazzjoni ta’ aktar minn 13 000 abitant permezz 
ta’ Impjant uniku għat-Trattament tal-Ilma (WTP). Huwa meħtieġ titjib tad-WTP sabiex tiġi 
pprovduta provvista konsistenti ta’ ilma tajjeb għax-xorb, li taqbel mal-livelli attwali ta’ 
astrazzjoni. L-investigazzjonijiet idroġeoloġiċi kkonkludew li, matul perjodi ta’ temp niexef estiż, 
l-operazzjoni ta’ astrazzjoni tal-lag tikkontribwixxi għal tnaqqis sinifikanti fil-livell tal-lag li 
għandu impatt avvers fuq il-ħabitat tal-bebbux Geyer’s Whorl Snail Vertigo geyeri. Sabiex jiġi 
evitat dan l-impatt, ikun meħtieġ li l-astrazzjoni titnaqqas b’madwar 50 % matul sehem 
sinifikanti tas-sena.  

Għalkemm l-ispeċi V. geyeri ma ġietx irreġistrata fis-sit sa mill-2007, il-popolazzjoni tagħha hija 
meqjusa importanti fl-iskala tal-pajjiż u trid tiġi rrestawrata. Il-miżuri ta’ konservazzjoni proposti 
se jtejbu l-kundizzjonijiet tal-ħabitat permezz ta’ sistema ta’ tisqija u ta’ tixrib mill-ġdid. 
Madankollu, ma jtaffux it-telf storiku tal-ispeċi minħabba pressjonijiet ta’ astrazzjoni. Il-proġett 
propost se jkompli jbiddel id-dinamika abijotika u bijotika li tiddefinixxi l-istruttura u l-funzjoni 
tal-popolazzjoni ta’ V. geyeri, u b’hekk jikkawża dewmien fil-kisba tal-objettiv ta’ konservazzjoni 
tagħha.  

Soluzzjonijiet alternattivi:  

Ġew ivvalutati seba’ alternattivi inkluż ix-xenarju “status quo” (għażla żero) skont l-impatti fuq 
is-saħħa, soċjali u ekoloġiċi tagħhom. L-unika għażla disponibbli fit-terminu qasir immedjat hija 
li jiġi pprovdut trattament imtejjeb fis-sit eżistenti tad-WTP sabiex jittejjeb l-ostaklu għat-
trattament kontra l-protożoani parassitiċi u l-limiti eċċessi fl-inkwinanti ambjentali trialometani 
(THM). Dan it-tijib se jipprovdi ilma li jkun sikur sabiex jinxtorob lill-popolazzjoni lokali għal 
madwar 7-10 snin filwaqt li tiġi żviluppata u implimentata soluzzjoni sostenibbli fit-tul. 

Ġustifikazzjoni tal-IROPI: 

Il-provvista ta’ ilma tax-xorb sikur u affidabbli lil popolazzjoni ta’ aktar minn 13 000. 
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Miżuri ta’ kumpens proposti: 

Ir-restawr ta’ popolazzjoni sostenibbli tal-bebbux Geyer’s whorl snail lejn iż-ŻSK huwa propost 
permezz ta’ programm dettaljat ta’ tisqija temporanja tal-ħabitat tal-moxa mistagħdra kalkarju 
ewlieni sakemm titneħħa l-pressjoni tal-astrazzjoni mis-sit. Flimkien mal-ġestjoni tat-tisqija, il-
monitoraġġ kontinwu tal-funzjoni tas-sistema tat-tisqija u t-trażlokazzjonijiet fi stadji tal-bebbux 
għall-ħabitat tal-moxa mistagħdra huma proposti fuq perjodu prerenarju ta’ erba’ snin, billi l-
ewwel jibdew l-ispeċijiet anqas sensittivi sakemm finalment tasal it-trażlokazzjoni tal-Vertigo 
geyeri minn ŻSK oħra fejn għandu kundizzjoni ta’ konservazzjoni favorevoli. 

II. Ġustifikazzjoni tal-IROPI: il-protezzjoni tal-ħajjiet u tal-proprjetà 

Proġett: L-implimentazzjoni ta’ protezzjoni mill-għargħar diriġibbli fil-polder Rösa (il-
Ġermanja, 2014).  

Deskrizzjoni tal-proġett u tas-sit ta’ Natura 2000:  

L-għan tal-proġett huwa li jtejjeb l-istrutturi attwali ta’ protezzjoni kontra l-għargħar ta’ polder 
niexef ħdejn ir-raħal ta’ Rösa sa livell ta’ protezzjoni ta’ HQ200 (l-ogħla livell b’rilaxx massimu li 
jseħħ darba f’perjodu ta’ 200 sena). L-elementi ewlenin tal-proġett jikkonsistu f’dawn: madwar 
7,5 km ta’ imbankmenti rrestawrati b’wisa’ ta’ 5 m fil-qiegħ u b’wisa’ ta’ 3 m fil-quċċata; 
installazzjonijiet ġodda ta’ influss u ta’ rilaxx; u żewġ ħitan ta’ protezzjoni mill-għargħar twal 
1,225 m u 310 m. L-imbankmenti attwali jiżguraw protezzjoni kontra HQ100 biss, iżda minħabba 
avvenimenti estremi imprevedibbli tat-temp, huwa probabbli li jseħħ għargħar li jaqbeż dan il-
livell li jista’ jagħmel ħsara serja lill-insedjamenti u lill-industrija li jinsabu ’l isfel mill-polder 
attwali.  

Il-proġett għandu jinbena fi ħdan iż-ŻSK DE4340301 Muldeaue oberhalb Pouch, filwaqt li 
jaffettwa t-tipi ta’ ħabitats fil-mira li ġejjin permezz ta’ teħid dirett tal-art: 6 430 - 604 m2 (0,17 
% tal-erja ta’ dan it-tip ta’ ħabitat fi ħdan iż-ŻSK); 6510 - 40,665 m2 (20,33 %); 91F0: 456 m2 (0.46 
%). Skont il-metodoloġija uffiċjali Ġermaniża għall-valutazzjoni tas-sinifikat tal-impatt, dawn l-
impatti kollha jitqiesu “sinifikanti” (inklużi dawk b’teħid tal-art li jidher negliġibbli, minħabba li 
jitqiesu diversi fatturi u mhux biss sempliċiment il-perċentwal ta’ teħid tal-art). 

Soluzzjonijiet alternattivi:  

Ma teżisti l-ebda alternattiva għall-proġett minħabba l-karattru tal-wied tax-xmara; madankollu, 
it-tfittxija għal alternattivi rriżultat f’ħafna aġġustamenti iżgħar li saru fil-proġett u li jnaqqsu l-
effetti avversi tiegħu (bħal, eż., bidla fl-inklinazzjoni tax-xaqliba tal-imbankment li tippermetti l-
istabbiliment mill-ġdid ta’ mergħat, rilokazzjonijiet żgħar ta’ imbankmenti u ta’ ħitan, eċċ.). 

Ġustifikazzjoni tal-IROPI: 

Il-kostruzzjoni tal-imbankment fil-polder hija meħtieġa sabiex tiżdied is-sikurezza tal-
imbankment kif ukoll sabiex il-popolazzjoni tiġi protetta mill-għargħar. Għalhekk, il-
ġustifikazzjoni ewlenija tal-IROPI hija marbuta mas-sikurezza pubblika u mas-saħħa tal-bniedem.  

Miżuri ta’ kumpens proposti: 

It-tip ta’ ħabitat 6430 se jinħoloq ġewwa ż-ŻSK fi proporzjon ta’ 1: 8. It-tip ta’ ħabitat 6510 se 
jerġa’ jinħoloq fuq ix-xaqlibiet tal-imbankment l-aktar barra ż-ŻSK fi proporzjon ta’ 1: 5. Il-
ħabitats mitlufin tal-foresti 91F0 (li jkollhom kwalità “D”) jiġu kkumpensati bit-tħawwil ta’ 
foresta ġdida bl-istess kompożizzjoni tal-ispeċijiet fi proporzjon ta’ 1: 4 kif ukoll bit-tħawwil ta’ 
“mantell” tas-siġar tul il-foresti eżistenti fi proporzjon ta’ 1: 16, ilkoll l-aktar barra mis-sit. Sabiex 
tinżamm il-koerenza tan-network, iż-żona taż-ŻSK se tiżdied sabiex tħaddan il-postijiet ta’ miżuri 
kumpensatorji. 
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III.  Ġustifikazzjoni tal-IROPI: raġunijiet oħrajn inklużi dawk soċjali u ekonomiċi 

Proġett: Xogħlijiet pubbliċi għal ferrovija b’veloċità għolja bejn Tours u Bordeaux (Franza, 
2013).  

Deskrizzjoni tal-proġett u tas-sit ta’ Natura 2000:  

Il-proġett huwa għal linja ferrovjarja ġdida ta’ veloċità għolja bejn Tours u Bordeaux. Dan jinkludi 
t-tqegħid ta’ linja ġdida (302 km) u l-konnessjoni tagħha ma’ linji ferrovjarji eżistenti (38 km), kif 
ukoll mogħdijiet laterali, baċiri, faċilitajiet tal-elettriku, passaġġi fuq u taħt l-art (għal mogħdijiet 
agrikoli, passaġġi għall-fawna), pjattaformi tax-xogħol, u faċilitajiet anċillari.  

