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Suġġett: Petizzjoni 0298/2012, imressqa minn Arivem (Assoċjazzjoni Franċiża), dwar 
il-bini ta’ impjant tal-produzzjoni tal-gass f’Romainville (Franza)

Petizzjoni 1005/2012, imressqa minn A.C., ta’ ċittadinanza Franċiża, dwar il-
post ipproġettat għal impjant ta’ metanizzazzjoni f’Romainville, Franza

1. Sommarju tal-petizzjoni 0298/2012

Il-petizzjoni toġġezzjona l-bini ta’ impjant kbir tal-produzzjoni tal-gass (TMB-
Metanizzazzjoni) 2 km biss ’il bogħod minn Pariġi.

Skont il-petizzjoni, il-kostruzzjoni ta’ impjant bħal dan se twassal biex jinħolqu riskji kbar
għas-saħħa tar-residenti tal-post. Saru diversi rapporti mis-soċjetà ċivili kontra impjanti bħal 
dawn.

Sommarju tal-petizzjoni 1005/2012

Il-petizzjonant joġġezzjona għall-kostruzzjoni pproġettata ta’ impjant ta’ metanizzazzjoni 
f’Romainville. L-impjant, li hu l-akbar wieħed fl-Ewropa, se jkun jinsab f’żona urbana 
b’popolazzjoni densa. Il-petizzjonant jakkuża lil Sytcom, il-kumpanija tar-rimi tal-iskart 
metropolitan, li naqset milli tikkonsulta lill-pubbliku kif kellha tagħmel u milli tikkonforma 
mal-liġi ambjentali. Il-petizzjonant jargumenta li l-proġett se jkun diżastru finanzjarju u 
ekoloġiku u jappella lill-Parlament Ewropew biex jinvestiga l-kwistjoni mill-qrib.

2. Ammissibilità

0298/2012 : Iddikjarata ammissibbli fit-28 ta’ Ġunju 2012.
1005/2012 : Iddikjarata ammissibbli fit-3 ta’ Diċembru 2012. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti 
informazzjoni (l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).
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3. Risposta tal-Kummissjoni għall-petizzjoni 0298/2012, li waslet fis-
27 ta’ Novembru 2012

Il-Kummissjoni eżaminat l-informazzjoni attwalment disponibbli dwar il-kostruzzjoni 
proposta ta’ impjant tal-produzzjoni tal-gass f’Romainville fi Franza.  Il-Kummissjoni tqis li 
l-liġi tal-UE li ġejja tista’ tapplika għall-impjant ikkonċernat:

- Id-Direttiva 2008/1/KE dwar il-prevenzjoni u l-kontroll integrati tat-tniġġis1 (IPPC) 
tirrikjedi li l-installazzjonijiet li jaqgħu taħt il-kamp ta’ applikazzjoni tagħha joperaw skont il-
permessi, inkluż il-valuri tal-limiti tal-emissjonijiet ibbażati fuq l-aħjar teknika disponibbli 
(BAT), maħsuba biex jipprevjenu u, fejn dan ma jkunx prattiku, inaqqsu l-emissjonijiet u l-
impatt fuq l-ambjent kollu b’mod ġenerali. Il-prevenzjoni jew it-tnaqqis tal-emissjonijiet fl-
arja, fl-ilma u fl-art, għandhom għalhekk jiġu ttrattati fil-permessi ambjentali maħruġa skont 
id-Direttiva tal-IPPC.  

Il-Kummissjoni adottat numru ta’ dokumenti ta’ referenza tal-BAT (BREFs) li jkopru l-
attivitajiet li jaqgħu fil-kamp ta’ applikazzjoni tad-Direttiva tal-IPPC, li għandhom jitqiesu 
mill-awtoritajiet kompetenti meta jiġu stabbiliti l-valuri tal-limiti tal-emissjonijiet ibbażati fuq 
il-BAT, il-parametri ekwivalenti jew il-miżuri tekniċi għal dawn l-installazzjonijiet. Il-BREF 
dwar it-trattament tal-iskart ġie adottat f’Awwissu tal-2006.

Id-Direttiva tal-IPPC tipprovdi għall-parteċipazzjoni tal-pubbliku fil-proċess tal-għoti tal-
permessi u b’mod partikolari tinkludi miżuri li jiżguraw li l-pubbliku jkun jista’ jagħti l-
opinjoni tiegħu dwar l-abbozz tal-permess. It-tweġibiet kollha riċevuti bħala parti minn din il-
konsultazzjoni pubblika għandhom jitqiesu fil-proċedura tal-għoti tal-permessi.  

Għandu jiġi nnutat li d-Direttiva tal-IPPC qed tiġi ssostitwita bid-Direttiva 2010/75/UE dwar 
l-emissjonijiet industrijali (IED). Kemm jekk l-impjant tal-produzzjoni tal-gass jibda 
jitħaddem u jingħata l-permess fis-7 ta’ Jannar 2013 jew wara, kif ukoll jekk l-applikazzjoni 
kompluta għall-permess tiġi sottomessa qabel dik id-data u l-impjant jibda jitħaddem wara s-
7 ta’ Jannar 2014, se jkun meħtieġ il-permess konformi mal-IED.  L-IED timponi rekwiżiti 
aktar stretti mid-Direttiva tal-IPPC fuq l-applikazzjoni tal-BAT u tapplika għal firxa usa’ ta’ 
attivitajiet tal-immaniġġjar tal-iskart.

