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Suġġett: Petizzjoni 0022/2013, imressqa minn L.C., ta’ ċittadinanza Taljana, dwar it-
tniġġis ambjentali kkawżat mill-impjant tal-bijogass f’Castiglion Fibocchi 
(Arezzo – l-Italja)

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jopponi l-kostruzzjoni ta’ impjant tal-bijogass f’Castiglion Fibocchi fil-
provinċja ta’ Arezzo.

L-impjant ikollu effett estremament negattiv fuq l-art agrikola siewja biswit, fejn jitkabbru l-
prodotti biċ-ċertifikat ta’ oriġini DPO/IĠP, u fuq iż-żona mibnija biswit.

Il-petizzjonant isostni li dan it-tip ta’ impjant huwa biss effiċjenti meta jkun fuq skala żgħira 
(50 kW) u għalhekk il-pjan biex jinbena impjant ta’ 600 kW huwa kompletament inadegwat. 

Il-Kunsill Muniċipali u s-Sindku ta’ Castiglion Fibocchi wkoll opponew il-kostruzzjoni ta’ 
dan l-impjant b’deċiżjoni tat-3 ta’ Mejju 2005.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fl-10 ta’ Settembru 2013. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni 
(l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fil-31 ta’ Jannar 2014

Il-petizzjonanti jopponu l-kostruzzjoni ta’ impjant tal-bijogass li huma jissuspettaw li jkollu 
effetti negattivi fuq l-art agrikola siewja biswit, fejn jitkabbru l-prodotti biċ-ċertifikat ta’ 
oriġini DPO/IĠP, u fuq iż-żona mibnija biswit. Madankollu, dawn la jipprovdu informazzjoni 
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dettaljata dwar ir-raġunijiet għaliex l-impjant ikollu effetti negattivi fuq l-ambjent u lanqas 
dwar il-liġi tal-UE li nkisret jew li tinkiser.

L-osservazzjonijiet tal-Kummissjoni

Id-Direttiva 2011/92/UE dwar l-istima tal-effetti ta’ ċerti proġetti pubbliċi u privati fuq l-
ambjent (id-Direttiva dwar il-VIA)1 tapplika għal proġetti li x’aktarx ikollhom effetti 
sinifikanti fuq l-ambjent (l-Artikolu 1 tad-Direttiva). Skont l-Artikolu 4 tad-Direttiva, il-
proġetti elenkati fl-Anness 1 għad-Direttiva għandhom ikunu soġġetti għal valutazzjoni tal-
impatt ambjentali (VIA) li teħtieġ konsultazzjoni tal-pubbliku, filwaqt li l-proġetti elenkati fl-
Anness II għandhom ikunu soġġetti għal eżami (l-hekk imsejjaħ eżami analitiku) immirat lejn 
id-determinazzjoni ta’ jekk hux neċessarju li titwettaq VIA. L-eżamijiet analitiċi ma jeħtiġux 
konsultazzjoni tal-pubbliku. 

Il-Kummissjoni tosserva li, fuq il-bażi tal-informazzjoni disponibbli, l-impjant inkwistjoni 
mhuwa kopert mill-ebda waħda mill-kategoriji tal-proġett elenkati fl-Anness I għad-Direttiva. 
B’mod partikolari, l-impjant mhux kopert mill-Anness I, il-punt 2(a) “Power stations termali 
u stallazzjonijiet oħra ta’ kombustjoni bi ħruġ ta’ sħana ta’ 300 megawatt (MW) jew iktar” 
għax jipproduċi 600 kW ta’ qawwa termali, li taqa’ taħt il-limiti previsti mill-Anness I, il-
punt 2(a) (300 MW = 300 000 kW, filwaqt li l-impjant inkwistjoni jipproduċi 600 kW biss). 
Għalhekk għandu jiġi konkluż li l-impjant huwa kopert mill-Anness II, il-punt 3(a) 
“Stallazzjonijiet industrijali għall-produzzjoni tal-elettriku, il-fwar u l-misħun (proġetti mhux 
inklużi fl-Anness I)”. Dan ifisser li eżami analitiku għal dan il-proġett kien obbligatorju. 

Il-Kummissjoni tosserva li l-petizzjonanti jirreferu biss għad-Direttiva 2011/92/UE, meta 
jitolbu lill-President tar-Reġjun ta’ Toscana u lill-Kunsill Reġjonali biex iniedu Valutazzjoni 
tal-Impatt Ambjentali (VIA) profonda, mingħajr ma jispeċifikaw jekk twettaqx eżami 
analitiku jew le, u, jekk iva, għall-konklużjonijiet tiegħu.

Id-Direttiva 2008/1/KE dwar il-prevenzjoni u l-kontroll integrati tat-tniġġis (id-Direttiva dwar 
l-IPPC)2 tipprevedi li ċerti attivitajiet għandhom ikunu soġġetti għal proċedura ta’ 
awtorizzazzjoni li teħtieġ konsultazzjoni tal-pubbliku. L-attivitajiet li għalihom tapplika d-
Direttiva huma elenkati fl-Anness I tad-Direttiva. Il-Kummissjoni tosserva li l-impjant 
inkwistjoni mhuwa kopert mill-ebda waħda mill-attivitajiet elenkati fl-Anness I tad-Direttiva 
dwar l-IPPC. B’mod partikolari, l-impjant mhux kopert mill-Anness I, il-punt 1.1 
“Installazzjonijiet ta’ kombustjoni b’rated thermal input li jeċċedi l-50 MW” għax jipproduċi 
600 kW ta’ qawwa termali, li taqa’ taħt il-limiti previsti mill-Anness I, il-punt 1.1 (50 MW = 
50 000 kW, filwaqt li l-impjant inkwistjoni jipproduċi 600 kW biss). 

Fl-aħħar nett, il-Kummissjoni tosserva li l-informazzjoni disponibbli onlajn3 tindika li l-
Kumpanija li talbet awtorizzazzjoni għall-kostruzzjoni tal-impjant tal-bijogass inkwistjoni, 
EPI AREZZO, talbet lill-awtoritajiet kompetenti jwaqqfu l-proċedura ta’ awtorizzazzjoni 
minn Marzu 2013, minħabba l-ħafna lmenti li rċeviet mill-komunità lokali.

Konklużjoni

Peress li l-analiżi ta’ hawn fuq ma tippermettix li jiġi konkluż li hemm ksur potenzjali tal-liġi 
ambjentali tal-UE f’dan il-każ u filwaqt li tqis li l-proċedura ta’ awtorizzazzjoni għall-impjant 
tal-bijogass inkwistjoni ma twaqqfitx, il-Kummissjoni mhix f’pożizzjoni li ssegwi aktar il-

                                               
1 ĠU L 026, 28.01.2012, p. 1.
2 ĠU L 024, 29.1.2008, p. 8. 
3 http://insiemepercastiglionfibocchi.blogspot.be/#!/2013/03/la-nostra-soddisfazione-e-dedicata.html
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kwistjoni. 