Ir-rotta għandha taqsam erba’ ŻPS (FR5412006 Vallée de la Charente en amont d’Angoulême, 
FR5412018 Plaines du Mirebelais et du Neuvillois, FR5412021 Plaines de Villefagnan, FR5412022 
Plaine de la Mothe St Héray Lezay) u żewġ ŻSK (FR5402010 Vallée du Lary et du Palais, 
FR5400405 Coteaux calcaires laine de la Mothe St Héray Lezay). L-effetti avversi jikkonsistu fil-
qerda probabbli ta’ 1,9 ettari ta’ mergħat niedja u ta’ 4,2 ettaru ta’ ħabitats sekondarji 
importanti għall-konservazzjoni tal-Gallozz Aħmar Crex crex. Jaffettwa wkoll direttament 185 
ettaru u jaffettwa indirettament (disturb) 2,947 ettaru ta’ ħabitats potenzjali tal-Pitarra Tetrax 
tetrax; iwassal għall-qerda ta’ 2 ettari ta’ ħabitat (heathland niedja) tal-Iperantu Coenonympha 
oedippus; kif ukoll għall-qerda ta’ 0,35 ta’ ettaru ta’ wieħed mill-aħjar okkorrenzi ta’ 6 210 
Mergħat xotti seminaturali u scrubland facies fuq substrati kalkarji (Festuco-Brometalia) u għall-
frammentazzjoni tal-konnettività lokali ta’ dan il-ħabitat. 

Soluzzjonijiet alternattivi:  

Ġew ivvalutati tliet alternattivi għar-rotta. Fir-rigward tal-linja ta’ veloċità għolja, ma hemmx 
wisq flessibbiltà sabiex jiġi introdott tibdil parzjali tar-rotta; u ġie konkluż li l-alternattiva 
magħżula għandha l-anqas impatti negattivi fuq is-siti ta’ Natura 2000 filwaqt li għadha 
teknikament fattibbli. 

Ġustifikazzjoni tal-IROPI: 

Bi 340 km ta’ linja ġdida bejn Tours u Bordeaux, din il-linja ta’ veloċità għolja (Tfrisk) hija waħda 
mill-aktar proġetti ferrovjarji importanti fuq skala Ewropea. Se toħloq konnessjoni effiċjenti fuq 
il-kosta Atlantika sabiex tissodisfa d-domanda dejjem akbar għall-mobilità. B’veloċità 
kummerċjali ta’ 300 km/siegħa, se tagħmilha aktar faċli għall-vjaġġaturi sabiex jivvjaġġaw u 
ttejjeb is-servizz lejn il-bliet żgħar tul ir-rotta. Bi ftit aktar minn sagħtejn sabiex jgħaqqad lil Pariġi 
ma’ Bordeaux, il-vantaġġ kompetittiv tat-trasport ferrovjarju fuq it-trasport bl-ajru jsir deċiżiv, u 
b’hekk jippromwovi bidla modali. Dan il-proġett se jkollu rwol essenzjali fit-tisħiħ tal-assi trans-
Ewropew li jgħaqqad, permezz tal-kosta Atlantika, ir-reġjuni tat-Tramuntana u tal-Lvant tal-
Ewropa mal-Lbiċ ta’ Franza u mal-Peniżola Iberika. 

Se jagħti spinta wkoll lill-attività tat-territorji kkonċernati: it-titjib tal-kompetittività u l-
espansjoni tas-swieq għan-negozji reġjonali; il-faċilitazzjoni tal-ivvjaġġar għal attivitajiet li 
jeħtieġu mobilità kbira, argument ewlieni għal stabbiliment ġdid jew għar-rilokazzjoni minn 
Pariġi għar-reġjuni; l-iżvilupp tat-turiżmu, b’mod partikolari soġġorni għal terminu qasir; il-
ħolqien ta’ impjiegi, matul il-kostruzzjoni u t-tħaddim; l-iżvilupp ta’ proġetti urbani ewlenin. 
Għall-vjaġġaturi, il-ferrovija hija mezz tat-trasport veloċi u komdu, 34 darba aktar sikur mill-
karozza. TGV tista’ tittrasporta sa 1000 passiġġier bi 300 km/siegħa. Hija wkoll mod ta’ vjaġġar 
effiċjenti fl-użu tal-enerġija u li jiffranka l-ispazju.  

Il-ferrovija ta’ veloċità għolja għandha rwol ewlieni fit-tnaqqis tal-kont tal-enerġija u fl-iżvilupp 
tar-reġjuni b’mod sostenibbli. Tipproduċi 20 darba anqas gassijiet serra mill-karozzi u 45 darba 
anqas mill-ajruplani. Ma tiġġenera l-ebda tniġġis atmosferiku lokali: il-ferroviji elettriċi jipprovdu 
90 % tat-traffiku. Għall-komunità, il-kost tat-trasport tal-passiġġieri jew tal-merkanzija f’termini 
ta’ tniġġis, ta’ aċċidenti u ta’ impatti klimatiċi huwa 4,5 darba ogħla bit-triq milli bil-ferrovija.  
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Miżuri ta’ kumpens proposti: 

Inxtraw 35 ettaru għall-Gallozz Aħmar sabiex jikkumpensaw għas-6,1 ettari ta’ telf ta’ ħabitat. 
Għall-Pitarra, l-iskema ta’ kumpens fi tliet ŻPS se tinkludi 702 ettari: Se jinxtraw 160 ettaru u 542 
ettaru se jkollhom kuntratt ta’ ġestjoni b’miżuri allinjati mal-pjanijiet ta’ ġestjoni għaż-ŻPS. Huwa 
previst programm ta’ monitoraġġ u korp privat se jipparteċipa fi programm ta’ riintroduzzjoni. 
Se jinxtraw 5 ettari ta’ art bit-tip ta’ ħabitat 6210 (kumpens ta’ 1: 14). 

IV. Ġustifikazzjoni tal-IROPI: raġunijiet oħrajn wara opinjoni mill-Kummissjoni 

Proġett: Approfondiment tal-passaġġ fuq l-ilma tad-Danubju bejn Straubing u Vilshofen; is-
sezzjoni Straubing-Deggendorf (il-Ġermanja, 2019). 

Deskrizzjoni tal-proġett u tas-sit ta’ Natura 2000:  

Fuq ix-Xmara Danubju bejn Straubing – Deggendorf (madwar 40 km), qatt ma ġew stabbiliti 
kundizzjonijiet għan-navigazzjoni matul il-perjodi ta’ ilma baxx (pixka ta’ 2 m), għall-kuntrarju 
tas-sezzjoni kontra x-xmara (2,90 m) u fid-direzzjoni tax-xmara (2,70 m), sitwazzjoni li tagħmel 
din iż-żona punt ta’ konġestjoni. Il-pixka ta’ 2,50 m tista’ tintlaħaq biss fuq l-ilma tan-nofs, li huwa 
disponibbli għal 144 jum/sena biss. L-għan tal-proġett huwa li jegħleb dan l-ostaklu għan-
navigazzjoni, u li jibni miżuri mtejbin għall-protezzjoni kontra l-għargħar. Id-disinn finali se 
jirriżulta fl-approfondiment tal-qiegħ tax-xmara b’20 cm sa -2,20 cm, meta mqabbel mal-livell 
tal-ilma baxx tal-lum ta’ -2,00 m. Se jkompli wkoll japprofondixxi l-qiegħ tax-xmara b’45 cm sa -
2,65 cm f’sezzjoni twila 9,7 km. Sadanittant, jenħtieġ li l-miżuri ta’ protezzjoni kontra l-għargħar 
jipprovdu protezzjoni kontra Q100 (ir-rilaxx massimu li jseħħ darba f’perjodu ta’ 100 sena). 

Is-sezzjoni tal-proġett ta’ Straubing-Vilshofen għandha l-ogħla numru ta’ aċċidenti minħabba l-
profil kurrenti tal-kanal navigabbli tal-bastimenti. L-istudju jistabbilixxi n-numru ta’ aċċidenti 
f’livell għal 39 fis-sena (2004), li jiżdied għal 55,4 sal-2025 minħabba l-volum dejjem akbar tat-
trasport. 

Il-proġett se jaffettwa ŻSK kbira (4,720 ettaru) DE7142301 Donauauen zwischen Straubing und 
Vilshofen. Ġew identifikati impatti sinifikanti probabbli, kemm diretti, indiretti kif ukoll 
f’kombinament, fuq 7 speċi ta’ ħut, fuq speċi 1 ta’ farfett u fuq speċi 1 ta’ molluski u fuq 7 tipi 
ta’ ħabitat, inkluża l-prijorità 91E0* foresti alluvjali b’Alnus glutinosa u bi Fraxinus excelsior. 

Soluzzjonijiet alternattivi:  

Minbarra d-disinn magħżul tal-proġett, ġew ivvalutati bir-reqqa erba’ alternattivi oħra kif ukoll 
l-alternattiva żero. L-ebda waħda mill-alternattivi ma twassal għal impatt iktar baxx b’mod 
sinifikanti mill-għażla magħżula għaliex jew ikopru żona ikbar taż-ŻSK mill-proġett propost jew 
inkella jaffettwaw b’mod sinifikanti ħabitat ikbar għall-ispeċijiet protetti.  

Ġustifikazzjoni tal-IROPI: 

a) Issodisfar tal-objettiv tal-politika tat-trasport nazzjonali u Ewropea: L-approfondiment tad-
Danubju bejn Straubing u Vilshofen ineħħi lakuna fil-konnessjoni eżistenti tal-passaġġi fuq l-ilma, 
u jikkollega l-Baħar tat-Tramuntana mal-Baħar l-Iswed permezz tar-Renu, il-Main, il-Kanal tal-
Main-tad-Danubju u d-Danubju. Skont ir-Regolament tal-UE Nru 1315/2013 dwar linji gwida tal-
Unjoni għall-iżvilupp tan-network trans-Ewropew tat-trasport, il-passaġġ fuq l-ilma federali tad-
Danubju jifforma parti min-network ewlieni tan-network Ewropew tat-TEN-T, u huwa ta’ 
interess ekonomiku għoli għall-Ewropa. 

b) Konnettività aħjar għall-portijiet interni: Il-proġett se jtejjeb il-kundizzjonijiet tan-navigazzjoni 
fiż-żona tal-proġett meta l-livelli tal-ilma fid-Danubju jkunu baxxi. Għad-differenza ta’ 
modalitajiet oħra tat-trasport, it-tbaħħir fuq id-Danubju għad għandu kapaċità libera tat-
trasport, li tista’ tintuża b’mod iktar effiċjenti bl-approfondiment tal-passaġġ navigabbli tal-
vapuri.  
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c) Sikurezza u ffaċilitar tan-navigazzjoni: L-implimentazzjoni tal-proġett jista’ jnaqqas il-
frekwenza tal-aċċidenti minn 55.4 li ġew antiċipati għal 42.4 fis-sena, minkejja ż-żieda fit-traffiku. 

d) Żieda prevista fit-trasport: Huwa mistenni li l-volum tat-trasport tal-merkanzija jiżdied minn 
7.0 miljun tunnellata fis-sena (2007) għal 9.7 miljun tunnellata fis-sena sal-2025 jew jiżdied b’50 
% għal 10.5 miljun tunnellata fis-sena. 

