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Kumitat għall-Petizzjonijiet
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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0870/2008, imressqa mis-Sur John Keogan (ta' nazzjonalità Irlandiża), 
f'isem North East Against Incineration, li tinkludi bejn wieħed u ieħor 7,000 
firma, dwar l-oppożizzjoni kontra l-bini ta’ impjant tal-bijomassa għat-tisħin u l-
enerġija li hemm ippjanat f’College Nobber (Meath County, l-Irlanda)

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jipprotesta kontra l-bini ta’ impjant tal-bijomassa għat-tisħin u l-enerġija li 
hemm ippjanat f’College Nobber (Meath County, l-Irlanda). Skont il-petizzjonant, il-bini ta’ 
inċineratur ġdid mhuwiex meħtieġ peress li żewġ faċilitajiet simili, li jinsabu madwar 40 u 30 
kilometru ‘l bogħod minn Nobber, ingħataw il-permessi għall-ħruq tal-iskart. Il-petizzjonant 
jargumenta li l-inċineratur f’College Nobber se jkun jaħraq madwar 52,500 tunnellata ta’ skart 
agrikolu fis-sena u jidhirlu li l-attività tiegħu tkun ta’ riskju kbir għal saħħet ir-residenti. 

2. Ammissibilità

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

3. Tweġiba tal-Kummissjoni, li waslet fit-30 ta’ Jannar 2009.

Il-petizzjonant jipprotesta kontra l-bini ta’ impjant tal-bijomassa għat-tisħin u l-enerġija li 
hemm ippjanat f’College Nobber (Meath County, l-Irlanda). Skont il-petizzjonant, il-bini ta’ 
inċineratur ġdid mhuwiex meħtieġ peress li żewġ faċilitajiet simili, li jinsabu madwar 40 u 30 
kilometru ‘l bogħod minn Nobber, ingħataw il-permessi għall-ħruq tal-iskart. Il-petizzjonant 
jargumenta li l-inċineratur f’College Nobber se jkun jaħraq madwar 52,500 tunnellata ta’ skart 
agrikolu fis-sena u jidhirlu li l-attività tiegħu tkun ta’ riskju kbir għal saħħet ir-residenti.
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Id-Direttiva tal-Kunsill 85/337/KEE1 kif emendata dwar l-istima tal-effetti ta’ ċerti proġetti 
pubbliċi u privati fuq l-ambjent (magħrufa bħala d-Direttiva dwar l-Evalwazzjoni tal-Impatt 
Ambjentali jew id-Direttiva EIA), tapplika għall-impjanti tal-enerġija termika li jarmu sħana 
ta’ 300 megawatt jew aktar.  Skont din id-direttiva, proġetti li x’aktarx ikollhom effetti kbar 
fuq l-ambjent minħabba, fost ħwejjeġ oħra, in-natura, id-daqs u l-lok fejn jinsabu, għandhom 
ikunu suġġetti għal evalwazzjoni dwar l-effetti tagħhom fuq l-ambjent qabel ma jinħarġilhom 
permess għall-iżvilupp.  

Aktar minn hekk, skont l-Artikolu 3 tad-Direttiva EIA, l-evalwazzjonijiet tal-impatt 
ambjentali għandhom jindirizzaw, fost kwistjonijiet oħra, l-effetti tal-proġetti fuq il-bnedmin. 
Fuq il-bażi tal-informazzjoni mogħtija mill-petizzjonant, joħroġ id-dubju dwar jekk saritx l-
Evalwazzjoni tal-Impatt Ambjentali f’dan il-każ, u jekk sar, jekk din il-kwistjoni ġietx 
indirizzata kif suppost. 

Konklużjoni

Minn dak li turi l-informazzjoni mogħtija, il-Kummissjoni ma tistax tidentifika xi ksur tal-liġi 
ambjentali Komunitarja.  Madankollu, jekk il-petizzjonant ikun jista’ jgħaddi aktar 
informazzjoni lill-Kumitat għall-Petizzjonijiet, il-Kummissjoni tkun tista’ terġa’ teżamina l-
każ.

4. Tweġiba oħra tal-Kummissjoni, li waslet fid-19 ta' Ġunju 2009.

Il-petizzjonant ipprovda aktar dokumenti lill-Kummissjoni sabiex jiċċara jekk kienx saritx 
evalwazzjoni tal-impatt ambjentali għal dan il-proġett.  Id-dokumenti pprovduti juru li kien 
fil-fatt il-każ.  Madankollu, rapport li sar f’isem l-awtorità lokali jgħid li ċerti elementi mill-
Evalwazzjoni tal-Impatt Ambjentali (EIA) li saret ma kinux sodisfaċenti meta jitqabblu mal-
livell ta’ informazzjoni li ngħatat.

Id-Direttiva EIA, 85/337/KEE kif emendata2, tistabbilixxi regoli minimi ta' proċedura li fihom 
irid isir l-Evalwazzjoni tal-Impatt Ambjentali u tistabbilixxi rekwiżiti minimi ta' kontenut 
għall-informazzjoni li għandha tingħata mill-iżviluppatur lill-awtorità kompetenti. Id-
Direttiva ma tistabilixxix bażi li fuqha jkunu jistgħu jiġu eżaminati l-kwalità tal-fażijiet tal-
proċedura tal-EIA jew il-kontenut tal-informazzjoni. B’mod aktar speċifiku, l-Istati Membri 
huma responsabbli biex jiżguraw il-kwalità u s-suffiċjenza tad-dejta u l-informazzjoni li jidħlu 
fil-fażi tal-impatt ambjentali.  Konsegwentement, skont id-Direttiva EIA, il-Kummissjoni 
għandha marġni limitat biex tintervjeni u tikkontesta d-deċiżjonijiet tal-awtoritajiet nazzjonali 
kompetenti.

Barra minn hekk, jidher li l-applikazzjoni għall-impjant kienet ġiet irtirata mill-Awtorità tal-
Ippjanar (An Bord Pleanala) f’Novembru 2008. 

Il-Kummissjoni għadha ma tistax tidentifika xi ksur tal-leġiżlazzjoni ambjentali tal-KE.

                                               
1 ĠU L 175, 5.7.1985 p.40; ĠU L 73, 14.3.1997 p.5; ĠU L 156, 25.6.2003, p.17
2 ĠU L 175, 5/7/1985, p.40, ĠU L 73, 14/3/1997, p.5, ĠU L 156, 25/6/2003, p. 17


