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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0350/2007, imressqa mis-Sinjura Eanna Connely, ta’ nazzjonalità 
Irlandiża, dwar problemi ta’ storbju relatati mat-tħaddim tal-Impjant għat-
Trattament tal-Ilma Mormi f’Mooncoin

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta tilmenta dwar l-istorbju kkawżat mit-tħaddim tal-Impjant għat-Trattament tal-
Ilma Mormi f’Mooncoin. Il-petizzjonanta tispjega li r-residenti kellhom iħabbtu wiċċhom 
kemm ma’ ntejjen kif ukoll ma’ problemi ta’ storbju u għamlu diversi appelli lill-Awtorità tal-
Ippjanar Ambjentali u lill-kunsill lokali ta’ Kilkenny. Il-petizzjonanta ssostni li għalkemm il-
problema tal-irwejjaħ ġiet solvuta, għadu ma sar xejn dwar il-kwistjoni tal-istorbju, li issa sar 
insopportabbli għar-residenti. Il-petizzjonanta titlob lill-Parlament Ewropew biex jinvestiga s-
sitwazzjoni u biex iwassal lill-awtoritajiet lokali ħalli jikkonformaw mal-leġiżlazzjoni tal-KE 
dwar it-tniġġis bl-istorbju.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-3 ta’ Settembru 2007. Il-Kummissjoni ġiet informata biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Ir-risposta tal-Kummissjoni, li waslet fid-29 ta’ Novembru 2007.

I. Il-petizzjoni

Il-petizzjonanta tilmenta dwar l-istorbju ġġenerat minn impjant għat-trattament tal-ilma mormi 
f’Kilkenny (l-Irlanda). Il-petizzjonanta tispjega li r-residenti għadhom qegħdin jaffrontaw l-
istorbju li jitnissel minn dan l-impjant minkejja bosta tentattivi li jiġu solvuti dawn il-problemi 
mal-Kunsill tal-Kontea ta’ Kilkenny u mal-Aġenzija għall-Protezzjoni Ambjentali. Il-petizzjoni 
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tirreferi għar-regolamenti Irlandiżi dwar l-istorbju li jittrasferixxu l-leġiżlazzjoni tal-UE dwar l-
istorbju u titlob intervent mill-UE bil-għan li l-Kunsill tal-Kontea ta’ Kilkenny jikkonforma ma’ 
din il-leġiżlazzjoni. 

II. Il-kummenti tal-Kummissjoni dwar il-petizzjoni

L-istorbju ambjentali huwa s-suġġett tad-Direttiva 2002/49/KE1 li timponi li l-awtoritajiet 
kompetenti tal-Istati Membri jħejju mapep ta’ storbju strateġiku u pjanijiet ta’ azzjoni bil-għan li 
jikkontrollaw il-problemi tal-istorbju.

L-iskadenza għall-ewwel mapep tal-istorbju kellha tkun sat-30 ta’ Ġunju 2007 u dawn kellhom 
jirrigwardaw l-agglomerazzjonijiet b’iktar minn 250,000 abitant, kif ukoll l-infrastrutturi tat-
toroq li jintużaw minn iktar minn 6 miljun vettura fis-sena, il-linji tal-ferrovija li jintużaw minn 
iktar minn 60,000 ferrovija fis-sena u l-ajruportijiet ċivili b’iktar minn 50,000 titjira fis-sena. Il-
pjanijiet ta’ azzjoni korrispondenti għandhom jiġu adottati qabel it-18 ta’ Lulju 2008.
It-tagħrif li jippermetti li jiġu identifikati z-zoni konċernati fl-Irlanda permezz tal-
obbligazzjonijiet relatati mat-tħejjija tal-mapep tal-istorbju u l-adozzjoni tal-pjanijiet ta’ azzjoni 
ġew ikkomunikati lill-Kummissjoni u huma disponibbli fuq l-Internet.2
Dan it-tagħrif juri li l-agglomerazzjoni ta’ Dublin hija l-unika agglomerazzjoni Irlandiża b’iktar 
minn 250,000 abitant li tidħol fil-kamp ta’ applikazzjoni ta’ dawn l-obbligi.