Sfortunatament, il-Kummissjoni ma setgħatx taċċerta t-tip eżatt ta’ mmaniġġjar tal-iskart li se 
jitwettaq mill-impjant ikkonċernat u, għalhekk, jekk l-attività taqax taħt id-Direttiva tal-IPPC 
jew tal-IED.

- Id-Direttiva 2011/92/UE dwar l-istima tal-effetti ta’ ċerti proġetti pubbliċi u privati fuq l-
ambjent2 (magħrufa bħala d-Direttiva dwar il-Valutazzjoni tal-Impatt Ambjentali jew VIA). 
Id-Direttiva VIA tagħmel distinzjoni bejn dawk imsejħa proġetti tal-Anness I, li għandhom 
dejjem jiġu soġġetti għall-proċedura tal-VIA u l-proġetti tal-Anness II fejn l-Istati Membri 
għandhom jiddeterminaw permezz ta’ eżaminazzjoni każ b’każ, u/jew skont il-limiti jew il-
kriterji stabbiliti fil-leġiżlazzjoni tat-traspożizzjoni nazzjonali jekk il-proġett għandux jiġi 

                                               

1 ĠU L 24, 29.1.2008, p. 8.
2 ĠU L 26, 28.1.2012, p. 1.
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soġġett għall-VIA.  Mill-informazzjoni disponibbli, mhuwiex ċar jekk l-impjant ikkonċernat 
jaqax taħt xi wieħed minn dawn l-Annessi.

Il-proċedura tal-VIA tiżgura li l-konsegwenzi ambjentali tal-proġetti jiġu identifikati u 
vvalutati qabel jingħata l-kunsens għall-iżvilupp mill-awtorità kompetenti.  Il-pubbliku jista’ 
jagħti l-opinjoni tiegħu u għandhom jitqiesu l-konsultazzjonijiet kollha. Il-pubbliku għandu 
wkoll ikun infurmat bil-kontenut tal-kunsens għall-iżvilupp.

- Id-Direttiva 2003/105/KE (magħrufa bħala d-Direttiva Seveso II1) dwar il-kontroll ta’ 
perikoli ta’ aċċidenti kbar fl-użu ta’ sustanzi perikolużi tistabbilixxi rekwiżiti għall-operaturi u 
l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri fir-rigward tal-istabbilimenti fejn is-sustanzi 
perikolużi jkunu preżenti f’livelli ogħla mil-limiti stabbiliti kif elenkati fl-Anness I għaliha. Ir-
rekwiżiti jikkonċernaw l-immaniġġjar tas-sigurtà, l-informazzjoni lill-pubbliku, ir-rispons 
għall-emerġenzi, l-ispezzjonijiet, l-ippjanar dwar l-użu tal-art u l-konsultazzjoni xierqa 
relatata mad-deċiżjonijiet dwar l-ippjanar tal-użu tal-art.  Abbażi tal-informazzjoni li ngħatat 
lill-Kummissjoni mhuwiex ċar jekk l-impjant ikkonċernat hux ser jittratta sustanzi perikolużi 
f’livelli ogħla mil-limiti stabbiliti elenkati f’din id-Direttiva.

Abbażi tal-informazzjoni pprovduta relatata mal-petizzjoni, u fid-dawl tal-fatt li l-impjant 
għad irid jinbena, il-Kummissjoni ma tista’ tidentifika l-ebda ksur tad-Direttivi msemmija 
hawn fuq.  F’dan ir-rigward, hija ssostni li huwa primarjament f’idejn l-Istati Membri biex 
jiżguraw l-implimentazzjoni korretta u kompleta tal-liġi tal-UE.

4. Risposta tal-Kummissjoni (REV.) għall-petizzjonijiet 0298/2012 u 1005/2012, li 
waslet fis-27 ta’ Frar 2013

Is-suġġett taż-żewġ petizzjonijiet huwa l-proġett ta’ ċentru multindustrijali tat-trattament ta’ 
skart domestiku u industrijali simili li għandu jitwaqqaf fit-territorju tal-muniċipalitajiet ta’ 
Romainville u ta’ Bobigny (“ċentru multindustrijali” jew “l-imsemmi ċentru”). Mill-ewwel 
komunikazzjoni rigward il-petizzjoni 298/2012, seħħew żviluppi sinifikanti li jaffettwaw l-
implimentazzjoni taċ-ċentru multindustrijali (eż. l-impenn tal-operatur li jitlob lill-awtorità 
kompetenti modifika tal-permess tiegħu ta’ operat). Għaldaqstant din il-komunikazzjoni 
għandha l-għan li taġġorna lill-Kumitat għall-Petizzjonijiet fir-rigward taż-żewġ 
petizzjonijiet 298/2012 u 1005/2012. 