Miżuri ta’ kumpens proposti: 

It-tipi ta’ ħabitats kollha affettwati, inkluż 91E0* ta’ prijorità, se jiġu kkumpensati mill-ħolqien 
ta’ ħabitats ġodda bi proporzjon ta’ 3:1. Għall-Maculinea nausithous, se jinħolqu ħabitats ġodda 
tal-mergħat, kif ukoll ħabitats ġodda għall-Unio crassus f’forma ta’ gżejjer tax-xmajjar ġodda u 
ta’ fergħat tax-xmajjar (dawn tal-aħħar iservu wkoll għall-ispeċijiet tal-ħut affettwati). Huma 
previsti l-monitoraġġ u l-ġestjoni tal-konservazzjoni fit-tul tal-ħabitats il-ġodda. 

Opinjoni tal-Kummissjoni (verżjoni sħiħa ppubblikata fuq: 
(https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/opinion_en.htm): 

  

https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/opinion_en.htm
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3. MIŻURI TA’ KUMPENS 

3.1 Eżempji ta’ miżuri ta’ kumpens skont l-Artikolu 6(4) 

Pjan jew proġett 

Linja ferrovjarja fuq distanza twila bejn żewġ nodi u t-tiġdid ta’ 
pont antik 100 sena f’Baden-Württemberg (il-Ġermanja).  

Il-proġett jinkludi allinjamenti tas-superfiċje mmitigati b’mini. 

Sit ta’ Natura 2000 

affettwat 
Is-sit affettwat huwa DE 7220-311 „Glemswald und Stuttgarter 
Bucht“ (3,813-il ettaru, b’31 żona sottoframmentata). 

Impatt 

L-impatti jirriżultaw mit-teħid tal-art u mit-telf u mid-degradazzjoni 
sussegwenti tal-ħabitat inkluż it-tqaċċit ta’ siġar matur. L-assi ta’ 
interess Komunitarju affettwati huma: 

Speċi: il-popolazzjoni tal-ispeċijiet ta’ prijorità tal-Anness II għad-
Direttiva dwar il-Ħabitats Osmoderma eremita fi stat ta’ 
konservazzjoni favorevoli. 

Ħabitat: 6510 Mergħat tal-ħuxlief tal-pjanuri (Alopecurus pratensis, 
Sanguisorba officinalis) 

Miżuri ta’ kumpens 

- Id-deżinjazzjoni bħala Natura 2000 ta’ 50 ettaru ta’ art qrib riżerva 
nazzjonali tan-natura (Neuweiler Viehweide). 

- Il-ġestjoni taż-żona ddeżinjata mmirata lejn *Osmoderma eremita 
billi jiġu rriġenerati l-karatteristiċi ekoloġiċi essenzjali meħtieġa 
għas-sopravivenza tal-ispeċijiet. 

L-art iddeżinjata ġestita tgħaqqad żewġ siti protetti ewlenin 
eżistenti li kienu iżolati, b’“effett fruntiera” ekoloġiku fuq l-ispeċijiet 
ta’ prijorità. L-eżitu tal-ġestjoni mmirata huwa mistenni li jżomm 
stat ta’ konservazzjoni favorevoli għall-ispeċijiet ta’ prijorità. 

Sors: C(2018) 466 final 30.01.2018 

 

Pjan jew proġett It-triq B173 bejn lokalitajiet fil-Bavarja (il-Ġermanja) 

Sit ta’ Natura 2000 

affettwat 

Is-sit affettwat huwa DE 5833-371 Maintal von Theisau bis Lichtenfels 
SCI (872 ettaru), li fil-biċċa l-kbira tiegħu jikkoinċidi maż-ŻPS DE 5931-
471.02 Täler von Oberem Main, Unterer Rodach und Steinach.  

Iż-żona taż-ŻPS hija aktar affettwata fl-erja mis-SIK. Il-funzjonalità tas-
sit hija marbuta ma’ 9 siti oħrajn ta’ Natura 2000 fir-reġjun 
bijoġeografiku Kontinentali. Is-siti jikkonsistu f’ħabitats tal-maqgħad 
b’ilma qiegħed u b’ilma ġieri.  

Impatt 

L-allinjament tat-triq jaqsam in-network Natura 2000 u jħalli impatti 
permezz tat-teħid tal-art (telf ta’ ħabitat) u d-disturb/id-
degradazzjoni għall-ħabitats u għall-ispeċijiet matul il-kostruzzjoni u l-
operat tat-triq, prinċipalment bħala riżultat tad-depożizzjoni tan-
nitroġenu. Fid-dettall: 

It-tipi ta’ ħabitats tal-Anness I affettwati mill-proġett: 6, li minnhom 
prijorità waħda (91E0*). 

L-ispeċijiet tal-Anness II affettwati: 5, li 3 minnhom l-Anness IV ukoll.  
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Impatti sinifikanti fuq: 

It-tipi ta’ ħabitats 3150, 6430, 6510, u 91E0* tal-Anness I tad-Direttiva 
dwar il-Ħabitats 

L-ispeċijiet ta’ għasafar Circus aeruginosus tal-Anness I tad-Direttiva 
dwar l-Għasafar  

Miżuri ta’ kumpens 

Il-proporzjonalità bħala kumpens sabiex tibbilanċja t-telf ta’ ħabitat fi 
ħdan il-koerenza ġenerali tan-network Natura 2000 ġiet deċiża għal: 

proporzjon ta’ 1:3 għat-tipi ta’ ħabitats 3150, 6430 u 91E0* 

1:6 għal 6510. 

Tkabbir tas-SIK b’2 ettari. 

Il-ħolqien ta’ żona ta’ ħabitat b’medda ta’ qasab għas-Circus 
aeruginosus. 

Pjan finanzjarju u pjan ta’ monitoraġġ u ta’ evalwazzjoni. 

Il-Kummissjoni Ewropea tagħmel dan il-pjan ta’ kumpens 
kondizzjonali fuq: 

- L-implimentazzjoni skont il-pjan ta’ ħidma ppreżentat lill-
Kummissjoni Ewropea mill-awtoritajiet Ġermaniżi. 

- Ir-rapporti ta’ monitoraġġ u ta’ evalwazzjoni skont il-pjan ta’ ħidma 
ppreżentat kif miftiehem mill-awtoritajiet Ġermaniżi. Ir-rapport irid 
ikun disponibbli għall-pubbliku fuq l-internet. 

- Ir-riżultati tal-monitoraġġ u tal-evalwazzjoni għan-network Natura 
2000 iridu jitqiesu sabiex jiġu previsti l-evalwazzjoni u r-rieżami tal-
miżuri ta’ kumpens u tal-miżuri ta’ mitigazzjoni marbutin mal-proġett. 

- Il-Ġermanja tissodisfa l-impenji li jikkonċernaw in-network Natura 
2000 għas-sit DE 5833 - 371 skont l-Artikolu 4(4) u l-Artikolu 6(1) tad-
Direttiva dwar il-Ħabitats. 

Sors: C(2015) 9085 final 18.12.2015 

 

Pjan jew proġett/ 

Triq Nazzjonali B 252/B 62; 17,56 km ta’ triq ġdida li tgħaddi biswit il-
muniċipalitajiet Münchhausen, Wetter u Lahntal (Hesse).  

Il-konnessjoni bejn it-Tramuntana u n-Nofsinhar bejn ir-reġjuni 
Paderborn-Korbach u Marburg-Gießen. It-triq Nazzjonali B 62 tgħaqqad 
Biedenkopf via Cölbe mal-assi fuq distanza twila Gießen-Marburg-Kassel. 

L-allinjament il-ġdid jinvolvi t-tfassil ta’ daqs ġdid u r-rilokazzjoni tal-
infrastruttura pubblika, bħal toroq komunali, grilji tal-enerġija, linja 
ferrovjarja u pipeline tal-gass. 

Sit ta’ Natura 2000 

affettwat 

L-ambitu tal-valutazzjoni xierqa kien jinkludi diversi siti ta’ Natura 2000. 
Il-konklużjonijiet kienu:  

Is-sit DE 5017-305 “Lahnhänge zwischen Biedenkopf und Marburg”: ma 
jiġix affettwat b’mod avvers mill-proġett.  
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Is-sit DE 5018-401 “Burgwald“: affettwat b’mod pożittiv mill-proġett 
minħabba li l-proġett se jkun lil hinn aktar mis-sit u se jnaqqas il-biċċa l-
kbira tat-tagħbija tat-traffiku tat-Triq Nazzjonali eżistenti B 252.  

Is-sit DE 5118-302 “Obere Lahn und Wetschaft mit Nebengewässern”: se 
jkun hemm impatti sinifikanti fuq dan is-sit. 