Min-naħa l-oħra, din id-Direttiva ma timponix obbligazzjonijiet speċifiċi għal faċilitajiet simili 
bħal dawn imsemmijin fil-petizzjoni. Fil-fatt, id-Direttiva turi li fl-agglomerazzjonijiet għandha 
tingħata importanza kbira lill-istorbju kkawżat mit-trasport, kif ukoll lill-istorbju kkawżat minn 
siti ta’ attività industrijali u portijiet. Madankollu, il-kriterji tal-istorbju li jridu jiġu kkunsidrati 
sabiex jiġi kkontrollat l-istorbju (mhux importanti minn liema sors jiġi kkawżat),  kif ukoll il-
miżuri tat-tnaqqis jew ta’ prevenzjoni tal-istorbju jibqgħu totalment għad-diskrezzjoni tal-Istati 
Membri.

L-installazzjoni konċernata tista’ tiġi koperta wkoll mid-Direttiva 96/61/KE3 dwar il-
prevenzjoni u l-kontroll integrat tat-tniġġis (IPPC) f’każ li l-kapaċità tagħha teċċedi ċerti 
limiti stabbiliti fl-Anness I ta’ din id-Direttiva. Skont id-Direttiva IPPC, l-awtoritajiet 
kompetenti huma meħtieġa jiddeterminaw, f’dan il-każ, permess integrat għal kull 
installazzjoni bbażat fuq l-aqwa tekniki disponibbli sabiex ikun żgurat livell għoli ta’ 
protezzjoni tal-ambjent kollu f’daqqa, inkluż l-istorbju. L-awtoritajiet kompetenti huma 
meħtieġa wkoll li jiżguraw li l-operatur ikun qiegħed jikkonforma mal-kondizzjonijiet tal-
permess hu u jħaddem l-installazzjoni. L-Istati Membri għandhom perjodu ta’ transizzjoni sat-
30 ta’ Ottubru 2007 sabiex jiżguraw li l-installazzjonijiet eżistenti jinġiebu f’konformità sħiħa 
mad-Direttiva.

F’konformità mad-Direttiva 2006/12/KE dwar l-iskart4 kif interpretata mill-Qorti Ewropea 
tal-Ġustizzja, l-ilma mormi huwa kopert minn regoli tal-iskart tal-Komunità li fihom 
m’huwiex kopert minn regoli ekwivalenti Komunitarji jew nazzjonali oħrajn.  Fost id-

                                               
1 ĠU L 189, 18.7.2002, p. 12-26
2 http://circa.europa.eu/Public/irc/env/d_2002_49/library (dossier 'Data Reporting 2005' / 'MS reports')
3 ĠU L 257, 10.10.1996, p. 26
4 ĠU L 114, 27.4.2006, p. 9-21
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dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2006/12/KE, hemm dispożizzjoni li tgħid li l-iskart m’għandux 
jintrema permezz ta’ metodi li jikkawżaw problemi ta’ storbju jew ta’ rwejjaħ. Wara bosta 
rappreżentazzjonijiet tal-Kummissjoni dwar ilmenti li jallegaw problemi ta’ rwejjaħ f’għadd 
ta’ impjanti Irlandiżi għat-trattament tal-ilma mormi, l-awtoritajiet Irlandiżi qiegħdu fis-seħħ 
leġiżlazzjoni ġdida li tesiġi lill-awtoritajiet lokali Irlandiżi li jevitaw problemi ta’ storbju u ta’ 
rwejjaħ fl-immaniġġjar tal-impjanti Irlandiżi tagħhom għat-trattament tal-ilma mormi. L-
Aġenzija Irlandiża għall-Protezzjoni Ambjentali taġixxi bħala awtorità ta’ sorveljanza. 