Il-petizzjonanti joġġezzjonaw għall-kostruzzjoni u l-operat ta’ ċentru multindustrijali li 
għandu jikkonsisti minn impjant ta’ metanizzazzjoni tal-parti ta’ fermentazzjoni tar-residwi 
tal-iskart domestiku (kapaċità ta’ 315 000 t/sena), impjant għas-separazzjoni ta’ ġbir magħżul 
(kapaċità ta’ 30 000 t/sena) u impjant ta’ qabel is-selezzjoni ta’ oġġetti ingombranti (kapaċità 
ta’ 60 000 t/sena). Dan iċ-ċentru għandu l-għan li jieħu post l-installazzjonijiet li hemm 
bħalissa fuq is-sit, jiġifieri impjant ta’ riċiklaġġ u impjant tat-trasferiment tal-iskart domestiku 
u ta’ separazzjoni ta’ ġbir magħżul u ta’ oġġetti ingombranti. 

Mat-twettiq ta’ dan iċ-ċentru multindustrijali jiżdied il-ħolqien ta’ struttura ta’ xmara 
f’Bobigny sabiex tippermetti t-trasport bix-xmara ta’ materjali li joħorġu minn dan iċ-ċentru u 
                                               

1 ĠU L 10, 4.1.1997.
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ta’ mina li tgħaqqad liċ-ċentru mal-istruttura msemmija. Fi kwalunkwe każ, meta jitqies li l-
ilmenti tal-petizzjonanti jikkonċernaw biss il-fastidji potenzjali kkawżati mill-impjant ta’ 
metanizzazzjoni (eż. l-irwejjaħ, l-emissjonijiet atmosferiċi), l-analiżi tal-petizzjonijiet 
Nru 298/2012 u 1005/2012 mill-Kummissjoni Ewropea (“il-Kummissjoni”) u, 
konsegwentement, il-kontenut ta’ din il-komunikazzjoni bil-miktub, ittrattat il-kwistjoni tal-
legalità ta’ dan l-impjant biss.  

Fuq kollox il-petizzjonanti jsemmu f’termini ġenerali n-nuqqas ta’ rispett għall-obbligi tal-
konsultazzjoni pubblika u l-fatt li l-impjant ta’ metanizzazzjoni se jwassal għal “ħofra 
finanzjarja” u “skandlu ekoloġiku”. Għaldaqstant il-petizzjonijiet ma fihomx argumenti 
preċiżi li jqajmu dubju dwar il-legalità tal-proġett ta’ impjant ta’ metanizzazzjoni fir-rigward 
tad-dritt tal-Unjoni Ewropea (“id-dritt UE”) applikabbli. 

Il-Kummissjoni madankollu bdiet riċerka dwar il-proġett ta’ ċentru multindustrijali, li tinkludi 
riċerka dwar l-aħħar żviluppi li jaffettwaw l-implimentazzjoni tiegħu. Huwa fid-dawl ta’ 
dawn l-investigazzjonijiet li l-Kummissjoni beħsiebha tindirizza lill-awtoritajiet Franċiżi 
b’talba għal informazzjoni permezz tal-mekkaniżmu ta’ EU PILOT sabiex tivverifika l-
konformità tal-proġett ta’ ċentru multindustrijali mad-dritt UE (ara aktar ’l isfel).      

Il-fajl għal talba ta’ awtorizzazzjoni għall-operat (“DDAE”) ġie sottomess fis-
7 ta’ Mejju 2009 mis-Sindakat intermuniċipali tat-trattament tal-iskart domestiku tal-
agglomerazzjoni Pariġina (“SYCTOM” jew “l-operatur”) lill-awtorità amministrattiva 
kompetenti. Il-permess ta’ operat ingħata fis-17 ta’ Jannar 2011 permezz ta’ digriet 
prefettorali. 

Fl-1 ta’ Frar 2012 ġie implimentat moratorju li permezz tiegħu l-kostruzzjoni taċ-ċentru 
multindustrijali ġiet posposta għal diversi xhur. Ġie stabbilit fuq l-inizjattiva ta’ SYCTOM li 
jintlaqgħu t-talbiet tar-residenti li opponew għal dan il-proġett għal rivalutazzjoni tal-għażla 
tal-proċess (trattament mekkaniku bijoloġiku qabel il-metanizzazzjoni), ir-riskji ta’ aċċidenti 
industrijali u l-fastidji potenzjali (eż. irwejjaħ, storbju, tniġġis) li jkunu jistgħu jwasslu għal 
riskju sanitarju jew ambjentali sinifikanti.