Impatt 

L-allinjament tar-rotot tat-Triq Nazzjonali Bb 252/B 62 jaqsam in-
network Natura 2000 fi tliet postijiet. Il-pressjonijiet diretti huma t-telf 
tal-ħabitat u d-degradazzjoni tal-ħabitat; hemm effetti ta’ ostaklu u 
depożizzjoni tan-nitroġenu li għandhom effetti ġenerali fuq il-ħabitats u 
fuq l-ispeċijiet permezz ta’ disturb u degradazzjoni tal-ħabitat. L-assi 
soġġetti għal konsegwenzi sinifikanti minn dawn l-impatti huma: 

- it-tipi ta’ ħabitats tal-Anness I tad-Direttiva dwar il-Ħabitats  

91E0* (foresti alluvjali b’Alnus glutinosa u bi Fraxinus excelsior)  

3260 (nixxigħat tal-ilma tal-livelli ta’ pjanuri sa muntanji b’veġetazzjoni 
ta’ Ranunculion fluitantis u ta’ Callitricho-Batrachion)  

- l-ispeċijiet tal-Anness II tad-Direttiva dwar il-Ħabitats 

Cottus gobio u Lampetra planeri  

It-tipi ta’ ħabitats kollha tal-Anness I u ħabitats oħrajn ta’ speċijiet huma 
soġġetti għal impatt sinifikanti bħala riżultat ta’ livelli ogħla ta’ 
depożizzjoni tan-nitroġenu. Iż-żieda fit-tagħbijiet tas-sediment għandha 
effetti avversi sinifikanti fuq l-ispeċijiet kollha li jgħixu fl-ilma. L-aktar 
ħsara sinifikanti, diretta u indiretta, hija fuq it-tip ta’ ħabitat 91E0* 
permezz ta’ fertilizzazzjoni u aċidifikazzjoni mill-gassijiet tan-nitroġenu.  

Miżuri ta’ kumpens 

Telf tat-tip ta’ ħabitat 91E0* foresti alluvjali b’Alnus glutinosa u bi 
Fraxinus excelsior: 

Kumpens tal-impatti diretti: proporzjon ta’ 1:3. 

Kumpens tal-impatti indiretti: proporzjon ta’ 1:2. 

Sors: C(2012) 3392 tad-29.5.2012 

 

Pjan jew proġett/ 

L-approfondiment u t-twessigħ tal-kanal navigabbli tal-bastimenti 
tax-xmara Main fis-sezzjonijiet Wipfeld, Garstadt u Schweinfurt (il-
Bavarja/il-Ġermanja) 

L-għan ewlieni tal-proġett huwa li jwessa’ l-kanal navigabbli eżistenti 
tax-xmara Main bejn il-floodgates ta’ Wipfeld (sinjal kilometriku 
316,12) u Ottendorf (sinjal kilometriku 345,29) minn 36 m għal 40 m u 
li japprofondixxi l-passaġġi fuq l-ilma tax-xmara minn 2,50 m bħalissa 
għal 2,90 m. Dan se jżid il-manuvrabbiltà fiżika tad-dgħajjes. 

Impatt 

It-tip ta’ ħabitat ta’ prijorità ta’ interess Komunitarju 91E0* Foresti 
alluvjali b’Alnus glutinosa u bi Fraxinus excelsior u t-tip ta’ ħabitat 6510 
Mergħat tal-ħuxlief tal-pjanuri jkunu affettwati b’mod partikolari. Iż-
żewġ tipi ta’ ħabitats iġarrbu ħsara direttament f’termini ta’ telf tas-
superfiċje ta’ 9,460 m² għal 91E0* u ta’ 6,440 m² għal 6510. 
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Sit ta’ Natura 2000 

affettwat 

L-ambitu tal-valutazzjoni xierqa kien jinkludi sottonetwork tan-
network Natura 2000 biswit il-miġra. Il-konklużjonijiet tal-AA għal kull 
sit ta’ Natura 2000 kienu: 

Is-sit “Maintal zwischen Schweinfurt und Dettelbach” (ŻPS): l-ebda 
effett sinifikanti. 

Is-sit “Mainaue zwischen Grafenrheinfeld und Kitzingen” (SIK): effett 
sinifikanti. 

Is-sit “Maintal bei Sennfeld und Weyer” (SIK): effett sinifikanti. 

Is-siti affettwati b’mod sinifikanti għandhom dimensjoni ta’ 1,706 
ettari. 

Miżuri ta’ kumpens 

Il-proporzjonalità ġiet miftiehma għal: 

It-tip ta’ ħabitat 6510: proporzjon ta’ kważi 1:7 

It-tip ta’ ħabitat 91E0*: proporzjon ta’ kważi 1:4  

Fil-każ tal-aħħar, il-proporzjonijiet iqisu li l-perjodu ta’ ħolqien mill-
ġdid tal-ħabitat jista’ jdum diversi deċennji. 

Iż-żona ta’ kumpens hija lokali, peress li l-funzjonalità ekoloġika 
meħtieġa tinsab fil-qrib.  

Is-siti ta’ Natura 2000 affettwati se jitkabbru bil-miżuri ta’ kumpens 
proposti u sussegwentement jiġu ddeżinjati u nnotifikati mill-Istat 
Membru. B’kollox, huma previsti 10 miżuri fiż-żona tal-għargħar 
Schweinfurt u Wipfeld. 

 

3.2 Aspetti relatati maż-żmien tal-miżuri ta’ kumpens 

Il-Ġermanja - Aspetti relatati maż-żmien tal-miżuri ta’ kumpens (silta mil-LANA 2004)4 

Jekk ikunu teknikament fattibbli, jenħtieġ li l-miżuri sabiex tiġi żgurata l-koerenza diġà jkun 
twettqu u funzjonali meta sseħħ il-ħsara. Skont il-Kummissjoni tal-UE, il-ħolqien mill-ġdid ta’ 
ħabitat xieraq għall-ispeċijiet affettwati jista’ jiġi aċċettat biss bħala miżura sabiex tiġi żgurata l-
koerenza jekk “is-sit maħluq ikun disponibbli fiż-żmien meta s-sit affettwat jitlef il-valur naturali 
tiegħu” (IL-KUMMISSJONI EWROPEA 2000:49). 

Għalhekk, hemm kunsens wiesa’ fost l-esperti li jenħtieġ li l-miżuri sabiex tiġi żgurata l-koerenza 
jkunu twettqu diġà qabel l-implimentazzjoni tal-proġett (il-bidu tal-kostruzzjoni), jew tal-anqas 
qabel il-bidu tal-indeboliment konsiderevoli tas-sit ta’ Natura 2000 rilevanti, bl-għan li jkunu lesti 
sabiex jintużaw u jkunu funzjonali kemm jista’ jkun fiż-żmien li sseħħ il-ħsara (eż. BAUMANN et 
al. 1999:470, AG FFH VERTRÄGLICHKEITSPRÜFUNG 1999:72, SSYMANK et al. 1998:39, WEYRICH 
1999:1704, IL-KUMMISSJONI EWROPEA 2000:49, SCHRÖDTER 2001:17, FGSV 2002:18, 
BERNOTAT 2003:25). 

F’dan ir-rigward, il-Qorti Amministrattiva Federali (is-sentenza tas-17.05.2002) tirreferi wkoll 
għall-periklu ta’ “perjodu latenti fil-funzjonalità”. Il-KUMMISSJONI EWROPEA (2000:50) tirrikjedi 
li, bħala regola, ir-riżultat tal-miżura jrid ikun operattiv meta ssir il-ħsara fuq is-sit konness mal-

                                                           
4 LANA / Kumitat permanenti tal-LANA “regolament dwar l-intervent” (2004): Rekwiżiti tekniċi għal 
miżuri sabiex tiġi żgurata l-koerenza skont il-para. 5 tal-Artikolu 34 tal-Att Federali dwar il-
Konservazzjoni tan-Natura (BNatSchG). – L-Anness ta’ TOP 4.6 tas-87 laqgħa tal-LANA fl-04/05 ta’ Marzu 
2004. 
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proġett, sakemm ma jkunx jista’ jiġi pprovat li din is-simultanjetà ma tkunx neċessarja sabiex jiġi 
żgurat il-kontribut tas-sit għan-network Natura 2000.  

Ċertament, dawn id-perjodi latenti fil-funzjonalità jista’ biss – jekk xejn – jiġu ttollerati jekk ikun 
mistenni b’ċertezza li l-miżuri mwettqin se jirriżultaw fil-kumpens meħtieġ u, għalhekk, fir-
restawr tal-koerenza (RAMSAUER 2000:608). 

Għalhekk, f’kull każ individwali jrid ikun hemm eżami dwar jekk, fil-kuntest tal-koerenza 
ekoloġika ta’ Natura 2000, dawn il-perjodi latenti fil-funzjonalità jistgħux jiġu ttollerati jew le. 
Dan li ġej jiddeskrivi l-kostellazzjonijiet tal-każijiet ta’ dan (il-każ A: funzjonalità sħiħa tal-miżuri 
sabiex tiġi żgurata l-koerenza neċessarja fiż-żmien tal-indeboliment; il-każ B: fiż-żmien tal-
indeboliment, il-funzjonalità sħiħa tal-miżuri mhijiex neċessarja).  

Jekk il-perjodi latenti fil-funzjonalità ma jkunux jistgħu jiġu rrikonċiljati mal-objettiv ta’ 
konservazzjoni rispettiv, irid jinżamm ir-rikonoxximent bħala miżura sabiex tiġi żgurata l-
koerenza. 

Każ A:  Funzjonalità sħiħa tal-miżuri sabiex tiġi żgurata l-koerenza neċessarja fiż-żmien tal-

indeboliment. 

It-tip ta’ ħabitat jew il-ħabitats meħtieġa minn speċi jridu jkunu funzjonali għalkollox qabel ma 
jseħħ l-indeboliment, speċjalment jekk ikun hemm periklu ta’ telf ta’ popolazzjoni (parzjali) 
rilevanti ta’ speċi protetta skont l-Anness 2 tad-Direttiva tal-FFH jew l-Anness 1 tad-Direttiva 
dwar l-Għasafar. F’każijiet bħal dawn, il-miżuri li jiġu implimentati minn qabel biss u li jkunu diġà 
effettivi fil-mument tal-intervent jistgħu jitqiesu bħala miżuri suffiċjenti għall-iżgurar tal-
koerenza. Għal raġunijiet ta’ konservazzjoni tan-natura, perjodu latenti fil-funzjonalità ma jistax 
jiġi ttollerat. 

