
CM\698768MT.doc PE398.513v01-00

MT MT

PARLAMENT EWROPEW
2004 










 2009

Kumitat għall-Petizzjonijiet

29.11.2007

AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0203/2007, mressqa minn Daniel Nestmann (ta' nazzjonalità
Ġermaniża), dwar l-inċinerazzjoni fil-Ġermanja tal-hexachlorbenzene mill-
Awstralja

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant qiegħed jitlob lill-Parlament biex jivverifika jekk l-inċinerazzjoni ppjanata fit-
Tramuntana tar-Rhine Westfalia ta’ kwantitajiet kbar tas-sustanza tossika u karċinoġena 
hexachlorbenzene li toriġina mill-belt Awstraljana ta’ Sidney hijiex f’konformità mad-
dispożizzjonijiet ambjentali ta’ l-UE u mar-regoli dwar il-ħarsien tal-popolazzjoni minn effetti 
tas-saħħa avversi minn sustanzi perikolużi. 

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli nhar l-4 ta’ Lulju 2007. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet nhar id-29 ta’ Novembru 2007.

Sfond/Sommarju tal-fatti/Storja 

Il-petizzjoni tikkonċerna t-trasport tas-sustanza perikoluża hexachlorobenzene (HCB) mill-
Awstralja għall-inċinerazzjoni fil-Ġermanja. Skond il-petizzjonant, il-kumpanija Orica 
qegħda tippjana li tibgħat eluf ta’ tunnellati ta’ HCB lejn impjanti ta’ l-inċinerazzjoni fil-
Ġermanja (Leverkusen, Dormagen, Herten u Brunsbüttel). Il-gvern ta’ l-istat federali tat-
Tramuntana tar-Rhine-Westphalia ma ressaq l-ebda oġġezzjoni għall-inċinerazzjoni ta’ l-
HCB. Il-petizzjonant jisħaq li l-impjanti ta’ l-inċinerazzjoni ġew awtorizzati għar-rimi ta’ l-
iskart lokali u li jaħarqu skart tossiku minn aktar minn 300 kumpanija internazzjonali. Il-
kwantitajiet eżatti u l-kompożizzjoni ta’ l-iskart m’humiex magħmula disponibbli 
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pubblikament għal raġunijiet ta’ kunfidenzjalità, skond il-petizzjonant.

Il-petizzjoni 

Il-petizzjonant jesprimi tħassib f’dak li għandu x’jaqsam mar-riskji għar-residenti lokali u 
għall-ambjent bħala riżultat ta’ din l-attività ppjanata, inklużi l-problemi relatati mal-ħżin għal 
perjodu ta’ żmien twil tar-residwi tossiċi. Għalhekk, huwa jitlob li ssir eżaminazzjoni tal-
kompatibilità ta’ l-attività mal-leġiżlazzjoni ta’ l-UE.

Il-kummenti tal-Kummissjoni dwar il-petizzjoni 

Il-leġiżlazzjoni Komunitarja prinċipali rilevanti f’dan il-każ partikolari hija d-Direttiva 
2000/76/KE1 dwar l-inċinerazzjoni ta’ l-iskart, id-Direttiva 96/61/KE2 dwar il-prevenzjoni u l-
kontroll integrati tat-tniġġis (IPPC) u r-Regolament (KE) Nru 1013/20063 dwar it-trasport ta’ 
l-iskart. 

Id-Direttiva 2000/76/KE tistabbilixxi rekwiżiti Komunitarji speċifiċi, inklużi valuri ta’ limitu 
ta’ l-emissjonijiet, obbligi ta’ monitoraġġ, u proċeduri għall-immaniġġjar ta’ l-iskart, għall-
(ko-)inċinerazzjoni ta’ l-iskart irrispettivament mill-kapaċità ta’ l-impjanti. Dawn huma 
rekwiżiti “minimi”, fis-sens li kwalunkwe obbligi aktar stretti (eż. valuri ta’ limitu ta’ 
emissjonijiet aktar stretti) deċiżi bħala li huma neċessarji skond id-Direttiva 96/61/KE
(Direttiva IPPC) għandhom jieħdu preċedenza, diment li l-impjant ta’ l-inċinerazzjoni in 
kwistjoni jilħaq il-limiti stipulati fl-Anness I ta’ din id-direttiva ta’ l-aħħar. Il-permessi 
mogħtija lill-impjanti ta’ l-inċinerazzjoni ta’ l-iskart għandhom jagħmlu lista b’mod espliċitu 
tal-kategoriji ta’ l-iskart li jista’ jiġi trattat, waqt li jinkludu informazzjoni dwar il-kwantità ta’ 
l-iskart, fejn hu xieraq. Fil-każ ta’ impjanti li jaħarqu skart perikoluż, madankollu, il-permess 
għandu jagħmel lista tal-kwantitajiet tal-kategoriji differenti ta’ skart perikoluż li jista’ jiġi 
ttrattat. Id-Direttiva ma timponi l-ebda limiti speċifiċi fuq l-ammont ta’ skart li jista’ jiġi 
ttrattat, iżda tħalliha għad-diskrezzjoni ta’ l-awtoritajiet kompetenti biex jistabbilixxu tali 
limiti, soġġetti għar-rekwiżiti l-oħrajn tad-direttiva, inklużi l-valuri tal-limitu ta’ l-
emissjonijiet tiegħu, wara li jintlaħqu.