Għalhekk, fl-2012 saru kontrolli mill-INERIS (l-Istitut nazzjonali għall-ambjent u r-riskji 
industrijali) u l-EREP (l-Uffiċċju ta’ valutazzjoni u pariri speċjalizzat fit-trattament u l-
irkupru tal-iskart u d-drenaġġ organiku) fuq l-eżattezza, il-validità u l-kompletezza tal-
valutazzjoni tal-perikoli u l-valutazzjoni tal-impatt ambjentali (“VIA”) elaborati fil-qafas tal-
kostituzzjoni tad-DDAE. Minn naħa, dawn il-kontrolli kkonkludew li dawn il-valutazzjonijiet 
kienu saru, kemm fil-forma kif ukoll fis-sustanza, f’konformità mar-rekwiżiti applikabbli 
skont il-liġi nazzjonali. Minn naħa oħra, il-kontrolli msemmija wasslu għal diversi 
suġġerimenti dwar il-post tal-operat għat-titjib ta’ ċerti aspetti “ta’ sigurtà” u “ambjentali” tal-
proġett ta’ ċentru multindustrijali (eż. it-titjib tas-sorveljanza tal-emissjoni tal-irwejjaħ). 

Ir-riżultati ta’ dawn il-kontrolli ġew ippubblikati mill-kumitat ta’ segwitu tal-moratorju fil-
15 ta’ Ottubru 2012 u ġew ippreżentati f’laqgħat pubbliċi fit-18 ta’ Ottubru 2012 u l-
4 ta’ Diċembru 2012 li ppermettew lill-persuni kollha interessati jesprimu l-opinjoni tagħhom. 

F’dan il-kuntest, l-operatur jipprevedi li s-servizz taċ-ċentru multindustrijali jibda fl-2015, l-
aktar kmieni.
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Abbażi ta’ dawn il-kontrolli u d-diversi opinjonijiet espressi, il-kunsill tal-muniċipalità ta’ 
Est-Ensemble (fuq it-territorju li fuqu għandu jinbena ċ-ċentru multindustrijali) adotta l-
opinjoni fil-11 ta’ Diċembru 2012 akkumpanjata minn 10 talbiet supplimentari indirizzati lil 
SYCTOM (eż. preżenza permanenti fil-post tal-operatur sabiex jikkontrolla b’mod kontinwu 
l-operat) u minn 3 impenji (eż. il-promozzjoni tat-tnaqqis tal-iskart). 

Għalhekk SYCTOM impenjat ruħha fid-19 ta’ Diċembru 2012 li tirrevedi l-proġett tagħha 
sabiex (i) tintegra t-talbiet kollha magħmula mill-membri eletti tal-Est-Ensemble (eż. l-
iżvilupp ta’ proċess li jtejjeb il-metanizzazzjoni, iż-żieda ta’ ħajt ta’ protezzjoni tul il-
makkinarji ta’ metanizzazzjoni, pjan għall-prevenzjoni tal-irwejjaħ, tnaqqis tan-numru ta’ 
makkinarji ta’ metanizzazzjoni minn 6 għal 4 inkambju għall-impenn tal-komunitajiet 
kkonċernati li l-ewwel nett jibdew politika ta’ tnaqqis ta’ skart domestiku) u (ii) li tqis it-tliet 
impenji tagħha. 

Dawn il-modifiki għandhom ikunu s-soġġett ta’ klawżola addizzjonali li temenda l-permess 
ta’ operat tas-17 ta’ Jannar 2011. L-emenda msemmija għandha tiġi adottata fil-bidu tal-2013 
mill-awtorità kompetenti u b’hekk ittemm il-moratorju msemmi.   

Fid-dawl tal-informazzjoni miġbura, jidher li l-proġett ta’ ċentru multindustrijali jista’ jiġi 
kopert mid-Direttivi 2008/1/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ Jannar 2008 
dwar il-prevenzjoni u l-kontroll integrati tat-tniġġis (“id-Direttiva tal-IPPC”),1 2010/75/UE 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta’ Novembru 2010 dwar l-emissjonijiet 
industrijali (“IED”),2 2011/92/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
13 ta’ Diċembru 2011 dwar l-istima tal-effetti ta’ ċerti proġetti pubbliċi u privati fuq l-
ambjent (“id-Direttiva VIA”)3 u 96/82/KE tal-Kunsill tad-9 ta’ Diċembru 1996 dwar il-
kontroll ta’ perikoli ta’ aċċidenti kbar fl-użu ta’ sustanzi perikolużi (“id-Direttiva 
SEVESO II”).4

It-talba għall-informazzjoni li għandha tiġi indirizzata lill-awtoritajiet Franċiżi għandha l-għan 
li tiddetermina jekk il-karatteristiċi tal-imsemmi proġett jiżgurawx li effettivament dan jaqa’ 
fil-kamp ta’ applikazzjoni tad-Direttivi msemmija hawn fuq u, jekk iva, liema miżuri u 
dispożizzjonijiet ittieħdu jew ġew previsti sabiex tiġi żgurata, f’dan il-każ, l-implimentazzjoni 
tajba tagħhom.

Il-Kummissjoni beħsiebha titlob lill-awtoritajiet Franċiżi informazzjoni preċiża dwar il-
karatteristiċi tal-proġett ta’ ċentru multindustrijali sabiex tiddetermina jekk din l-attività taqax 
jew le fil-kamp ta’ applikazzjoni tad-Direttivi tal-IPPC (2008/1/KE) u tal-IED (2010/75/UE) 
jew sempliċiment f’dak tal-IED jew fl-ebda minn dawn it-tnejn. 

