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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0904/2012, imressqa minn Guiso Gavino, ta’ ċittadinanza
Taljana, dwar il-kostruzzjoni ta' linja ta’ inċinerazzjoni ġdida fis-sit tat-
trattament tal-iskart ta' Macomer/Tossilo f'Sardinja (l-Italja).

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jikkontesta l-kostruzzjoni ta’ linja ta’ inċinerazzjoni ġdida fis-sit tat-trattament 
tal-iskart ta’ Macomer/Tossilo f'Sardinja (l-Italja).

Fil-fehma tiegħu, l-inċinerazzjoni tal-iskart hi t-teknoloġija ta’ ġestjoni tal-iskart li għandha l-
akbar impatt ambjentali, l-akbar ħela ta’ materjali li jistgħu jerġgħu jintużaw u l-ogħla spejjeż 
operattivi.

Barra minn hekk, il-Petizzjoni tgħid li l-proċedura li tintuża għat-tlestija u l-pubblikazjoni tas-
sejħa għal offerti pubbliċi magħmula bil-għan li jinbena inċineratur ġdid saret bi ksur tal-
Artikolu 12 tad-Direttiva 2000/76/KE, li tipprevedi l-konsultazzjoni maċ-ċittadini lokali u l-
parteċipazzjoni tagħhom fil-kostruzzjoni ta’ impjanti ta’ inċinerazzjoni.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-12 ta' Novembru 2012. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti 
informazzjoni skont l-Artikolu 202(6).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-27 ta' Frar 2013

Il-petizzjoni tirrigwarda l-kostruzzjoni ta’ inċineratur ġdid fis-sit tat-trattament tal-iskart 
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f’Macomer/Tossilo u tagħmel referenza għad-Direttiva 2000/76/KE dwar l-inċinerazzjoni tal-
iskart1 (WID) u b’mod partikolari għall-Artikolu 12 tagħha dwar aċċess għal informazzjoni u 
parteċipazzjoni pubblika.

Importanti li wieħed jinnota li l-Artikolu 12 tal-WID jirrigwarda, fost l-oħrajn, l-
applikazzjonijiet għall-permessi tal-operat għall-inċineraturi tal-iskart u l-proċess tal-permessi 
akkumpanjanti.  Il-permessi f’dan il-kuntest jirrigwardaw deċiżjoni bil-miktub (jew diversi 
deċiżjonijiet ta' dan it-tip) magħmula mill-awtorità kompetenti li tagħti awtorizzazzjoni għall-
operat ta’ inċineratur tal-iskart suġġetta għal ċerti kundizzjonijiet li jiggarantixxu li l-
inċineratur jikkonforma mar-rekwiżiti tad-Direttiva.  Dan hu differenti minn proċess ta’ sejħa 
għall-offerti biex tiġi identifikata kumpanija/i biex jibnu l-inċineratur.  Tali proċess ta’ sejħa 
għall-offerti ma jagħmilx parti mill-kamp ta’ applikazzjoni tal-Artikolu 12 tad-Direttiva.  
Konsegwentement, nuqqas ta’ konsultazzjoni dwar il-proċess ta’ sejħa għall-offerti għall-bini 
ta’ inċineratur ma jistax jikkostitwixxi ksur ta’ din id-Direttiva.  Nuqqas ta’ konsultazzjoni 
dwar il-permess tal-operat, madankollu, jikkostitwixxi ksur.

Minħabba li l-informazzjoni aċċessibbli għall-Kummissjoni attwalment hija limitata u 
minħabba t-tħassib usa’ mqajjem mill-petizzjoni rigward il-proċess ġenerali tal-għoti ta’ 
permessi, il-Kummissjoni se tikkuntattja lill-awtoritajiet Taljani biex tiġbor aktar tagħrif dwar 
il-permess WID għal din l-istallazzjoni, biex tkun tista’ tagħmel valutazzjoni aktar dettaljata.

4. Risposta tal-Kummissjoni (REV), li waslet fit-28 ta’ Awwissu 2013

F'Marzu 2013, il-Kummissjoni talbet lill-awtoritajiet Taljani jipprovdu informazzjoni dwar il-
miżuri li ttieħdu biex jiżguraw il-konsultazzjoni mal-pubbliku taħt id-Direttiva 2011/92/UE2, 
id-Direttiva 2000/76/KE3 u d-Direttiva 2008/1/KE4 fir-rigward tal-proġett ta' impjant ġdid ta' 
inċinerazzjoni ta' skart f'Tossilo-Macomer.

L-awtoritajiet Taljani wieġbu f’Mejju 2013.

Wara li vvalutat din ir-risposta, f'Ġunju 2013 il-Kummissjoni saqsiet ulterjorment lill-
awtoritajiet Taljani biex jipprovdu informazzjoni dwar il-miżuri li ttieħdu biex jiżguraw l-
applikazzjoni tad-Direttiva 94/43/KEE5 fir-rigward tal-proġett.

Il-Kummissjoni se żżomm lill-Parlament Ewropew infurmat dwar ir-riżultat ta’ din l-
investigazzjoni.

5. Risposta tal-Kummissjoni (II), li waslet fil-31 ta’ Jannar 2014

                                               
1 ĠU L 332, 28.12.2000, p. 91.
2 Id-Direttiva 2011/92/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta' Diċembru 2011 dwar l-istima tal-effetti 
ta' ċerti proġetti pubbliċi u privati fuq l-ambjent (ĠU L 026, 28.1.2012, p.1).
3 Id-Direttiva 2000/76/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-4 ta’ Diċembru 2000 dwar l-inċinerazzjoni 
ta’ skart (ĠU L 332, 28.12.2000, p. 91)
4 Id-Direttiva 2008/1/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ Jannar 2008 dwar il-prevenzjoni u l-
kontroll integrati tat-tniġġis (ĠU L 024, 29.1.2008, p.8).
5 Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE tal-21 ta’ Mejju 1992 dwar il-konservazzjoni tal-ħabitat naturali u tal-fawna u 
l-flora selvaġġa (ĠU L 206, 22.7.1992, p. 7). 
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F'risposta rigward l-investigazzjoni mill-Kummissjoni, l-awtoritajiet Taljani bagħtu ittra 
f'Mejju u Ġunju 2013, jispjegaw dan li ġej:

 Il-proġett biex jinbena impjant ġdid ta' inċinerazzjoni f'Tossilo- Macomer għadu ma 
ġiex awtorizzat;

 Qabel ma jiġi awtorizzat il-proġett, ser jiġi sottomess għal valutazzjoni tal-impatt 
ambjentali, skont id-Direttiva 2011/92/UE, u għal valutazzjoni xierqa dwar l-
implikazzjonijiet tiegħu għas-sit tan-Natura 2000 fil-qrib "Altopiano di Abbasanta", 
skont id-Direttiva 92/43/KEE;

 Fil-proċedura ta' valutazzjoni t'hawn fuq, il-pubbliku ser jiġi kkonsultat skont id-
Direttiva 2011/92/UE, id-Direttiva 2000/76/KE u d-Direttiva 2008/1/KE.

Abbażi ta' din l-informazzjoni, f'Diċembru 2013 il-Kummissjoni għalqet l-investigazzjoni.


