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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1024/2008, ippreżentata mis-Sur T.B., ta’ nazzjonalità Irlandiża, f’isem 
The Friends of the Aquifer ltd, dwar l-allegati irregolaritajiet fil-proċess tal-għoti 
tal-liċenzja għall-bini ta’ inċineratur f’Carranstown (Kontea ta’ Meath, Irlanda)

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jikkunsidra li l-proċeduri għall-għoti tal-liċenzja għall-bini u t-tħaddim ta’ 
inċineratur f’Carranstown (Kontea ta’ Meath, Irlanda) setgħu ġew imfixkla bil-kbir. Skontu, l-
awtoritajiet kompetenti Irlandiżi kienu se jħallu lill-iżviluppatur jimmodifika l-applikazzjoni 
oriġinali għall-ippjanar li kienet tkopri sit suxxettibbli ħafna għat-tniġġis. Il-petizzjonant 
isostni li l-iżviluppatur kellu jippreżenta applikazzjoni ġdida suġġetta għal konsultazzjoni 
pubblika. Il-petizzjonant isostni li jekk tiġi aċċettata applikazzjoni tal-ippjanar sostanzjalment 
mibdula, l-awtoritajiet ikunu daru mad-dispożizzjonijiet dwar il-konsultazzjoni pubblika u, 
għalhekk, ikunu qed jiksru l-leġiżlazzjoni fis-seħħ. Il-petizzjonant jallega li l-inċineratur se 
jkun ta’ theddida serja għall-uniku akwiferu reġjonali importanti fit-Tramuntana ta’ Leinster, 
u jitlob lill-Parlament Ewropew biex jinvestiga l-kwistjoni.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-12 ta’ Diċembru 2008. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet nhar l-24 ta’ April 2009.

Il-petizzjonant jikkunsidra li l-proċeduri korretti għall-għoti tal-liċenzja għall-bini u t-tħaddim 
ta’ inċineratur f’Carranstown (Kontea ta’ Meath, Irlanda) ma ġewx segwiti. Skont il-
petizzjonant, l-awtoritajiet kompetenti Irlandiżi ħallew lill-iżviluppatur jimmodifika l-
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applikazzjoni oriġinali għall-ippjanar li kienet tkopri sit suxxettibbli ħafna għat-tniġġis. Il-
petizzjonant isostni li l-iżviluppatur kellu jippreżenta applikazzjoni ġdida suġġetta għal 
konsultazzjoni pubblika. Il-petizzjonant isostni li billi ġiet aċċettata l-applikazzjoni tal-
ippjanar sostanzjalment mibdula, l-awtoritajiet daru mad-dispożizzjonijiet dwar il-
konsultazzjoni pubblika u, għalhekk, kisru l-leġiżlazzjoni fis-seħħ. Il-petizzjonant jallega li l-
inċineratur se jkun ta’ theddida serja għall-uniku akwiferu reġjonali importanti fit-Tramuntana 
ta’ Leinster, u jitlob lill-Parlament Ewropew biex jinvestiga l-kwistjoni.

Il-kummenti tal-Kummisjoni dwar il-petizzjoni

L-impjanti kollha għall-ħruq ta’ skart jeħtieġ ikunu konformi mad-Direttiva 2000/76/KE1 dwar l-
inċinerazzjoni ta’ skart u, skont il-kapaċità u t-tip ta’ skart tagħhom il-biċċa l-kbira ta’ dawn l-
istallazzjonijiet jaqgħu wkoll taħt ir-rekwiżiti tad-Direttiva 2008/1/KE2 dwar il-prevenzjoni u l-
kontroll integrati tat-tniġġiż.

Jeħtieġ li anke l-istallazzjonijiet għall-ħruq ta’ skart ikunu konformi mar-rekwiżiti tad-
Direttiva tal-Kunsill 85/337/KEE (magħrufa bħala d-Direttiva tal-Istima tal-Impatt 
Ambjentali jew id-Direttiva EIA) kif emendata3. Din id-Direttiva tfassal proċedura speċifika li 
għandha tiġi segwita biex jiġi żgurat li ssir stima tal-impatt ambjentali tal-proġetti proposti 
qabel ma jingħata l-kunsens għall-iżvilupp. Għall-istallazzjonijiet għall-ħruq tal-iskart 
b’kapaċità li taqbeż il-100 tunnellata fil-ġurnata, l-EIA hija obbligatorja. Taħt dan il-limitu, 
jeħtieġ li l-Istati Membri, permezz ta’ proċess magħruf bħala screening, jiddeċiedu jekk tali 
stima hijiex meħtieġa. Kull proċedura ta’ EIA għandha tinkludi kosultazzjoni mal-awtoritajiet 
ambjentali kompetenti u mal-pubbliku kkonċernat. Skont l-informazzjoni miġbura fuq is-sit 
tal-Internet tal-An Bord Pleanála, l-EIA twettqet kif xieraq u saret ukoll seduta ta’ smigħ 
pubblika.

Xieraq li wieħed jinnota wkoll li r-responsabilità għall-implementazzjoni korretta tal-liġi KE 
hija primarjament tal-Istati Membri. Il-Kummissjoni ma għandha l-ebda setgħa li tieħu post l-
awtoritajiet tal-Istati Membri fl-ippjanar ta’ attivitajiet u fid-deċiżjonijiet tagħhom, 
pereżempju, dwar l-awtorizzazzjoni tal-pjan ta’ żvilupp għal inċineratur. Jibqa’ f’idejn l-
awtoritajiet Irlandiżi li japplikaw il-miżuri neċessarji biex jiżguraw li tali pjanijiet u proġetti 
relatati ma jippreżentawx riskji serji ambjentali.

Konklużjoni

Fuq il-bażi tal-informazzjoni ppreżentata mill-petizzjonant, il-Kummissjoni ma tista’ 
tidentifika l-ebda ksur tal-leġiżlazzjoni ambjentali KE. Jekk kemm-il darba l-petizzjonant 
jipprovdi lill-Kumitat għall-Petizzjonijiet b’iktar informazzjoni, il-Kummissjoni mbgħad tkun 
lesta teżamina l-każ mill-ġdid.
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