Dan jikkonċerna l-identifikazzjoni ta’ liema rekwiżiti tad-dritt tal-UE għandhom jintlaħqu (eż. 
kundizzjonijiet ta’ awtorizzazzjoni, livelli ta’ emissjonijiet assoċjati mal-aqwa tekniki 
                                               

1 ĠU L 24, 29.1.2008, p. 8-29. 
2 ĠU L 334, 17.2.2010, p. 17-119. 
3 ĠU L 26, 28.1.2012, p. 1-21. 
4 ĠU L 10, 14.1.1997, p. 13-33. 
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disponibbli) u l-analiżi ta’ jekk il-permess ta’ operat u l-awtorizzazzjonijiet l-oħra kollha li 
jkunu nħarġu jissodisfawx dawn ir-rekwiżiti. Il-Kummissjoni għandha l-ħsieb ukoll li titlob 
informazzjoni dwar l-immaniġġjar tar-residwi tal-metanizzazzjoni (eż. il-firxa, l-irdim) u 
dwar il-parteċipazzjoni tal-pubbliku fil-proċess ta’ awtorizzazzjoni u dwar ir-reviżjoni tal-
awtorizzazzjoni ta’ operat (skeda, konsultazzjoni pubblika, modifika sostanzjali eċċ.).

Jekk b’mod partikolari jidher li d-DDAE ġiet soġġetta għal VIA, il-Kummissjoni beħsiebha 
ssaqsi lill-awtoritajiet Franċiżi jekk din il-VIA tilħaqx ir-rekwiżiti kollha stabbiliti fid-
Direttiva 2011/92/UE, b’mod partikolari f’termini ta’ konsultazzjoni u informazzjoni 
pubblika. 

Fir-rigward tar-reviżjoni tal-awtorizzazzjoni ta’ operat tas-17 ta’ Jannar 2011, kif previst mis-
SYCTOM, l-awtoritajiet Franċiżi se jkunu mistiedna jippreċiżaw jekk għandhiex, skont huma, 
tiġi soġġetta għal VIA wkoll u jekk il-pubbliku hux se jiġi kkonsultat mill-ġdid.

Il-Kummissjoni beħsiebha titlob lill-awtoritajiet Franċiżi jekk il-proġett ta’ ċentru 
multindustrijali jikkostitwixxix “stabbiliment” skont it-tifsira tad-Direttiva SEVESO II 
(96/82/KE) u, jekk tassew ikun il-każ, jekk l-operatur issodisfax diġà l-obbligi ta’ notifika tal-
politika tiegħu ta’ prevenzjoni ta’ aċċidenti kbar u, jekk ikun il-każ, tar-rapport ta’ sigurtà u 
tal-pjan ta’ emerġenza intern. Il-Kummissjoni beħsiebha titlob ukoll jekk il-proċeduri xierqa 
ta’ konsultazzjoni ġewx organizzati fil-qafas tal-proġett inkwistjoni.

Se jintalab ukoll lill-awtoritajiet Franċiżi jekk il-proġett ta’ ċentru multindustrijali huwiex 
soġġett għal proċedura ġudizzjarja jew amministrattiva li nbdiet minn imħallef amministrattiv 
jew l-awtorità kompetenti u li għandha l-għan li tqajjem suspett dwar il-legalità, fil-forma 
u/jew fis-sustanza, tal-awtorizzazzjoni ta’ operat tas-17 ta’ Jannar 2011 u tal-permessi l-oħra 
kollha rilevanti li eventwalment ikunu ngħataw lill-operatur.  

Il-Kummissjoni se żżomm lill-Kumitat għall-Petizzjonijiet infurmat bl-iżviluppi f’dan il-każ.

5. Risposta tal-Kummissjoni (REV.II), li waslet fid-29 ta’ Novembru 2013

Petizzjonijiet 0298/2012 u 1005/2012

Elementi tal-kuntest

1 Is-suġġett tal-petizzjonijiet Nru 298/2012 u 1005/2012

 Il-petizzjonijiet Nru 298/2012 u 1005/2012 sottomessi lill-Kumitat għall-Petizzjonijiet tal-
Parlament Ewropew joġġezzjonaw għall-kostruzzjoni u l-operat ta’ ċentru multindustrijali 
tat-trattament ta’ skart domestiku u industrijali simili li għandu jiġi implimentat fit-
territorju tal-muniċipalitajiet ta’ Romainville u ta’ Bobigny (“ċentru multindustrijali” jew 
“l-imsemmi ċentru”). 