Essenzjalment, it-tul ta’ żmien li l-ħabitats ta’ speċi jeħtieġu biex jiżviluppaw jiddependi, minn 
naħa, fuq il-perjodi tal-iżvilupp lokali tal-ħabitats rilevanti u, min-naħa l-oħra, fuq l-aċċessibbiltà 
taż-żoni fil-qafas tar-ripopolament meħtieġ. Il-potenzjal tal-ispeċijiet għar-ripopolament huwa 
ddeterminat fost l-oħrajn mill-firxa ta’ distribuzzjoni tal-ispeċijiet, mill-okkorrenza ta’ ċentri 
konkreti ta’ distribuzzjoni u ta’ popolazzjonijiet tas-sors fil-viċinanza ġeografika, mill-mobilità 
speċifika għall-ispeċijiet u mill-kapaċità ta’ tifrix, u mill-aċċessibbiltà mhux imfixkla taż-żoni.  

Jekk intervent jaffettwa bil-kbir okkorrenzi iżolati ta’ speċi jew speċijiet bi ftit mobilità, hemm 
potenzjal baxx ħafna għall-ħabitat maħluq minn miżuri ta’ koerenza li jiġi popolat mill-ġdid jew 
ripopolat minn barra. Hawnhekk huwa ta’ importanza ewlenija li l-ħabitats ikunu żviluppaw 
minn qabel qrib kemm jista’ jkun tal-popolazzjoni affettwata u li l-istess individwi jew 
popolazzjonijiet ikunu jistgħu diġà jippopolaw il-ħabitat qabel l-intervent bħala ħabitat ta’ ħrib. 
Ir-ripopolament tal-ħabitat f’perjodu aktar tard, spiss ma jkunx jista’ jiġi ggarantit aktar b’mod 
assolut wara l-indeboliment konsiderevoli tal-popolazzjoni. 

Fil-każ ta’ tipi ta’ ħabitats, iż-żminijiet tal-iżvilupp għall-ħabitats huma ddeterminati mill-kapaċità 
ta’ riġenerazzjoni tagħhom u mill-kundizzjonijiet tas-sit abijotiku li għandhom jinħolqu u mill-
kolonizzazzjoni minn speċijiet karatteristiċi ta’ pjanti u ta’ annimali (ara, eż., RIECKEN et al. 
1994:21ff). Funzjonalità sħiħa fis-sens tal-Każ A tista’ tinkiseb biss għal tipi ta’ ħabitats li 
għandhom żminijiet iqsar ta’ żvilupp. 

Implimentazzjoni bil-quddiem tal-miżuri  

Sabiex, f’sitwazzjonijiet tal-każ A, jibqa’ possibbli li jittieħdu azzjonijiet, irid ikun diġà possibbli li 
jiġu ffinanzjati u implimentati l-miżuri qabel l-awtorizzazzjoni finali tal-proġett (…). Fil-prattika, 
hemm, pereżempju, il-possibbiltà li hawnhekk iż-żona tiġi akkwiżita diġà qabel id-deċiżjoni ta’ 
approvazzjoni tal-ippjanar permezz ta’ akkwiżizzjoni preparatorja tal-art jew akkwiżizzjoni bikrija 
tal-art. Fil-prinċipju, proċeduri pass pass joffru kundizzjonijiet aktar favorevoli għal dan.  

Minħabba r-rekwiżit speċjali ta’ ċertezza legali tad-deċiżjoni ta’ approvazzjoni aktar tard, fil-
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proċedura preliminari ta’ valutazzjoni tal-impatt tal-FFH (eż. għad-determinazzjonijiet tal-linja 
jew fil-proċeduri ta’ ġestjoni tat-territorju), id-deċiżjonijiet ewlenin dwar is-suġġett, il-post u l-
firxa tal-miżuri sabiex tiġi żgurata l-koerenza spiss iridu jittieħdu diġà fl-istadju tal-abbozz. (ara 
eż. KÜSTER 2001). Jekk l-istruttura tal-proġett tibqa’ l-istess, dawn ma jinbidlux essenzjalment 
matul l-awtorizzazzjoni tal-proġett; il-miżuri jistgħu jiġu implimentati minn qabel hekk kif issir 
evidenti l-possibbiltà fundamentali ta’ fattibbiltà tal-proġett. 

L-istrumenti għall-istokkjar taż-żoni u l-miżuri ta’ kumpens li diġà ġew stabbiliti f’kuntesti oħrajn 
juru wkoll li implimentazzjoni aktar bikrija tal-miżuri tkun possibbli u tista’ titqiegħed fil-prattika 
minn perspettiva ta’ ppjanar (ara, eż., AMMERMANN et al. 1998, BUNZEL u BÖHME 2002). Bħala 
possibbiltà supplimentari hawnhekk, jistgħu jsiru wkoll ftehimiet bejn l-operatur tal-proġett u l-
operatur ta’ riżerva tal-art. Dawn il-ftehimiet jippermettu li l-miżuri mwettqin jiġu akkwiżiti mill-
operatur tar-riżerva tal-art u jiġu kkumpensati finanzjarjament fil-każ improbabbli li l-proġett ma 
jkunx jista’ jitwettaq affattu, għal xi raġuni mhux prevista. 

L-eżempju li ġej tal-ippjanar tal-A 26 juri wkoll li, minbarra l-possibbiltà ta’ akkwiżizzjoni 
preparatorja tal-art, huwa xieraq ukoll li jintużaw l-istadji ta’ ppjanar u ta’ approvazzjoni f’fażijiet 
ta’ bini għall-implimentazzjoni bil-quddiem tal-miżuri. 

Eżempju: Implimentazzjoni bil-quddiem tal-miżuri fil-każ tal-A 26  

Iż-żona ta’ protezzjoni tal-għasafar affettwata mill-proġett hija affettwata u mxekkla minn 
diversi sezzjonijiet ta’ kostruzzjoni konnessi. Matul l-awtorizzazzjoni tal-fażi kurrenti ta’ bini, diġà 
qed jiġu stabbiliti miżuri sabiex tiġi żgurata l-koerenza li parzjalment huma dovuti biss għal 
indebolimenti li jirriżultaw miż-żewġ fażijiet segwenti, li għalihom għadha ma ttieħdet l-ebda 
deċiżjoni ta’ approvazzjoni tal-ippjanar. Sabiex il-miżuri għall-ħolqien ta’ ħabitats ġodda jkunu 
jistgħu jiżviluppaw l-effettività tagħhom, il-verifika li ġiet stabbilita l-firxa tal-miżuri kif meħtieġa 
skont il-valutazzjoni xierqa diġà trid tiġi pprovduta sa mill-approvazzjoni tal-ippjanar għal din il-
fażi ta’ bini. L-implimentazzjoni tal-miżuri b’dan il-mod titressaq ’il quddiem b’madwar ħames 
snin, u b’hekk tevita perjodu latenti bejn l-indeboliment u l-funzjoni ta’ kumpens. 

Il-prerekwiżiti għal dan huma d-disponibbiltà ta’ żoni tal-art fuq l-iskala ddeżinjata bħala 
neċessarja mill-esperti, il-ftehim dwar ir-restrizzjonijiet tal-ġestjoni għall-bdiewa li jaħdmu 
hemmhekk u, fejn neċessarja, id-disponibbiltà ta’ fondi għal kumpens bil-quddiem imħallas ferm 
qabel id-deċiżjoni ta’ approvazzjoni għall-fażi ta’ bini li jmiss. Il-possibbiltajiet li jseħħu dawn il-
kundizzjonijiet qafas għall-implimentazzjoni jridu ċertament jiġu interpretati fuq bażi ta’ każ 
b’każ. Fil-proġett A 26, dawn il-kundizzjonijiet huma preżenti b’mod evidenti. Akkwiżizzjoni 
preparatorja tal-art għamlitha possibbli li jinkisbu ż-żoni. L-approċċ magħżul f’din il-proċedura 
huwa milqugħ tajjeb, peress li jipprevjeni t-theddida ta’ nuqqasijiet funzjonali temporanji u 
jiżgura l-koerenza mingħajr interruzzjoni tan-network Natura 2000 matul il-proġett kollu 
mingħajr ma jikkawża xi dewmien fil-proġett. 

Fejn ikun neċessarju, huwa possibbli wkoll li jkun hemm approvazzjoni separata tal-ippjanar 
għall-miżuri sabiex tiġi żgurata l-koerenza, li tipprevedi l-implimentazzjoni aktar bikrija tagħhom. 
Naturalment, il-promoturi tal-proġetti dejjem ikollhom l-għażla li jimplimentaw b’mod 
volontarju l-miżuri kmieni filwaqt li jġarrbu l-kost huma stess. Jekk jiġu implimentati ferm minn 
qabel, fil-kuntest tad-dispożizzjonijiet dwar l-intervent, il-miżuri sabiex tiġi żgurata l-koerenza 
jista’ jkollhom impatt pożittiv fuq il-firxa ta’ miżuri ta’ kumpens u ta’ sostituzzjoni, peress li 
jistgħu jitnaqqsu l-kostijiet żejda mġarrbin għal nuqqasijiet funzjonali temporanji. 

L-operaturi ta’ proġetti tas-settur pubbliku u l-operaturi tal-proġetti li jwettqu ħafna proġetti 
jew proġetti maġġuri, possibbilment fi proċeduri ta’ approvazzjoni pass pass, għandhom l-akbar 
lok għat-teħid ta’ azzjoni hawnhekk u, għalhekk, għandhom responsabbiltà speċjali. 
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Każ B: fiż-żmien tal-indeboliment, il-funzjonalità sħiħa tal-miżuri sabiex tiġi żgurata l-koerenza 
mhijiex neċessarja  

It-tip ta’ ħabitat jew il-ħabitat tal-ispeċijiet ma jridx neċessarjament ikun kompletament 
funzjonali qabel il-bidu tal-indeboliment konsiderevoli. Għal ċerti raġunijiet tekniċi, li jridu jiġu 
ddikjarati b’mod komprensiv, perjodu latenti fil-funzjonalità huwa ġustifikabbli sal-effettività 
sħiħa tal-miżura u jrid jiġi kkumpensat bl-implimentazzjoni tal-miżuri fuq skala korrispondenti 
akbar. Huwa pprovat li l-kontribut tas-sit għan-network Natura 2000 huwa ggarantit ukoll b’dan 
il-mod. 