III. Konklużjonijiet

Id-Direttiva 2002/49/KE (il-ħsejjes ambjentali) dwar il-ħsejjes ambjentali ma timponi l-ebda 
obbligazzjoni fil-każ imsemmi f’din il-petizzjoni u tħalli kompletament f’idejn l-Istat Membru 
l-għażla tal-kriterji tal-istorbju u tal-miżuri għat-tnaqqis tal-istorbju li għandhom jiġu 
implimentati. 

Li kieku l-installazzjoni kienet taqa’ fil-kamp ta’ applikazzjoni tad-Direttiva 96/61/KE 
(kontroll integrat tat-tniġġis), kieku kienu jkunu l-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru 
konċernat li kien ikollhom jassiguraw il-ħarsien tal-istruzzjonijiet relatati mal-istorbju hekk 
kif inhuma stabbiliti mill-awtorizzazzjoni xierqa għall-operat, ovvjament bil-kondizzjoni li 
dawn l-istruzzjonijiet jiġu stabbiliti mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri u 
għandhom ikunu bbażati fuq l-aħjar teknoloġiji disponibbli.

Fir-rigward tal-aspetti b’rabta mal-implimentazzjoni tad-Direttiva 2006/12/KE (dwar l-iskart), 
il-Kummissjoni qiegħda tikkuntattja lill-awtoritajiet Irlandiżi sabiex taċċerta ruħha kif il-
leġiżlazzjoni l-ġdida qiegħda tiġi implimentata b’rabta mal-impjant tat-trattament imsemmi 
mill-petizzjonanta.

Il-Kummissjoni se żżomm lill-Kumitat għall-Petizzjonijiet infurmat dwar dawn il-kuntatti.

4. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-24 ta’ April 2009.

L-awtoritajiet Taljani wrew li l-impjant għat-trattament tal-ilma mormi msemmi mill-
petizzjonanta ġie mibni minn żviluppatur tad-djar bi ftehim mad-Dipartiment tas-Servizzi tal-
Ilma tal-Kunsill tal-Kontea ta’ Kilkenny (KCC). Il-kostruzzjoni bdiet f’Ottubru 2005 u 
f’Mejju 2006 x-xogħlijiet kważi tlestew u l-impjant beda jirċievi l-ilma mormi. Is-sit tal-
impjant huwa dak tax-xogħlijiet oriġinali fuq it-trattament tal-ilma mormi mill-KCC għar-
raħal ta’ Mooncoin u jinsab f’zona verament rurali li hija madwar 2 km ’il bogħod minn 
Mooncoin u 0.5 km ’il bogħod mix-Xmara Suir. L-impjant huwa Sequential Batch Reactor 
(SBR) u dan ġie mibni min-Naas Engineering. 

L-awtoritajiet Irlandiżi kkonfermaw li kien hemm bosta problemi kemm bl-istandard ta’ 
kwalità kif ukoll bit-tagħmir provdut. L-istaff tal-KCC ipprepara lista ta’ nuqqasijiet, 
magħmula minn 97 punt separat li kellhom jiġu deċiżi qabel ma l-KCC ħa l-impjant f’idejh. 
Sal-aħħar tas-sena 2006, il-kuntrattur għamel diversi sforzi neqsin mill-entużjażmu biex 
jindirizza din il-lista, iżda wara dawn l-isforzi huwa ma tantx stinka biex jiġu solvuti l-
kwistjonijiet. F’Ġunju 2007, il-KCC ma kellux għażla oħra ħlief li jieħu l-immaniġġjar tal-
impjant f’idejh. F’Lulju 2007, il-kuntrattur ġie sottomess għal likwidazzjoni u għadhom iridu 
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jiġu solvuti għadd ta’ kwistjonijiet pendenti fil-Qorti Għolja Irlandiża.