 Dan iċ-ċentru multindustrijali għandu jikkonsisti minn impjant ta’ metanizzazzjoni tal-
parti ta’ fermentazzjoni tar-residwi tal-iskart domestiku (kapaċità prevista ta’ 
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315 000 t/sena), impjant għas-separazzjoni ta’ ġbir magħżul (kapaċità prevista ta’ 
30 000 t/sena) u impjant ta’ qabel is-selezzjoni ta’ oġġetti ingombranti (kapaċità prevista 
ta’ 60 000 t/sena) Dan iċ-ċentru għandu l-għan li jieħu post l-installazzjonijiet li hemm 
bħalissa fuq is-sit, jiġifieri impjant ta’ riċiklaġġ u impjant tat-trasferiment tal-iskart 
domestiku u ta’ separazzjoni ta’ ġbir magħżul u ta’ oġġetti ingombranti. L-awtoritajiet 
Franċiżi jikkwalifikawh bħala proġett ta’ interess ġenerali peress li għandu l-għan li 
jittratta l-iskart domestiku ta’ 22 muniċipalità kif ukoll ta’ żewġ distretti tal-belt ta’ Pariġi.

2 L-ambitu tal-oġġezzjonijiet tal-petizzjonanti 

 L-oġġezzjonijiet tal-petizzjonanti jikkonċernaw il-fastidji potenzjali kkawżati mill-impjant 
ta’ metanizzazzjoni (eż. l-irwejjeħ, l-emissjonijiet atmosferiċi).  

 Fuq kollox il-petizzjonanti jsemmu f’termini ġenerali n-nuqqas ta’ rispett għall-obbligi 
tal-konsultazzjoni pubblika u l-fatt li l-impjant ta’ metanizzazzjoni se jwassal għal “ħofra 
finanzjarja” u “skandlu ekoloġiku”. Għaldaqstant il-petizzjonijiet ma fihomx argumenti 
preċiżi li jqajmu dubju dwar il-legalità tal-proġett ta’ impjant ta’ metanizzazzjoni fir-
rigward tad-dritt tal-Unjoni Ewropea (“id-dritt UE”) applikabbli. 

3 Dati ewlenin u moratorju 

 Il-fajl għal talba ta’ awtorizzazzjoni għall-operat (“DDAE”) ġie sottomess fis-
7 ta’ Mejju 2009 mis-Sindakat intermuniċipali tat-trattament tal-iskart domestiku tal-
agglomerazzjoni Pariġina (“SYCTOM”) lill-awtorità amministrattiva kompetenti. Il-
permess ta’ operat ingħata lill-kumpanija URBASER fis-17 ta’ Jannar 2011 permezz ta’ 
digriet ta’ awtorizzazzjoni prefettorali. 

 Fl-1 ta’ Frar 2012 ġie implimentat moratorju li permezz tiegħu l-kostruzzjoni taċ-ċentru 
multindustrijali ġiet posposta għal diversi xhur. Ġie stabbilit, fuq l-inizjattiva ta’ 
SYCTOM, li jintlaqgħu t-talbiet tar-residenti li opponew għal dan il-proġett għal 
rivalutazzjoni tal-għażla tal-proċess (trattament mekkaniku bijoloġiku qabel il-
metanizzazzjoni), ir-riskji ta’ aċċidenti industrijali u l-fastidji potenzjali (eż. irwejjaħ, 
storbju, tniġġis) li jkunu jistgħu jwasslu għal riskju sanitarju jew ambjentali sinifikanti.

 Il-kontrolli li saru fl-2012 minn INERIS (l-Istitut nazzjonali għall-ambjent u r-riskji 
industrijali) u l-EREP (l-Uffiċċju ta’ valutazzjoni u pariri speċjalizzat fit-trattament u l-
irkupru tal-iskart u d-drenaġġ organiku) fuq l-eżattezza, il-validità u l-kompletezza tal-
valutazzjoni tal-perikoli u l-valutazzjoni tal-impatt ambjentali (“VIA”) elaborati fil-qafas 
tal-kostituzzjoni tad-DDAE kkonkludew li dawn il-valutazzjonijiet kienu saru, kemm fil-
forma kif ukoll fis-sustanza, f’konformità mar-rekwiżiti applikabbli tad-dritt nazzjonali 
filwaqt li ssuġġerew lill-operatur itejjeb ċerti aspetti “ta’ sigurtà” u “ambjentali” taċ-ċentru 
multindustrijali (eż. it-titjib tas-sorveljanza tal-emissjoni tal-irwejjaħ). 
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 Ir-riżultati ta’ dawn il-kontrolli ġew ippubblikati mill-kumitat ta’ segwitu tal-moratorju 
fil-15 ta’ Ottubru 2012 u ġew ippreżentati f’laqgħat pubbliċi fit-18 ta’ Ottubru 2012 u l-
4 ta’ Diċembru 2012 li ppermettew lill-persuni kollha interessati jesprimu l-opinjoni 
tagħhom. 

4 Modifika tal-awtorizzazzjoni ta’ operat 

 Abbażi ta’ dawn il-kontrolli u d-diversi opinjonijiet espressi, il-kunsill tal-muniċipalità ta’ 
Est-Ensemble (fuq it-territorju li fuqu għandu jinbena ċ-ċentru multindustrijali) adotta l-
opinjoni fil-11 ta’ Diċembru 2012 akkumpanjata minn 10 talbiet supplimentari indirizzati 
lil SYCTOM (eż. preżenza permanenti fil-post tal-operatur sabiex jikkontrolla b’mod 
kontinwu l-operat) u minn 3 impenji (eż. il-promozzjoni tat-tnaqqis tal-iskart). 