F’dawn il-każijiet ukoll, jenħtieġ li tkun immirata l-implimentazzjoni bil-quddiem tal-miżuri. L-
esperjenza miksuba mill-implimentazzjoni ta’ strumenti oħrajn ta’ konservazzjoni tan-natura 
tippermetti li wieħed jasal għall-konklużjoni li f’ċerti ċirkostanzi, il-perjodi latenti fil-funzjonalità 
jistgħu jiġu kkumpensati billi tiżdied l-iskala tal-miżura. Dan huwa bbażat, fost l-oħrajn, fuq il-
fatt li l-perjodi latenti jistgħu jiġu kkumpensati b’dan il-mod għal ċerti funzjonijiet tal-ħabitat.  

Fuq il-bażi tal-perjodi latenti fil-funzjonalità, jenħtieġ li jintgħażlu żidiet akbar tal-art, peress li 
filwaqt li l-miżuri (eż. it-tħawwil) ma jistgħux jissodisfaw il-funzjonijiet b’mod adegwat fil-bidu, 
stokk ferm akbar xorta waħda jista’ jikseb bejn wieħed u ieħor l-istess livell ta’ kumpens b’mod 
ġenerali. L-iskala akbar tal-miżura żżid ukoll is-sigurtà tat-tbassir fir-rigward tal-aspetti 
funzjonali. 

Eżempju: Permezz tal-qsim ta’ korp tal-ilma ġieri, proġett ta’ triq iwassal għal indeboliment 
konsiderevoli tal-ħabitat *91E0 “imsaġar tal-irmied u tal-alnu tul ilma ġieri”. It-telf tal-ħabitat 
għandu jiġi kkumpensat f’siti oħrajn li huma adattati fil-post u fil-funzjoni permezz ta’ miżuri li 
jiżguraw il-koerenza; dan jinkiseb permezz ta’ tħawwil u restawr xierqa tat-tip ta’ ħabitat. Peress 
li miżuri oħrajn ta’ akkumpanjament, bħall-iżvilupp ta’ foresti b’siġar antiki f’tipi ta’ ħabitats 
simili eżistenti, mhumiex possibbli, huwa ppjanat li l-miżura tiġi implimentata f’żona bosta drabi 
akbar, sabiex jiġi kkumpensat għall-perjodu latenti fil-funzjonalità. Hawnhekk, din hija kwistjoni 
ta’ tip ta’ ħabitat ikkaratterizzat minn siġar u li għandu żmien ta’ żvilupp korrispondenti twil li 
ma jistax jinkiseb lanqas b’implimentazzjoni avvanzata tal-miżuri. 

Madankollu, jenħtieġ li fil-prinċipju din il-miżura tiġi rikonoxxuta bħala miżura li tiżgura l-
koerenza dment li l-ebda aspett speċifiku tal-każ individwali ma juri bil-kontra. 
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4 RABTIET BEJN IL-PROĊEDURI TA’ VALUTAZZJONI AMBJENTALI: AA, VIA, VAS 

4.1 Tqabbil tal-proċeduri taħt valutazzjoni xierqa (AA), VIA u VAS 

 AA VIA VAS 

Liema tipi ta’ 

żviluppi huma 

fil-mira?  

Kwalunkwe pjan jew 

proġett li - b’mod 

individwali jew flimkien 

ma’ pjanijiet/proġetti 

oħrajn - aktarx li jkollu 

effett sinifikanti fuq sit 

ta’ Natura 2000 (esklużi 

pjanijiet jew proġetti 

relatati b’mod dirett 

mal-ġestjoni tal-

konservazzjoni tas-sit). 

Il-proġetti kollha elenkati 

fl-Anness I.  

Għall-proġetti elenkati fl-

Anness II, il-bżonn ta’ VIA 

għandu jkun iddeterminat 

fuq bażi ta’ każ b’każ jew 

permezz tal-livelli ta’ 

limitu jew tal-kriterji 

stabbiliti mill-Istati 

Membri 

(b’kunsiderazzjoni tal-

kriterji fl-Anness III). 

Il-pjanijiet u l-programmi 

kollha, jew l-emendi għalihom, 

li: 

(a) huma soġġetti għal tħejjija 

u/jew għal adozzjoni minn 

awtorità u f’livell nazzjonali, 

reġjonali u lokali; 

(b) huma meħtieġa skont id-

dispożizzjonijiet leġiżlattivi, 

regolatorji jew 

amministrattivi; 

(c) preparati għall-agrikoltura, 

il-forestrija, is-sajd, l-enerġija, 

l-industrija, it-trasport, l-

immaniġġjar tal-iskart, l-

immaniġġjar tal-ilma, it-

telekomunikazzjonijiet, it-

turiżmu, l-ippjanar tal-bliet u 

tal-kampanja jew l-użu tal-art 

u li jistabilixxu l-qafas għall-

kunsens futur għall-iżvilupp 

tal-proġetti elenkati fl-Annessi 

I u II tad-Direttiva dwar il-VIA; 

jew 

li, fid-dawl tal-effett probabbli 

fuq iż-żoni, ġew stabbiliti li 

jirrekjedu stima skont l-

Artikolu 6 jew 7 tad-Direttiva 

92/43/KEE. 

X’impatti jridu 

jiġu vvalutati 

b’rilevanza 

għan-natura?  

Jenħtieġ li l-valutazzjoni 

ssir fid-dawl tal-objettivi 

ta’ konservazzjoni tas-

sit (li huma relatati mal-

ispeċijiet/ mat-tipi ta’ 

ħabitats preżenti b’mod 

sinifikanti fuq is-sit).  

Jenħtieġ li l-impatti jiġu 

vvalutati sabiex jiġi 

ddeterminat jekk 

humiex se jaffettwaw 

L-effetti sinifikanti diretti 

u indiretti, sekondarji, 

kumulattivi, 

transkonfinali, fit-terminu 

qasir, medju u twil, 

permanenti u temporanji, 

pożittivi u negattivi fuq il-

popolazzjoni u fuq is-

saħħa tal-bniedem; il-

bijodiversità, b’attenzjoni 

partikolari għal speċijiet u 

għal ħabitats protetti 

L-effetti sinifikanti li x’aktarx 

iseħħu fuq l-ambjent, inklużi 

fuq kwistjonijiet bħall-

bijodiversità, il-popolazzjoni, 

is-saħħa umana, il-fawna, il-

flora, il-ħamrija, l-ilma, l-arja, 

il-fatturi klimatiċi, l-assi 

materjali, il-wirt kulturali 

inkluż il-wirt arkitettoniku u 

arkeoloġiku, il-pajsaġġ u l-

interrelazzjoni bejn il-fatturi 

msemmija hawn fuq. 
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b’mod avvers l-integrità 

tas-sit ikkonċernat.  

skont id-Direttiva 

92/43/KEE u d-Direttiva 

2009/147/KE; l-art, il-

ħamrija, l-ilma, l-arja u l-

klima u l-pajsaġġ; l-assi 

materjali, il-wirt kulturali 

u l-pajsaġġ; u l-

interazzjoni bejn dawn il-

fatturi. 

 

Min huwa 

responsabbli 

għall-

valutazzjoni?  

Hija r-responsabbiltà 

tal-awtorità kompetenti 

li tiżgura li titwettaq l-

AA. F’dak il-kuntest, l-

iżviluppatur jista’ jkun 

meħtieġ iwettaq l-istudji 

neċessarji kollha u 

jipprovdi l-informazzjoni 

neċessarja kollha lill-

awtorità kompetenti 

sabiex tkun tista’ tieħu 

deċiżjoni informata bis-

sħiħ. B’dan il-mod, l-

awtorità kompetenti 

tista’ tiġbor ukoll l-

informazzjoni rilevanti 

minn sorsi oħrajn skont 

kif ikun xieraq. 

L-iżviluppatur iforni l-

informazzjoni neċessarja 

li trid tiġi kkunsidrata kif 

xieraq, flimkien mar-

riżultati tal-

konsultazzjonijiet, mill-

awtorità kompetenti li 

toħroġ il-kunsens għall-

iżvilupp. 

Id-Direttiva dwar il-VAS tħalli 

marġni wiesa’ ta’ diskrezzjoni 

għall-Istati Membri sabiex 

jassenjaw l-awtoritajiet 

responsabbli għall-VAS. Dawn 

jistgħu jkunu l-awtortiajiet 

inkarigati milli jagħmlu 

pjan/programm, l-awtoritajiet 

ambjentali, li jiġu kkonsultati 

ex lege fuq l-ambitu u fuq il-

livell ta’ dettall tal-

informazzjoni li trid tiddaħħal 

fir-rapport ambjentali, kif ukoll 

l-abbozz tal-pjan/tal-

programm u r-rapport 

ambjentali li jakkumpanja; jew 

l-awtoritajiet speċifikament 

inkarigati bit-tmexxija tal-

proċedura dwar il-VAS. 

Il-pubbliku/ 

awtoritajiet 

oħrajn huma 

kkonsultati? 

Id-Direttiva dwar il-

Ħabitats ma fihiex 

obbligu espliċitu li 

tinkiseb l-opinjoni tal-

pubbliku ġenerali meta 

jiġu awtorizzati pjanijiet 

jew proġetti li jeħtieġu 

valutazzjoni xierqa. 

Skont it-test tal-Artikolu 

6(3), dan irid isir biss 

jekk “jitqies xieraq”. 

Madankollu, il-Qorti 

ċċarat li, fuq il-bażi tar-

rekwiżiti tal-

Konvenzjoni ta’ Aarhus, 

il-pubbliku kkonċernat, 

li jinkludi NGOs 

Obbligatorja – 

konsultazzjoni qabel l-

adozzjoni tal-proposta 

għal żvilupp. 

L-Istati Membri jridu 

jieħdu l-miżuri meħtieġa 

sabiex jiżguraw li l-

awtoritajiet li aktarx 

ikunu milqutin mill-

proġett (li jinkludu l-

awtoritajiet ambjentali, 

lokali u reġjonali) 

jingħataw opportunita li 

jesprimu l-opinjoni 

tagħhom wara t-talba 

għal kunsens għall-

iżvilupp. Japplikaw l-istess 

Obbligatorja – konsultazzjoni 

qabel l-adozzjoni tal-pjan jew 

tal-programm.  

