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Suġġett: Petizzjoni 1050/2008, minn Ernesto Cesarini, ta’ nazzjonalità Taljana, 
b’40 kofirmatarju, dwar stazzjon tal-enerġija mħaddem bil-faħam ħdejn 
Civitavecchia u Montalto di Castro (l-Italja)

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant joġġezzjona għall-konverżjoni tal-istazzjon tal-enerġija ħdejn Civitavecchia u 
Montalto di Castro fl-Italja fi stazzjon ta’ enerġija mħaddem bil-faħam. Il-petizzjonant jibża’ 
li dan iwassal għal tniġġis serju u jista’ jipperikola s-saħħa pubblika. Il-petizzjonant 
jikkunsidra li l-valutazzjoni tal-impatt ambjentali għandha difetti serji. Huwa jitlob lill-
Parlament Ewropew biex jiżgura li l-Gvern Taljan iwettaq valutazzjoni tal-impatt ambjentali 
ġdida, li għandha tkun imwettqa kif xieraq, sabiex il-komunità lokali jkollha l-benefiċċju tal-
protezzjoni li hija intitolata għaliha skont il-liġi Ewropea.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fil-15 ta’ Diċembru 2008. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummssjoni, li waslet fl-24 ta’ April 2009.

Il-petizzjoni

Il-petizzjonanti jqajmu tħassib dwar l-istima tal-impatt ambjentali, dwar il-proċedura ta’ 
awtorizzazzjoni u l-kundizzjonijiet għat-tħaddim ta’ impjant tal-enerġija f’Civitavecchia 
(Torrevaldaliga Nord), Lazio, l-Italja, li qed jiġi kkonvertit f’impjant imħaddem bil-faħam. 

Il-kummenti tal-Kummissjoni dwar il-petizzjoni
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Id-Direttiva tal-IPPC

L-Anness I tad-Direttiva 2008/1/KE dwar il-prevenzjoni u l-kontroll integrati tat-tniġġis 
(minn hawn ’l isfel imsejħa: id-Direttiva tal-IPPC, verżjoni kkodifikata tad-Direttiva 
96/61/KE)1 jagħti lista tal-kategoriji ta’ attivitajiet industrijali li jaqgħu fl-ambitu ta’ din id-
Direttiva. Din tinkludi installazzjonijiet ta’ kombustjoni li jieħdu rata ta’ sħana li taqbeż il-50 
MW. Abbażi tal-informazzjoni mibgħuta mill-petizzjonant, l-installazzjoni taqa’ fl-ambitu 
tad-Direttiva tal-IPPC.

Id-Direttiva tal-IPPC tistipula li installazzjonijiet li jaqgħu fl-ambitu tagħha jitħaddmu skont 
il-permessi, inklużi l-valuri tal-limitu ta’ emissjonijiet ibbażati fuq l-aħjar tekniki disponibbli 
(BAT), imfasslin b’mod li jipprevenu l-emissjonijiet, u fejn dan ma jkunx prattiku, biex 
b’mod ġenerali jnaqqsu l-emissjonijiet u l-impatt fuq l-ambjent fit-totalità tiegħu. Il-
prevenzjoni jew it-tnaqqis ta’ emissjonijiet fl-arja, fl-ilma u fil-ħamrija għandhom, għalhekk, 
ikunu ttrattati fil-permessi ambjentali maħruġin skont id-Direttiva tal-IPPC.

Il-Kummissjoni adottat għadd ta’ dokumenti ta’ referenza tal-BAT (BREFs) li jkopru l-
attivitajiet li jaqgħu fl-ambitu tad-Direttiva tal-IPPC, u li għandhom jitqiesu mill-awtoritajiet 
kompetenti meta jistabbilixxu valuri tal-limitu ta’ emissjonijiet ibbażati fuq il-BAT, parametri 
ekwivalenti jew miżuri tekniċi għal installazzjonijiet bħal dawn.