 Għalhekk SYCTOM impenjat ruħha fid-19 ta’ Diċembru 2012 li tirrevedi l-proġett tagħha 
sabiex (i) tintegra t-talbiet kollha magħmula mill-membri eletti tal-Est-Ensemble (eż. l-
iżvilupp ta’ proċess li jtejjeb il-metanizzazzjoni, iż-żieda ta’ ħajt ta’ protezzjoni tul il-
makkinarji ta’ metanizzazzjoni, pjan għall-prevenzjoni tal-irwejjaħ, tnaqqis tan-numru ta’ 
makkinarji ta’ metanizzazzjoni minn 6 għal 4 inkambju għall-impenn tal-komunitajiet 
kkonċernati li l-ewwel nett jibdew politika ta’ tnaqqis ta’ skart domestiku) u (ii) li tqis it-
tliet impenji tagħha. 

 Dawn il-modifiki għandhom ikunu s-soġġett ta’ klawżola addizzjonali li temenda l-
permess ta’ operat tas-17 ta’ Jannar 2011. L-adozzjoni ta’ din l-emenda mill-awtorità 
kompetenti għandha ttemm il-moratorju msemmi.   

Trattament tal-petizzjonijiet Nru 298/2012 u 1005/2012 

1 Komunikazzjonijiet bil-miktub 

 Il-Kummissjoni indirizzat lill-Kumitat għall-Petizzjonijiet tal-Parlament Ewropew żewġ 
komunikazzjonijiet bil-miktub fis-27 ta’ Novembru 2012 u fis-27 ta’ Frar 2013. 

 Il-Kummissjoni informat b’mod partikolari lill-Kumitat għall-Petizzjonijiet imsemmi li 
hija kien beħsiebha tpoġġi mistoqsijiet preċiżi lill-awtoritajiet Franċiżi permezz tal-
mekkaniżmu ta’ EU PILOT dwar (i) il-karatteristiċi u l-kronoloġija taċ-ċentru 
multindustrijali, (ii) l-applikabbiltà eventwali u, jekk ikun il-każ, il-konformità tagħha 
mad-Direttivi 2008/1/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ Jannar 2008 
dwar il-prevenzjoni u l-kontroll integrati tat-tniġġis (“id-Direttiva tal-IPPC”),1

2010/75/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta’ Novembru 2010 dwar l-
emissjonijiet industrijali (“IED”),2 2011/92/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
13 ta’ Diċembru 2011 dwar l-istima tal-effetti ta’ ċerti proġetti pubbliċi u privati fuq l-

                                               

1 ĠU L 24, 29.1.2008, p. 8-29. 
2 ĠU L 334, 17.2.2010, p. 17-119. 
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ambjent (“id-Direttiva VIA”)1 u 96/82/KE tal-Kunsill tad-9 ta’ Diċembru 1996 dwar il-
kontroll ta’ perikoli ta’ aċċidenti kbar fl-użu ta’ sustanzi perikolużi (“id-Direttiva 
SEVESO II”),2 u (iii) is-segwitu ġudizzjarju eventwali quddiem il-qorti nazzjonali kontra 
l-proġett imsemmi.  

2 EU PILOT Nru 4552/13/ENVI 

 F’konformità mal-impenn tal-Kummissjoni, din fetħet fajl EU PILOT 
(Nru 4552/13/ENVI) sabiex titlob lill-awtoritajiet Franċiżi l-informazzjoni msemmija 
hawn fuq.

 L-awtoritajiet imsemmija pprovdew partijiet mir-risposta tagħhom fis-17 ta’ Lulju 2013 
fejn huma jikkonkludu li ċ-ċentru multindustrijali kien żviluppat f’konformità mad-
Direttivi tal-IPPC, IED, VIA u SEVESO II u jiddikjaraw b’mod partikolari li l-qorti 
amministrattiva rċeviet żewġ appelli sottomessi mill-assoċjazzjoni tar-residenti tas-sit ta’ 
Romainville (ARIVEM, waħda mill-petizzjonanti) u l-assoċjazzjoni Ecologie Sans 
Frontières (ESF) bil-għan li titħassar l-awtorizzazzjoni ta’ operat tas-17 ta’ Jannar 2011.     

Valutazzjoni tal-petizzjonijiet 298/2012 u 1005/2012 abbażi tal-eżaminazzjoni tar-risposta 
tal-awtoritajiet Franċiżi u tad-dritt tal-Unjoni li jista’ jkun applikabbli 

Fid-dawl tar-risposta tal-awtoritajiet Franċiżi dwar il-karatteristiċi taċ-ċentru 
multindustrijali (fid-daqs oriġinali tiegħu), il-Kummissjoni tistma kif ġej: 

1 L-applikabbiltà tad-Direttivi tal-IPPC (2008/1/KE) u IED (2010/75/UE)  

 Minn naħa, il-proġett imsemmi ma jaqax fil-kamp ta’ applikazzjoni tad-Direttiva tal-IPPC 
peress li m’għandux l-għan li jittratta l-iskart perikoluż u mhuwiex każ ta’ operazzjoni ta’ 
inċinerazzjoni jew eliminazzjoni ta’ skart muniċipali u skart mhux perikoluż, imma huwa 
każ ta’ operazzjoni ta’ rkupru. 