L-Istati Membri jridu 

jikkonsultaw lill-awtoritajiet li, 

permezz tar-responsabbiltajiet 

ambjentali speċifiċi tagħhom, 

x’aktarx ikunu milqutin mill-

effetti ambjentali tal-

implimentazzjoni ta’ pjan/ta’ 

programm. Il-pubbliku, li 

jinkludi l-pubbliku affettwat 

jew aktarx li jkun affettwat 

jew li jkollu interess fit-teħid 

ta’ deċiżjoniiet, inklużi l-NGOs, 

jenħtieġ li jiġi kkonsultat. 
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ambjentali rikonoxxuti, 

għandu d-dritt li 

jipparteċipa fil-

proċedura ta’ 

awtorizzazzjoni (C-

243/15, il-punt 49). Dan 

id-dritt jinvolvi b’mod 

partikolari, “id-dritt li 

jipparteċipa 

‘effettivament fix-

xogħlijiet involuti fil-

proċess deċiżjonali 

kollu fil-qasam 

ambjentali’, billi 

jissottometti ‘bil-

miktub, jew, kif xieraq, 

f’seduta jew 

f’investigazzjoni 

pubblika fil-preżenza 

tal-applikant, l-

osservazzjonijiet, 

informazzjoni, analiżi 

jew opinjonijiet kollha li 

huwa jidhirlu xieraq fir-

rigward l-attività 

proposta’”. (C-243/15, 

il-punt 46).  

prinċipji għall-

konsultazzjoni tal-

pubbliku kkonċernat.  

F’każ ta’ effetti sinifikanti 

probabbli fuq l-ambjent fi 

Stat Membru ieħor, l-

awtoritajiet rilevanti u l-

pubbliku f’dak l-Istat 

Membru jridu jiġu 

kkonsultati.  

 

L-awtoritajiet u l-pubbliku 

għandhom jingħataw 

opportunità bikrija u effettiva 

fi ħdan perjodi ta’ żmien 

xierqa sabiex jesprimu l-

opinjoni tagħhom dwar l-

abbozz tal-pjan jew tal-

programm u r-rapport 

ambjentali li jakkumpanja 

qabel l-adozzjoni tal-pjan jew 

tal-programm jew is-

sottomissjoni tiegħu għall-

proċedura leġiżlattiva.  

F’każ ta’ effetti sinifikanti 

probabbli fuq l-ambjent fi Stat 

Membru ieħor, l-awtoritajiet 

rilevanti u l-pubbliku f’dak l-

Istat Membru jridu jiġu 

kkonsultati. 

Kemm huma 

vinkolanti l-

eżiti tal-

valutazzjoni?  

Vinkolanti.  

L-awtoritajiet 

kompetenti jistgħu 

jaqblu mal-pjan jew 

mal-proġett biss wara li 

jaċċertaw li ma jkunx se 

jaffettwa b’mod avvers 

l-integrità tas-sit. 

Ir-riżultati tal-

konsultazzjonijiet u l-

informazzjoni miġbura 

bħala parti mill-VIA 

“għandhom jittieħdu 

f’kunsiderazzjoni kif 

xieraq fil-proċedura ta’ 

approvazzjoni għall-

iżvilupp.  

Id-deċiżjoni ta’ għoti ta’ 

kunsens għall-iżvilupp 

għandha tinkorpora tal-

anqas il-konklużjoni 

motivata (jiġifieri d-

deċiżjoni dwar il-VIA) u 

kwalunkwe kundizzjoni 

ambjentali marbuta mad-

deċiżjoni. 

Ir-rapport ambjentali u l-

opinjonijiet espressi 

“għandhom jiġu kkunsidrati” 

matul it-tħejjija tal-pjan jew 

tal-programm u qabel l-

adozzjoni jew is-sottomissjoni 

tiegħu għall-proċedura 

leġiżlattiva. 
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5 IPPJANAR STRATEĠIKU - VALUTAZZJONI TAL-PJANIJIET 

5.1 Eżempju: Ippjanar ta’ toroq pubbliċi fl-Awstrija 

Ippjanar ta’ Toroq Pubbliċi fl-Awstrija – Skrinjar u valutazzjoni xierqa  

L-ippjanar ta’ toroq pubbliċi fl-Awstrija jsegwi tliet fażijiet differenti tal-proġett, li 
jiddeterminaw il-ħtieġa ta’ valutazzjoni xierqa b’mod iterattiv.  

Il-fażi 1 (“Voruntersuchung” jew “Korridoruntersuchung”) tidentifika żoni potenzjali li jista’ 
jkollhom kunflitt fiż-żona investigata, sabiex jiġu esklużi l-kurituri b’effetti intollerabbli u b’riskju 
għoli li ma jiġux approvati, rispettivament. Tingħata attenzjoni speċjali liż-żoni protetti, inklużi ż-
żoni ta’ Natura 2000. Ir-riżultati tal-fażi 1 huma għażla preliminari ta’ varjazzjonijiet possibbli tal-
proġett u tal-programm ta’ investigazzjoni għall-fażi 2. Ir-rekwiżit li titwettaq valutazzjoni xierqa 
normalment jiġi rrikonoxxut f’dan l-istadju (fażi ta’ skrinjar). 

Il-fażi 2 (“Vorprojekt” jew “Variantenuntersuchung”) tidentifika s-sensittività tal-ħabitats u tal-
ispeċijiet fil-varjazzjonijiet differenti possibbli tal-proġett u tipprevedi l-effetti possibbli ta’ dawn 
fuq l-ambjent. Skont ir-rekwiżiti nazzjonali interni (RVS*5) f’din il-fażi huma meħtieġa stħarriġiet 
dettaljati dwar valutazzjoni xierqa. Dan għandu l-għan li jiggarantixxi l-aktar kunsiderazzjoni 
bikrija possibbli tal-ispeċijiet u tal-ħabitats taħt il-protezzjoni tal-UE. Fi tmiem dik il-fażi, 
tintgħażel varjazzjoni possibbli tal-proġett.  

Il-fażi 3 (“Einreichprojekt”) fiha l-ippjanar għall-proċeduri tal-approvazzjoni. L-effetti potenzjali 
tar-rotta magħżula fuq l-ambjent huma speċifikati aktar u l-effetti negattivi possibbli huma 
mmitigati b’miżuri xierqa. L-għan huwa ambjentalment responsabbli, mingħajr impatti fuq l-
objettivi ta’ konservazzjoni jew fuq l-ispeċijiet protetti tas-sit u pjan tal-proġett legalment 
approvabbli. 

Il-vantaġġi tal-iskrinjar bikri huma r-rikonoxximent f’waqtu tal-proċeduri legali neċessarji, f’dan 
il-każ ta’ valutazzjoni xierqa jew – f’każijiet oħrajn – ta’ proċedura ta’ deroga. Għalhekk, ir-riskji 
proċedurali huma rikonoxxuti minn kmieni biżżejjed u jistgħu jiġu implimentati strateġiji ta’ 
evitar. 

Għal-lokalizzazzjoni ta’ żoni potenzjali ta’ kunflitt, jintużaw il-forom standard ta’ data tas-siti ta’ 
Natura 2000, flimkien ma’ data mill-atlas nazzjonali tal-għasafar tat-tnissil u minn stħarriġiet 
reġjonali u lokali tal-ħabitats (sa fejn ikunu disponibbli u kurrenti). L-evalwazzjoni tas-sitwazzjoni 
kurrenti u tal-effetti possibbli tqis ukoll il-Listi l-Ħomor (nazzjonali jew provinċjali), id-data mir-
rapport tal-Artikolu 17, ir-regolamenti nazzjonali u provinċjali dwar l-ispeċijiet protetti fil-livell 
nazzjonali u data oħra disponibbli fir-reġjun. Tista’ tintuża data ta’ monitoraġġ addizzjonali, fejn 
tkun disponibbli, eż. minn proġetti ta’ konservazzjoni tal-ispeċijiet jew minn proġetti LIFE 
implimentati fir-reġjun.  

Sors: studju tal-każ ipprovdut mill-ASFINAG 

  

                                                           
5  RVS=Linji gwida u Regolamenti għall-Ippjanar, għall-Kostruzzjoni u għall-Manutenzjoni ta’ Toroq (RVS) www.fsv.at 

 

http://www.fsv.at/
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5.2 Eżempju: Ippjanar strateġiku ta’ żviluppi ġodda tal-enerġija idroelettrika fid-Danubju  

Ippjanar strateġiku ta’ stazzjon ġdid tal-enerġija idroelettrika fil-port intern tad-Danubju  

Il-Guiding Principles on Sustainable Hydropower development in the Danube Basin ġew 
żviluppati mill-Kummissjoni Internazzjonali għall-Protezzjoni tax-Xmara Danubju (ICPDR) u ġew 
adottati mill-pajjiżi tad-Danubju f’Ġunju 2013. Il-prinċipji ta’ gwida ġew abbozzati bħala parti 
minn proċess wiesa’ ta’ parteċipazzjoni li kien jinvolvi rappreżentanti mill-amministrazzjonijiet 
ambjentali u tal-enerġija, is-settur tal-enerġija idroelettrika, l-NGOs u l-komunità xjentifika. 

Jirrakkomandaw approċċ strateġiku ta’ ppjanar għall-iżvilupp ta’ stazzjonijiet ġodda tal-enerġija 
idroelettrika. Jenħtieġ li dan l-approċċ ikun ibbażat fuq valutazzjoni b’żewġ livelli (inklużi listi tal-
kriterji rakkomandati), il-valutazzjoni nazzjonali/reġjonali segwita mill-valutazzjoni speċifika 
għall-proġett.  

