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Suġġett:  Petizzjoni 0181/2009, ippreżentata minn Karl Wezel, ta’ nazzjonalità Ġermaniża 
dwar il-produzzjoni tal-elettriku miż-żejt tal-palm u t-tniġġis li jirriżulta minnha

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jipprotesta kontra pjanijiet għall-użu taż-żejt tal-palm għall-produzzjoni tal-
elettriku fil-belt Ġermaniża ta’ Sulz (Baden Württemberg). Huwa jirreferi għat-tniġġis li 
joħloq dan il-proċess u jappella għall-projbizzjoni tal-użu taż-żejt tal-palm fl-impjant tat-
tisħin u l-elettriku kkonċernat, li jinsab qrib ħafna (70 m) ta’ proprjetà residenzjali.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibli fil-25 ta’ Mejju 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(4) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-26 ta’ Ottubru 2009.

‘Il-petizzjoni

Il-petizzjonant jipprotesta kontra l-operazzjoni ppjanata ta’ impjant li jipproduċi kemm is-
sħana u kemm l-elettriku (CHP) li qed jinbena bħalissa qrib zona residenzjali f’Sulz-
Mühlheim (Baden-Württemberg). Huwa joġġezzjona għall-permess ta’ kostruzzjoni li nħareġ 
mingħajr ma saret proċedura sħiħa ta’ studju dwar l-impatt tal-emissjonijiet, minħabba il-qsim 
tal-impjant f’unitajiet iżgħar li jiġġeneraw is-sħana u l-ettriku, sabiex kull unità tibqa’ taħt il-
limitu minimu biex issir proċedura ta’ approvazzjoni normali skont il-leġiżlazzjoni Federali 
dwar l-Emissjonijiet, li min-naħa tagħha tippermetti li jsir il-monitoraġġ sussegwenti tal-
emissjonijiet. F’dan il-kuntest, il-petizzjonant jesprimi wkoll tħassib dwar l-għoli taċ-ċumnija 
tal-impjant, u b’mod iktar ġenerali, dwar l-użu taż-żejt tal-palm bħala bijofjuwil għall-
ġenerazzjoni tal-elettriku kif ukoll dwar l-utilità ta’ impjanti ta’ koġenerazzjoni. 
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Il-petizzjoni hija kopja ta’ petizzjoni li l-petizzjonant diġà kien ippreżenta mingħajr suċċess 
lill-Kumitat għall-Petizzjonijiet tal-Landtag ta’ Baden Württemberg (parlament reġjonali).

Il-kummenti tal-Kummissjoni dwar il-petizzjoni

Id-Direttiva tal-Kunsill 85/337/KEE dwar l-istima tal-effetti ta’ ċerti proġetti pubbliċi u 
privati fuq l-ambjent (Direttiva dwar l-EIA) kif emendata bid-Direttiva 97/11/KE 1 tistipula li 
l-Istati Membri għandhom jiżguraw li, qabel ma tingħata l-approvazzjoni għall-iżvilupp, 
proġetti li probabbilment ikollhom effetti sinifikattivi fuq l-ambjent imħabba, inter alia, in-
natura tagħhom, id-daqs jew is-sit fejn ikunu jinstabu jiġu soġġetti għal studju dwar l-effetti 
ambjentali. Dawn il-proġetti huma definiti fl-Artikolu 4 li jirreferi għal Anness I u II tad-
direttiva.

Proġetti ta’ impjanti ta’ koġenerazzjoni jaqgħu taħt Anness II, punt 3. (a), tad-Direttiva dwar 
l-EIA u huma deskritti bħala “Installazzjonijiet industrijali għall-produzzjoni tal-elettriku, il-
fwar u l-misħun (proġetti mhux inklużi f’Anness I)”.  Għall-proġetti ta’ Anness II, l-Istati 
Membri jridu jiddeterminaw, permezz ta’ eżami każ b’każ jew skont limiti minimi jew 
kriterji, jekk il-proġett għandux ikun soġġett għal studju minħabba l-effetti sinifikanti li 
probabbilment ikollu fuq l-ambjent meta wieħed iqis il-kriterji tal-għażla relevanti stabbiliti 
f’Anness II tad-direttiva. F’każ li l-Istat Membru jiddeċiedi li l-proġett se jkollu effetti 
sinifikattivi fuq l-ambjent, għandu jsir studju dwar l-impatt ambjentali. 

L-Istati Membri għandhom jiżguraw ukoll li d-deċiżjoni dwar jekk il-proġett għandux ikun 
soġġett għal studju dwar l-impatt ambjentali jew le, issir disponibbli lill-pubbliku.