Il-petizzjonanti argumentaw li l-permess għall-impjant tal-enerġija konvertit ta’Civitavecchia 
ma fihx valuri tal-limitu ta’ emissjonijiet fl-arja tas-sustanzi pollutanti rilevanti kollha, u ma 
fihx valuri tal-limitu ta’ emissjonijiet għall-ilma tad-drenaġġ. Fir-rigward ta’ emissjonijiet ta’ 
trab, dijossidu tal-kubrit u merkurju, li għalihom valuri tal-limitu ġew inklużi fil-permess, 
huma argumentaw li dawn il-valuri huma ogħla minn dawk assoċjati mal-aħjar tekniki 
disponibbli deskritti fid-dokumenti ta’ referenza tal-BAT. 

L-Artikolu 9(3) tad-Direttiva tal-IPPC jistipula li fil-permess, l-awtoritajiet kompetenti 
għandhom jinkludu valuri tal-limitu għas-sustanzi pollutanti li x’aktarx joħorġu mill-
installazzjoni kkonċernata fi kwantitajiet sinifikanti, minħabba n-natura ta’ dawn il-pollutanti.
Abbażi ta’ dan, hija l-awtorità kompetenti li għandha tiddeċiedi għal liema pollutanti 
għandhom jiġu stabbiliti valuri tal-limitu ta’ emissjonijiet.

Id-Direttiva 2001/80/KE dwar il-limitazzjoni tal-emissjonijiet ta’ ċertu tniġġis fl-arja minn 
impjanti kbar tal-kombustjoni (id-Direttiva tal-LCP)2 tirrikjedi li l-permessi għal impjanti 
kbar ta’ kombustjoni jkun fihom valuri tal-limitu ta’ emissjonijiet għad-dijossidu tal-kubrit, l-
ossidi tan-nitroġenu u t-trab, li ma jaqbżux il-valuri tal-limitu stabbiliti f’din id-Direttiva. 

L-emissjonijiet ta’ CO, HCl u HF fl-arja mhumiex koperti mid-Direttiva tal-LCP. Iżda l-
BREF tal-LCP isemmi tekniki biex jitnaqqsu dawn l-emissjonijiet, kif ukoll livelli relatati 
assoċjati mal-BAT. Wieħed jista’ jistenna, għalhekk, li l-awtorità kompetenti tqis dawn il-
pollutanti meta tistabbilixxi l-kundizzjonijiet tal-permess skont l-Artikolu 9(3) u 9(4) tad-
Direttiva tal-IPPC. 

                                               
1 ĠU L 24, 29.1.2008., p. 8
2 ĠU L 309, 27.11.2001
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Għall-metalli tqal As, Se, Pt, Pd u Be, il-BREF dwar l-LCP ma fihx livelli ta’ emissjonijiet 
assoċjati mal-BAT. Barra minn dan, billi l-emissjonijiet tal-parti l-kbira ta’ dawn il-metalli 
jieħdu l-għamla ta’ materja ta’ partikuli, għandu jkun suffiċjenti li jiġu stabbiliti valuri tal-
limitu xierqa għat-trab biex ikunu kkontrollati wkoll l-emissjonijiet ta’ dawn il-metalli. 

Madankollu l-limitu għal emissjonijiet ta’ trab fil-permess huwa stabbilit għal 15-il mg/Nm³, 
waqt li l-firxa ta’ livelli ta’ emissjonijiet assoċjati mal-BAT hija minn 5 sa 10 mg/Nm³. 
Għalkemm mill-informazzjoni li waslet jidher li l-BAT hija applikata (għerik bl-ilma, filtru 
tad-drapp), il-valur tal-limitu stabbilit ma jiżgurax għalkollox li l-emissjonijiet ta’ trab ikunu 
kkontrollati b’mod li ma jaqbżux il-livelli stabbiliti mill-marġini tal-BAT. Biex l-
applikazzjoni tal-BAT tiġi evalwata b’mod sħiħ, jeħtieġ li l-emissjonijiet reali jitqabblu mal-
livelli ta’ emissjonijiet assoċjati mal-BAT.

Dwar dak li stqarrew il-petizzjonanti fir-rigward tal-paragun tal-valuri tal-limitu għad-
dijossidu tal-kubrit u għall-merkurju mal-livelli tal-BAT mill-BREF, il-Kummissjoni 
tirrimarka li l-valur tal-limitu ta’ emissjonijiet għal SO2 stabbilit fil-permess huwa skont il-
marġini tal-BAT. Għall-merkurju, il-BREF ma jiddefinix il-livelli ta’ emissjonijiet assoċjati 
mal-BAT.