Minn meta l-impjant beda jirċievi l-ilma mormi, beda jkun hemm ilmenti mir-residenti lokali 
dwar l-irwejjaħ u, b’mod iktar partikolari, dwar l-istorbju. Fir-rigward tal-kwistjonijiet tal-
istorbju u l-irwejjaħ, il-Kummissjoni rċeviet din l-informazzjoni segwenti li hija iktar 
speċifika:

L-istorbju:
L-ewwel ilment  dwar l-istorbju wasal fis-17 ta’ Mejju 2006. Stħarriġ dwar l-istorbju ( binhar) 
sar fl-24 ta’ Mejju 2006 u ġew reġistrati livelli ta’ 49 u 56 Leq kull 10 minuti fl-eqreb żewġt 
idjar lejn l-impjant. Għadd ta’ miżuri differenti ġew implimentati fl-impjant biex inaqqsu l-
livelli ta’ storbju. Fost il-miżuri meħuda kien hemm l-installazzjoni ta’ kappa akustika 
madwar id-dħul tal-arja, is-sostituzzjoni tal-insulazzjoni akustika oriġinali b’insulazzjoni 
akustika speċjali ogħla, ir-rilokazzjoni tad-dħul tal-arja għal livell iktar baxx, il-bini ta’ ħajt 
ta’ iżolazzjoni wara d-dħul tal-arja, it-tibdil tad-daqsijiet u tal-konfigurazzjoni tal-pajpijiet tat-
tankijiet tal-SBR, u l-mili tat-tankijiet tal-SBR f’livell ogħla. L-amalgamazzjoni ta’ dawn il-
miżuri wasslet għal tnaqqis evidenti fil-livelli tal-istorbju.

L-aħħar livelli mkejla ttieħdu fl-24 ta’ Mejju 2007 u, fid-djar li ssemmew qabel, il-livelli
kienu naqsu minn 49 għal 41.1 u minn 56 għal 45 dba Leq kull 10 minuti rispettivament 
(Limiti li huma ġeneralment aċċettati huma 55 dba Leq binhar u 45 Leq billejl). Żewġ settijiet 
intermedi ta’ kelj ta’ storbju (Lulju 2006 u Jannar 2007) urew li sar progress kostanti mil-
livelli ta’ Mejju 2007. Il-miżuri li ttieħdu minn Mejju 2007 reġgħu naqqsu l-livelli ta’ storbju. 
Attwalment, wasalna fi stadju fejn ma jidhirx li huwa possibbli li jkun hemm iktar tnaqqis tal-
livelli tal-istorbju. 

Irwejjaħ:
Kien hemm kwistjonijiet intermittenti minħabba l-irwejjaħ fl-impjant. Dawn kienu l-iktar 
minħabba l-mod ħażin ta’ kif ġie ddisinjat l-impjant, li qatt ma kien ikkummissjonat kif 
suppost u li l-KCC qatt ma wasallu manwal dwar kif jopera. Għalhekk il-KCC kien qiegħed 
jipprova jopera l-impjant kif ħallieh il-kuntrattur u mingħajr l-ebda gwida mill-manifattur. 
Biex tingħeleb din il-problema, l-impjant ġie eżamit fl-2008 minn espert estern f’kif ikun 
imfassal SBR u r-rakkomandazzjonijiet tiegħu ġew  implimentati immedjatament. 

Konklużjonijiet

Jidher li l-awtorità lokali kompetenti, li hija l-Kunsill tal-Kontea ta’ Kilkenny, interveniet biex 
tindirizza l-problemi ta’ storbju u rwejjaħ enfasizzati mill-petizzjonanta. L-Aġenzija għall-
Protezzjoni Ambjentali (EPA) kienet involuta  f’dan il-proċess kollu u jidher li hija pjuttost 
sodisfatta bl-arranġamenti attwali.

Fid-dawl tal-miżuri li ttieħdu biex tiġi rranġata s-sitwazzjoni u tal-informazzjoni għad-
dispożizzjoni tal-Kummissjoni, mhuwiex possibbli li jiġi identifikat ksur tal-leġiżlazzjoni 
Komunitarja.