Skont l-informazzjoni provduta mill-petizzjonant, il-proġett - li jista’ jkun “impjant ta’
koġenerazzjoni” jew “installazzjoni b’magni ta’ kombustjoni” kien awtorizzat minn sempliċi 
permess ta’ kostruzzjoni li impona ċerti kundizzjonijiet biex itaffu l-impatti ambjentali tiegħu 
(storbju, emissjonijiet), iżda ma ġiex sottomess għal proċedura ta’ approvazzjoni normali 
marbuta ma’ proċeduri ta’ studju dwar l-impatt ambjentali minħabba li l-limiti minimi
applikabbli ma kinux intlaħqu mill-proġett. 

Skont in-natura u t-tip tal-installazzjoni, li ma ġewx speċifikati fil-petizzjoni, il-limiti minimi
stabbiliti mil-leġiżlazzjoni Ġermaniża (Direttiva rigward il-Liġi Federali dwar l-Emissjonijiet
- BimSchV) għad-determinazzjoni dwar jekk il-proġetti għandhomx ikunu soġġett għal studju 
dwar l-impatt ambjentali f’konformità mad-Direttiva dwar l-EIA, jistgħu jvarjaw bejn 20MW 
- < 50 MW (għal installazzjonijiet għall-produzzjoni tal-elettriku u s-sħana/impjanti ta’
koġenerazzjoni) u 1MW- < 20 MW (għal installazzjonijiet b’magna ta’ kombustjoni). Skont 
il-leġiżlazzjoni nazzjonali Ġermaniża (UVPG2, BImSchV3), il-limiti minimi japplikaw ukoll 
għal proġetti integrati (effetti kumulattivi) komposti minn installazjonijiet simili li għandhom 
rabta bejniethom fir-rigward tas-sit jew l-operazzjoni komuni tagħhom. 

Skont il-petizzjonant, il-limitu minimu stabbilit ma ntlaħaqx għaliex kumpaniji żgħar 
                                               
1 ĠU L073, 14 ta’ Marzu 1997
2  Il-Liġi Ġermaniża dwar l-EIA (UVPG) UVPG §3b - UVP-Pflicht aufgrund Art, Größe und Leistung der   
Vorhaben
3 Ir-4 Direttiva għall-implimentazzjoni tal-Liġi Federali dwar il-Protezzjoni mill-Emissjonijiet (4.BImSchV) l-
Artikolu 1.4 (gemeinsame Anlage) installazzjonijiet integrati 
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individwali kienu ffurmati għall-operazzjoni ta’ kull ġeneratur tal-enerġija mit-tnejn installati 
attwalment li jiffurmaw l-impjant ta’ koġenerazzjoni u li, inkella, jaqbeż il-limitu minimu
għall-istudju u jkun soġġett għal proċeduri ta’ approvazzjoni normali skont il-BImSchG,. 
Għalhekk il-ġeneraturi, kull wieħed meqjus bħala proġett separat, baqgħu taħt il-valur ta’ 
limitu minimu ta’ 1 MW ta’ sħana prodotta, li meta jinqabeż il-liġi titlob li ssir proċedura ta’
approvazzjoni.

Konklużjonijiet

Fl-opinjoni tal-Kummissjoni, il-qsim ta’ proġett f’“subproġetti” sabiex kull wieħed minn 
dawn jaqa’ taħt il-limiti minimi għall-monitoraġġ, u, għalhekk, ikunu esklużi mir-rekwiżiti 
tad-Direttiva dwar l-EIA, mhux f’konformità mad-direttiva u l-ġurisprudenza tal-Qorti 
Ewropea tal-Ġustizzja1 (ECJ). 

Fuq il-bażi tal-informazzjoni provduta mill-petizzjonant, l-installazzjoni inkwistjoni tista’
tkun koperta mill-Anness II tad-Direttiva 85/337/KEE skont il-limiti minimi u l-kriterji 
stabbiliti mill-liġi Ġermaniża dwar l-istudju dwar l-impatt ambjentali (UVP Gesetz). Id-
dispożizzjonijiet relevanti ta’ din il-liġi huma konformi mad-direttiva. 

L-allegat ksur tal-leġiżlazzjoni nazzjonali mhuwiex soġġett għal skrutinju mill-Kummissjoni. 
Jekk tħassib bħal dan jeżisti, jeħtieġ li l-ewwel u qabel kollox ikun mressaq quddiem il-korpi 
Ġermaniżi jew il-Qrati responsabbli rispettivi.’

                                               
1 ECJ 16.9.2004, C-227/01 (il-Kummissjoni vs Spanja)


