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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0276/2007, imressqa minn Ioan Paul, ta’ nazzjonalità Rumena, li 
ġġib 34 firma, dwar l-impatt detrimentali fuq is-saħħa tar-residenti 
minħabba l-attività ta’ kumpanija fil-viċin speċjalizzata fir-reċiklaġġ ta’ 
residwi li ġejjin mill-annimali

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant, f’isem l-34 resident minn Ilfov (Popesti Leordeni, ir-Rumanija), jilmenta dwar 
l-intejjen maħluqa mill-attività ta’ kumpannija fil-viċin speċjalizzata fir-reċiklaġġ ta’ residwi 
li ġejjin mill-annimali. Skont il-petizzjonant, l-arja f’dan il-viċinat hija mniġġsa ħafna u l-
ilmenti kollha li tressqu quddiem l-awtoritajiet lokali baqgħu ma ngħataw l-ebda tweġiba. Il-
petizzjonant, li jargumenta li l-kumpannija naqset li tieħu l-miżuri xierqa biex taġġorna t-
teknoloġiji tagħha, qiegħed jitlob lill-Parlament Ewropew biex jintervieni.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fis-26 ta’ Lulju 2007. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fid-19 ta’ Ottubru 2007.

Il-petizzjonant juri tħassib dwar il-kundizzjonijiet li jopera fihom l-impjant ta’ S.C. PROTAN 
SA għall-ipproċessar tal-iskart tal-annimali, li jinsab fil-belt ta’ Popesti-Leordeni, fir-
Rumanija. Skont il-petizzjonant, l-emissjonijiet tal-installazzjoni jwasslu għal diversi 
problemi ta’ rwejjaħ.
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Id-Direttiva 96/61/KE dwar il-prevenzjoni u l-kontroll1 integrat tat-tniġġis, tkopri 
installazzjonijiet li jagħmlu dawn l-attivitajiet: installazzjonijiet għar-rimi jew ir-riċiklaġġ ta’ 
karkassi tal-annimali u tal-iskart tal-annimali b’kapaċità ta’ trattament li taqbeż l-10 tunnellati 
kuljum. Skont din id-Direttiva, għal kull installazzjoni, l-awtoritajiet kompetenti huma 
mitluba jistabbilixxu, permess integrat ibbażat fuq l-aqwa tekniki sabiex jiġi assigurat livell 
għoli ta’ protezzjoni tal-ambjent sħiħ. L-awtoritajiet kompetenti huma mitluba jassiguraw 
ukoll li l-operatur jikkonforma mal-kundizzjonijiet tal-permess meta jħaddem l-installazzjoni.

Skont it-Trattat ta’ Adeżjoni tar-Repubblika tar-Rumanija2, S.C. PROTAN SA ingħatat 
deroga sal-31 ta’ Diċembru 2015 sabiex tissodisfa l-ħtiġijiet tal-Artikoli 9(3) u 9(4) tad-
Direttiva 96/61/KE rigward id-dispożizzjonijiet biex jiġu ffissati l-valuri ta’ limitu ta’ 
emissjonijiet, parametri ekwivalenti jew miżuri tekniċi bbażati fuq l-aqwa tekniki disponibbli. 
Madankollu, il-permessi koordinati kompletament għal dawn l-installazzjonijiet konċernati 
b’din id-deroga, għandhom joħorġu qabel it-30 ta’ Ottubru 2007, u għandu jkun fihom 
kalendarji individwali obbligatorji biex tintlaħaq konformità totali. Dawn il-permessi 
għandhom jassiguraw il-konformità mal-prinċipji ġenerali li jirregolaw l-obbligi bażiċi tal-
operaturi kif stabbiliti fl-Artikolu 3 tad-Direttiva, sat-30 ta’ Ottubru 2007.

Konklużjonijiet

Il-Kummissjoni se tinvestiga aktar mal-awtoritajiet Rumeni, kif qed tiġi implimentata d-
Direttiva 96/61/KE fir-rigward tal-installazzjoni konċernata. Il-Kummissjoni se titlob ukoll 
informazzjoni mingħand l-awtoritajiet Rumeni dwar l-implimentazzjoni ta’ leġiżlazzjoni oħra 
tal-Komunità li jista’ jkun li hi diġà applikabbli għal din l-installazzjoni speċifika. Din 
tirrigwarda b’mod partikolari il-leġiżlazzjoni dwar l-iskart u l-kwalità tal-arja.

4. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fil-21 ta’ Ottubru 2008.

Kif inhu muri fil-komunikat preċedenti tal-Kummissjoni, il-benefiċċji tal-installazzjoni minn 
derogazzjoni permezz tat-Trattat ta’ Adeżjoni tar-Repubbika tar-Rumanija3, sal-31 ta’ 
Dicembru 2015, biex jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-Artikoli 9(3) u 9(4) tad-Direttiva 2008/1/KE 
rigward il-Prevenzjoni u l-kontroll integrat tat-tniġġis (verżjoni kodifikata tad-Direttiva 
96/61/KE, minn issa ’l quddiem: id-Direttiva tal-IPPC)4 li tirrigwarda d-dispożizzjonijiet biex 
jiġu ffissati l-valuri ta’ limitu tal-emissjonijiet, il-parametri ekwivalenti jew il-miżuri tekniċi 
bbazati fuq l-aqwa metodi disponibbli. Madankollu, għandhom jingħataw permessi koordinati 
bis-sħiħ, qabel it-30 ta’ Ottubru 2007, għall-installazzjonijiet li għandhom x’jaqsmu ma’ din 
id-deroga, li jinkludu skedi li jorbtu b’mod individwali l-kisba ta’ konformità totali. Dawn il-
permessi għandhom jiżguraw konformità mal-principji ġenerali li jirregolaw l-
obbligazzjonijiet bażiċi tal-operaturi, kif huma stipulati fl-Artikolu 3 tad-Direttiva sat-30 ta’ 
Ottubru 2007.