L-ewwel pass jidentifika l-meded tax-xmara fejn l-iżvilupp tal-enerġija idroelettrika huwa 
pprojbit mil-leġiżlazzjoni/ftehimiet nazzjonali jew reġjonali (żoni ta’ esklużjoni). Il-kriterji, li 
huma fis-seħħ f’xi pajjiżi Ewropej għal din il-kategorija, jinkludu: żoni protetti, meded ta’ valur 
ekoloġiku għoli, meded ta’ referenza, daqs tal-baċir.  

Lista rakkomandata għall-kriterji nazzjonali/reġjonali tinkludi dawn li ġejjin: 

- In-naturalità. L-istatus tal-meded tax-xmajjar/tal-korp tal-ilma fir-rigward tad-devjazzjoni 
mill-kundizzjonijiet naturali speċifiċi għat-tip rigward l-idroloġija, il-morfoloġija, il-kontinwità 
bijoloġika u tas-sediment kif ukoll il-komunitajiet bijoloġiċi. 

- L-istatus tal-korp tal-ilma fir-rigward tal-valur ekoloġiku u tar-rarità. Ir-rarità tat-tip ta’ 
xmara, l-istat ekoloġiku ta’ medda tax-xmara u s-sensittività. 

- L-istruttura ekoloġika speċifika u l-funzjoni tal-medda tax-xmara anki fir-rigward tal-baċir 
kollu/ta’ sottobaċir u fir-rigward tas-servizzi tal-ekosistemi. Eż. ħabitats partikolari għal 
speċijiet ta’ ħut sensittivi/siewja jew għal elementi oħrajn ta’ kwalità bijoloġika fl-ekoloġija 
tax-xmajjar (eż. speċijiet tal-lista ħamra. 

- Żoni ta’ konservazzjoni u siti protetti. Eż. iż-żoni ta’ Natura 2000, is-siti ta’ Ramsar, ir-Riżervi 
tal-Bijosfera tal-UNESCO, il-Parks Nazzjonali u Reġjonali u tan-Natura, eċċ. 

Fit-tieni pass, il-meded l-oħrajn kollha jiġu vvalutati bl-użu tal-matriċi ta’ valutazzjoni u tal-
iskema ta’ klassifikazzjoni. 

Peress li ħafna meded ta’ xmajjar u maqgħad fil-baċir tad-Danubju huma protetti skont id-
Direttivi dwar l-Għasafar u l-Ħabitats, jeħtieġ li jitqiesu d-dispożizzjonijiet u r-rekwiżiti skont il-
ġestjoni u l-protezzjoni tas-siti ta’ Natura 2000 u l-ħtieġa għal valutazzjoni xierqa tal-impatt tal-
proġetti possibbli fiż-żoni kkonċernati.  

Il-valutazzjoni nazzjonali/reġjonali hija strument li jgħin lill-amministrazzjonijiet jidderieġu l-
istazzjonijiet tal-enerġija idroelettrika l-ġodda lejn dawk iż-żoni fejn huma mistennijin effetti 
minimi fuq l-ambjent. Hemm bżonn li jiġu kkunsidrati l-aspetti transfruntiera jew tal-baċir kollu 
tad-Danubju, fejn xieraq. Mill-valutazzjoni nazzjonali/reġjonali jibbenifikaw kemm is-settur tal-
ilma u l-ambjent kif ukoll is-settur tal-enerġija idroelettrika, billi din iżżid il-prevedibbiltà tal-
proċess tat-teħid ta’ deċiżjonijiet u tagħmel trasparenti fejn x’aktarx li jinħarġu liċenzji għal 
proġetti ġodda.  

Filwaqt li l-valutazzjoni f’livell nazzjonali/reġjonali hija aktar ta’ natura ġenerali, il-valutazzjoni 
speċifika għall-proġetti li tikklassifika l-adegwatezza tal-meded tax-xmajjar għall-użu potenzjali 
tal-enerġija idroelettrika tipprovdi valutazzjoni aktar dettaljata u profonda tal-benefiċċji u tal-
effetti ta’ proġett konkret. Din tgħin sabiex jiġi vvalutat jekk proġett ikunx imfassal b’mod xieraq 
għal post speċifiku. Il-valutazzjoni speċifika għall-proġett titwettaq b’rispons għal applikazzjoni 
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għall-ħruġ tal-liċenzja għal impjant idroelettriku ġdid u, għalhekk, tiddependi fuq it-tfassil tal-
proġett speċifiku.  

Imbagħad iridu jiġu stabbiliti miżuri ta’ mitigazzjoni sabiex jimminimizzaw l-effetti negattivi tal-
installazzjonijiet tal-enerġija idroelettrika fuq l-ekosistemi akkwatiċi. L-iżgurar tal-migrazzjoni 
tal-ħut u tal-flussi ekoloġiċi huma miżuri ta’ prijorità għaż-żamma u għat-titjib tal-istat ekoloġiku 
tal-ilmijiet.  

Miżuri ta’ mitigazzjoni oħrajn, bħat-titjib tal-ġestjoni tas-sediment, il-minimizzazzjoni tal-effetti 
negattivi tal-varjazzjonijiet fil-livell tal-ilma artifiċjali (hydropeaking), iż-żamma tal-
kundizzjonijiet tal-ilma ta’ taħt l-art jew ir-restawr tal-ħabitats speċifiċi għat-tip u taż-żoni riparji 
huma importanti għall-ekoloġija tax-xmajjar u tal-artijiet mistagħdra li jiddependu direttament 
fuq l-ekosistemi akkwatiċi. Għalhekk, jenħtieġ li dawn il-miżuri jiġu kkunsidrati fit-tfassil tal-
proġett, filwaqt li jitqiesu l-kosteffettività u s-sigurtà tal-provvista tal-elettriku.  

Il-prinċipji ta’ gwida jirrikonoxxu l-applikazzjoni tal-proċedura stabbilita fl-Artikolu 6(3) u 6(4) 
tad-Direttiva dwar il-Ħabitats meta żviluppi ġodda tal-enerġija idroelettrika jkunu jistgħu 
jaffettwaw sit ta’ Natura 2000. 

https://www.icpdr.org/main/activities-projects/hydropower 

 

5.3 Eżempju: Pjan spazjali għall-parks eoliċi lil hinn mill-kosta u l-konnessjonijiet mal-grilja 

fiż-ŻEE Ġermaniża tal-Baħar tat-Tramuntana 

Pjan Spazjali għal Grilja fil-Baħar għaż-Żona Ekonomika Esklussiva Ġermaniża tal-Baħar tat-

Tramuntana  

Il-Pjan dwar il-Grilja fil-Baħar jiddefinixxi l-parks eoliċi lil hinn mill-kosta li huma adattati għal 
konnessjonijiet kollettivi mal-grilja. Flimkien mal-istipulazzjoni tar-rotot tal-kejbil u tas-siti 
neċessarji għall-konnessjonijiet mal-grilja tal-parks eoliċi lil hinn mill-kosta, il-Pjan dwar il-Grilja 
fil-Baħar fih ir-rotot tal-kejbils għall-interkonnetturi u deskrizzjonijiet tal-konnessjonijiet 
trasversali possibbli.  

Ġew iddeżinjati żoni ta’ prijorità għat-tbaħħir, għall-pipelines, u għall-produzzjoni tal-enerġija 
eolika lil hinn mill-kosta fiż-ŻEE Ġermaniża; użi oħrajn huma pprojbiti f’dawn iż-żoni sakemm ma 
jkunux kompatibbli. Fis-siti ta’ Natura 2000, it-turbini eoliċi ma humiex permessi. Fit-tranżizzjoni 
lejn il-baħar territorjali u lejn il-qsim tal-iskemi ta’ separazzjoni tat-traffiku, il-kejbils ta’ taħt il-
baħar għat-trasport tal-enerġija ġġenerata fiż-ŻEE jridu jiġu diretti tul il-kurituri tal-kejbils 
iddeżinjati. Bl-istabbiliment tal-pjan, twettqet VAS.  

Sabiex jiġu mminimizzati l-impatti negattivi possibbli fuq l-ambjent tal-baħar meta jitqiegħdu l-
pipelines u l-kejbils, il-pjan jiddikjara li jenħtieġ li ma jsirx qsim minn ġewwa ħabitats sensittivi 
matul perjodi ta’ vulnerabbiltà għolja ta’ speċijiet partikolari.  

Għandu jiġi evitat milli ssir ħsara f’sikek tar-ramel, fi skolli u f’żoni ta’ komunitajiet bentiċi ta’ 
tħassib dwar il-konservazzjoni jew milli jinqerdu t-tali sikek tar-ramel, skolli u żoni ta’ 
komunitajiet bentiċi ta’ tħassib dwar il-konservazzjoni, li jikkostitwixxu ħabitats partikolarment 
sensittivi matul it-tqegħid u t-tħaddim ta’ pipelines u ta’ kejbils, u għandhom jiġu segwiti l-aħjar 
prattiki ambjentali skont il-Konvenzjoni OSPAR. Il-pjan fittex ukoll li jikkoinċidi mad-deżinjazzjoni 
għaż-żoni ta’ prijorità tal-pipelines u tal-parks eoliċi. 

Il-prinċipji ta’ ppjanar bħall-iggruppar massimu tal-kejbils u l-evitar tar-rotot minn ġewwa s-siti 
ta’ Natura 2000 għandhom l-għan li jnaqqsu ż-żona meħtieġa għall-infrastruttura tal-grilja u 
jtaffu l-impatti potenzjali fuq l-ambjent tal-baħar. Il-pjan, li kien soġġett għal VIA, stabbilixxa l-
kapaċità u t-twaqqit mistenni tal-konnessjonijiet mal-grilja fil-baħar li għandhom jinbnew tul l-
10 snin li ġejjin.  

https://www.icpdr.org/main/activities-projects/hydropower
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https://www.bsh.de/EN/TOPICS/Offshore/Maritime_spatial_planning/maritime_spatial_plann
ing_node.html 

https://www.bsh.de/EN/TOPICS/Offshore/Maritime_spatial_planning/maritime_spatial_planning_node.html
https://www.bsh.de/EN/TOPICS/Offshore/Maritime_spatial_planning/maritime_spatial_planning_node.html