 Minn naħa oħra, il-proġett imsemmi huwa kopert mill-kamp ta’ applikazzjoni tal-IED 
peress li jikkwalifika bħala operazzjoni ta’ rkupru bi trattament bijoloġiku ta’ skart mhux 
perikoluż previst fl-intestatura 5.3(b) tal-Anness I tagħha. Billi l-imsemmi ċentru ma 
kienx qed jitħaddem fis-7 ta’ Jannar 2013, l-awtoritajiet kompetenti għandhom jiżguraw li 
d-digriet ta’ operat ta’ URBASER huwa konformi mar-rekwiżiti rilevanti tal-IED qabel 
ma ċ-ċentru multindustrijali jibda eventwalment jitħaddem.    

2 L-applikabbiltà tad-Direttiva VIA (2011/92/UE)  

 Id-Direttiva VIA ma tapplikax f’dan il-każ peress li dan l-impjant la huwa installazzjoni 
ta’ kombustjoni ta’ qawwa kalorifika ta’ mill-anqas 300 MW u lanqas ma huwa 

                                               

1 ĠU L 26, 28.1.2012, p. 1-21. 
2 ĠU L 10, 14.1.1997, p. 13-33. 
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installazzjoni ta’ eliminazzjoni ta’ skart perikoluż, u lanqas installazzjoni ta’ eliminazzjoni 
ta’ skart mhux perikoluż b’inċinerazzjoni jew trattament kimiku.

3 L-applikabbiltà tad-Direttiva SEVESO II (96/82/KE)  

 Id-Direttiva SEVESO II ma tapplikax f’dan il-każ peress li l-kwantità massima ta’ skart 
perikoluż li tista’ tkun preżenti fuq is-sit taċ-ċentru multindustrijali ma tistax taqbeż it-
300 kg, kif speċifikat fid-digriet ta’ operat.   

4 L-appelli ġudizzjarji quddiem il-qorti nazzjonali   

 B’segwitu għaż-żewġ appelli sottomessi quddiem il-qorti amministrattiva minn ARIVEM 
u minn ESF, it-Tribunal amministrattiv ta’ Montreuil, permezz tas-sentenza tiegħu tat-
18 ta’ April 2013, ħassar id-digriet ta’ awtorizzazzjoni b’mod partikolari peress li l-fajl 
tal-konsultazzjoni pubblika tad-DDAE kien fih dikjarazzjonijiet skorretti u 
ommissjonijiet.  

 Konsegwentement, URBASER appellat lill-Qorti tal-appell amministrattiva ta’ Versailles 
sabiex tappella għal din is-sentenza. Il-Qorti msemmija għandha tagħti s-sentenza tagħha 
minn issa sas-16 ta’ Ġunju 2014, l-aktar tard. 

Kif speċifikat mill-awtoritajiet Franċiżi, jekk il-qorti tal-appell tikkonferma s-sentenza tat-
Tribunal amministrattiv, tista’ tiġi sottomessa DDAE ġdida bbażata fuq tibdil fid-daqs taċ-
ċentru multindustrijali (ara l-punt 1.4). F’każ li jiġri bil-maqlub, id-digriet ta’ 
awtorizzazzjoni tas-17 ta’ Jannar 2011 jiġi emendat biex jikkonforma mar-rekwiżiti tad-
daqs imnaqqas il-ġdid (ara l-punt 1.4).      

Konklużjonijiet 

 Il-Kummissjoni tinnota li l-qorti amministrattiva, li b’mod partikolari rċeviet appell 
mingħand wieħed mill-petizzjonanti, ħassret l-awtorizzazzjoni ta’ operat taċ-ċentru 
multindustrijali. Konsegwentement, l-operatur appella lill-qorti amministrattiva tal-appell 
sabiex din tieħu deċiżjoni, matul ix-xhur li ġejjin, dwar il-legalità tal-awtorità msemmija u 
tiċħad jew tikkonferma l-appell tat-tribunal amministrattiv.

 Ikunu xi jkunu l-konklużjonijiet tal-qorti tal-appell, l-awtoritajiet Franċiżi ħabbru li d-daqs 
taċ-ċentru multindustrijali, ikun xi jkun il-każ, se jitnaqqas biex jiġi ssodisfat it-tħassib 
tar-residenti.        

 Abbażi tal-informazzjoni pprovduta mill-awtoritajiet imsemmija u ta’ dak ta’ hawn fuq, il-
Kummissjoni ma tidentifikax, sa issa, ksur jew riskju ta’ ksur tad-dritt tal-Unjoni. 