Is-sustanzi rregolati mid-direttiva jinkludu dioxins, li l-emissjonijiet tagħhom fl-arja 
m’għandhomx jaqbżu l-ammont ta’ 0.1 ng/m3. L-Artikolu 9 tad-direttiva jinkludi 
dispożizzjonijiet għal residwi, fejn jgħid li r-residwi għandhom jiġu mnaqqsa fl-ammont u fl-
għamil ta’ ħsara tagħhom. Qabel jiġu ddeterminati r-rotot għar-rimi jew għar-riċiklaġġ, 
għandhom jitwettqu testijiet adattati sabiex jiġu stabbiliti l-karatteristiċi fiżiċi u kimiċi, kif 
ukoll il-potenzjal ta’ tniġġis. L-Artikolu 12 tad-Direttiva jistabbilixxi aċċess għall-
informazzjoni u għall-parteċipazzjoni pubblika. Skond dak l-Artikolu, il-permessi għandhom 
jitpoġġew disponibbli għall-pubbliku. Fil-każ ta’ impjanti ta’ l-inċinerazzjoni b’kapaċità ta’ 
żewġ tunnellati jew aktar fis-siegħa, jeħtieġ li tali informazzjoni tieħu l-forma ta’ rapport 
annwali. Ir-rapport għandu, bħala minimu, jagħti kont tat-tmexxija tal-proċess u l-
emissjonijiet fl-arja u fl-ilma mqabbla ma’ l-istandards tad-direttiva.

                                               
1  ĠU L 332, 28.12.2000, pġ. 91–111.
2  ĠU L 257, 10.10.1996, pġ. 26–40.
3  ĠU L 190, 12.7.2006, pġ. 1–98.
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Minbarra dan, id-Direttiva 96/61/KE tistabbilixxi qafas Komunitarju għall-permess ta’ 
impjanti industrijali. Fir-rigward ta’ l-inċinerazzjoni ta’ skart perikoluż, il-permess japplika 
għal installazzjonijiet għar-rimi jew għall-irkupru b’kapaċità li taqbeż l-10 tunnellati fil-
ġurnata. Permessi maħruġa minn awtoritajiet kompetenti għandhom jinkludu valuri ta’ limitu 
ta’ l-emissjonijiet u kondizzjonijiet oħrajn ibbażati fuq l-“Aħjar Tekniki Disponibbli” (BAT). 
Dawn it-tekniki huma deskritti f’dokument ta’ referenza BAT (BREF) dwar l-inċinerazzjoni 
ta’ l-iskart adottat mill-Kummissjoni bħala riżultat ta’ l-iskambju ta’ l-informazzjoni bejn il-
Kummissjoni, l-Istati Membri u l-partijiet interessati rilevanti. Il-permess ibbażat fuq l-Aħjar 
Tekniki Disponibbli jista’ jirrikjedi kondizzjonijiet aktar stretti minn dawk meħtieġa bħala 
rekwiżiti minimi skond id-Direttiva 2000/76/KE.

F’dak li għandu x’jaqsam ma’ importazzjonijiet ta’ skart lejn il-Ġermanja mill-Awstralja, ir-
rekwiżiti dettaljati għal skart destinat biex jintrema huma stabbiliti fl-Artikoli 41-42 tar-
Regolament (KE) Nru 1013/2006 dwar it-trasport ta’ l-iskart; u l-Artikoli 43-44 ta’ l-istess 
regolament għal skart destinat għall-irkupru. Evalwazzjoni tar-rekwiżiti proċedurali rilevanti 
b’hekk teħtieġ determinazzjoni ta’ jekk l-iskart huwiex se jgħaddi minn operazzjoni ta’ rkupru 
jew ta’ rimi. Fi kwalunkwe eventwalità, l-importazzjonijiet għandhom jiġu permessi diment li 
jiġu segwiti l-proċeduri neċessarji.

Konklużjonijiet

Il-leġiżlazzjoni Komunitarja applikabbli f’dan il-każ ma tipprojbixxix l-inċinerazzjoni ta’ l-
iskart perikoluż sakemm jiġu rispettati r-rekwiżiti kollha, ikluż il-konformità mal-valuri 
rilevanti tal-limitu ta’ l-emissjonijiet. Fuq il-bażi tal-kapaċitajiet ta’ l-inċineraturi ta’ l-iskart 
konċernati, id-deċiżjoni dwar il-kwantità ta’ skart li jista’ jiġi inċinerat titħalla għad-
diskrezzjoni ta’ l-awtorità kompetenti, iżda l-permessi għandhom jitpoġġew disponibbli għall-
pubbliku u jinkludu informazzjoni dwar il-kwantità u l-kompożizzjoni ta’ l-iskart li jkun se 
jiġi inċinerat.

Il-Kummissjoni se titlob biex l-awtoritajiet Ġermaniżi jagħtu aktar informazzjoni rigward il-
kapaċitajiet ta’ l-impjanti in kwistjoni, kif ukoll dwar il-proċedura tal-permess segwita 
(inkluża l-parteċipazzjoni pubblika). Fl-eventwalità li jiġi identifikat ksur tal-leġiżlazzjoni 
Komunitarja, il-Kummissjoni għandha tuża l-poteri tagħha konferiti mit-Trattati biex 
tassigura li tintlaħaq konformità mad-dispożizzjonijiet rilevanti.
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