Flimkien ma’ dan, il-Kummissjoni kkuntatjat lill-awtoritajiet Rumeni sabiex titlob 
informazzjoni dwar is-sitwazzjoni tal-permessi u l-kundizzjonijiet tal-installazzjonijiet 
konċernati. L-informazzjoni segwenti ġiet provduta mill-awtoritajiet Rumeni:
                                               
1 ĠU L 257, ta’ l-10.10.1996, p. 26.
2 ĠU L 157, tal-21.6.2005, p. 180.
3 ĠU L 157, 21.6.2005, p. 180
4 ĠU L 24, 29.1.2008., p. 8
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 Fl-2008, l-Għassies tal-Ambjent Nazzjonali (l-awtorità kompetenti għall-infurzar tal-
leġiżlazzjoni ambjentali) waslulu dsatax-il ilment dwar l-operat tal-installazzjoni. Il-
punti l-aktar b’saħħithom ta’ dawn l-ilmenti kienu l-problema tar-riħa. Minħabba 
f’dan, l-awtorità kompetenti ħadet miżuri ta’ infurzar li wasslu għall-għoti ta’ multi 
f’forma ta’ flus għall-operatur tal-installazzjoni li jkun fi ksur tal-leġiżlazzjoni 
applikabbli;

 Il-permess integrat inħareġ lil S.C PROTAN SA mill-awtorità kompetenti skont l-
implimentazzjoni tad-Direttiva tal-IPPC. Il-permess jinkludi rekwiżiti lill-operatur 
sabiex jillimita l-emissjonijiet tal-installazzjoni inklużi dawk li jirrigwardaw il-
kwistjonijiet tar-riħa. Skont l-awtoritajiet Rumeni, dawn il-miżuri se jindirizzaw l-
inkonvenjenzi kkawżati minn din l-installazzjoni. Din tinkludi miżuri fuq medda 
qasira ta’ żmien kif ukoll dawk fit-tul.

Abbażi tal-informazzjoni sottomessa mill-petizzjonant u minħabba l-miżuri maħruġa mill-
awtoritajiet Rumeni, il-Kummissjoni ma tistax tidentifika ksur tal-leġiżlazzjoni Komunitarja 
(id-Direttiva tal-IPPC) kif inhi s-sitwazzjoni issa.

Jekk il-petizzjonant jagħti aktar evidenza li din l-installazzjoni mhijiex f’konformità mar-
rekwiżiti tal-leġiżlazzjoni Komunitarja, il-Kummissjoni tinvestiga aktar din il-kwistjoni.

5. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-1 ta’ Settembru 2009.

Il-petizzjonant juri tħassib dwar il-kundizzjonijiet li jopera fihom l-impjant ta’ S.C. PROTAN 
SA għall-ipproċessar tal-iskart tal-annimali, li jinsab fil-belt ta’ Popesti-Leordeni, fir-
Rumanija. Skont il-petizzjonant, l-emissjonijiet ta’ din l-installazzjoni jwasslu għall-problemi 
serji ta’ rwejjaħ.

Kif indikat fil-komunikazzjonijiet preċedenti u skont l-informazzjoni li għandha l-
Kummissjoni, l-installazzjoni, ikklassifikata mill-awtoritajiet Rumeni bħala impjant approvat 
għall-ipproċessar ta’ prodotti sekondarji tal-annimali ta’ Kategorija 1 skont ir-Regolament 
(KE) Nru 1774/2002 li jippreskrivi regoli tas-saħħa li jirrigwardaw prodotti sekondarji tal-
annimali mhux maħsuba għall-konsum uman1, għandha permess maħruġ f’konformità mad-
dispożizzjonijiet rilevanti tad-Direttiva 2008/1/KE dwar il-prevenzjoni u l-kontroll integrati 
tat-tniġġiż (verżjoni kkodifikata tad-Direttiva 96/61/KE, minn hawn ’il quddiem imsejħa: id-
Direttiva dwar l-IPPC)2. Barra minn hekk, jiddependi mid-deroga skont it-Trattat  ta’ 
Adeżjoni tar-Repubblika tar-Rumanija3 sal-31 ta’ Diċembru 2015 biex jiġu ssodisfati r-
rekwiżiti tal-Artikoli 9(3) u 9(4) tad-Direttiva dwar l-IPPC dwar id-dispożizzjonijiet biex jiġu 
stabbiliti valuri limitu għall-emissjonijiet, parametri ekwivalenti jew miżuri tekniċi bbażati 
fuq l-aqwa tekniki disponibbli.

L-awtoritajiet Rumeni infurmaw ukoll lill-Kummissjoni dwar miżuri ta’ infurzar meħuda 
mill-awtorità kompetenti biex tiġi żgurata l-konformità tal-installazzjoni kkonċernata mal-
kundizzjonijiet tal-permess tagħha. Għalhekk, kif qegħdin l-affarijiet, il-Kummissjoni ma 
                                               
1 ĠU L 273, 10.10.2002, p. 1.
2 ĠU L 24, 29.1.2008, p. 8.
3 ĠU L 157, 21.6.2005, p. 180.
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tistax tidentifika ksur tal-leġiżlazzjoni Komunitarja (id-Direttiva dwar l-IPPC).