Il-permess ma fihx valuri tal-limitu ta’ emissjonijiet għall-ilma tad-drenaġġ. Madankollu, 
mill-informazzjoni li waslet mhux ċar kif il-permess jirrelata mad-digriet leġiżlattiv dwar ir-
rimi tal-ilma tad-drenaġġ. L-użu ta’ għerik bl-ilma għat-tindif tal-katusi tal-gassijiet bilfors 
joħloq emissjonijiet fl-ilma, li għandhom ikunu kkontrollati billi jiġu stabbiliti valuri xierqa 
tal-limitu ta’ emissjonijiet. Il-BREF tal-LCP fih livelli ta’ emissjonijiet assoċjati mal-BAT 
għal diversi pollutanti. 

Id-Direttiva tal-EIA

Id-Direttiva tal-Kunsill 85/337/KE1 kif emendata mid-Direttiva tal-Kunsill 97/11/KE2, 
magħrufa wkoll bħala d-Direttiva tal-Valutazzjoni tal-Impatt Ambjentali (EIA), tistipula 
evalwazzjoni tal-effetti ta’ ċerti proġetti pubbliċi u privati fuq l-ambjent.  

Fil-każ ta’ dan il-proġett, kienet saret EIA. L-informazzjoni mogħtija fil-petizzjoni turi li l-
pubbliku u l-awtoritajiet ikkonċernati kellhom l-opportunità jesprimu l-fehmiet tagħhom dwar 
il-proġett u dwar l-istudju tal-impatt ambjentali li kien sar. Il-proċess tal-EIA intemm fl-4 ta’ 
Novembru 2003 b’digriet konġunt tal-Ministeru tal-Ambjent u l-Ħarsien tal-Artijiet u tal-
Ministeru tal-Ħarsien tal-Patrimonju u l-Kultura.

Il-Kummissjoni tixtieq tenfasizza li d-Direttiva tal-EIA ma tipprovdix preskrizzjonijiet 
sostanzjali u ma tistabbilix standards ambjentali obbligatorji; għalhekk, l-awtoritajiet 
kompetenti nazzjonali mhumiex obbligati jisiltu riżultati speċifiċi mis-sejbiet tal-EIA ta’ 
proġett partikolari. Barra minn dan, billi d-Direttiva tistabbilixxi rekwiżiti proċedurali biss, id-

                                               
1 Direttiva tal-Kunsill 85/337/KEE tas-27 ta’ Ġunju 1985 dwar l-istima tal-effetti ta’ ċerti proġetti pubbliċi u 
privati fuq l-ambjent, ĠU L 175, 5.7.1985
2 Direttiva tal-Kunsill 97/11/KE tat-3 ta’ Marzu 1997 li temenda d-Direttiva 85/337/KEE dwar l-istima tal-effetti 
ta’ ċerti proġetti pubbliċi u privati fuq l-ambjent, ĠU L 73, 14.3.1997



PE423.917v02-00 4/5 CM\797215MT.doc

MT

deċiżjonijiet dwar il-ħtieġa ta’ proġett jew fejn għandu jkun lokalizzat kif ukoll il-verifika tas-
sostanza (pereżempju l-informazzjoni u d-dejta li jkun hemm fih) tal-istudju tal-impatt 
ambjentali u tal-adegwatezza ta’ kull kundizzjoni ambjentali imposta huma r-responsabilità 
tal-awtoritajiet nazzjonali kompetenti. B’mod aktar speċifiku, l-Istati Membri għandhom ir-
responsabilità jiżguraw li d-dejta u l-informazzjoni li jkun hemm fl-istudju ambjentali jkunu 
adegwati u ta’ kwalità. Fir-rigward tat-tħassib li tqajjem f’din il-petizzjoni, dan ir-raġunament 
japplika għad-dejta u l-informazzjoni dwar l-impatti fuq is-saħħa tal-bniedem u fuq il-kwalità 
tal-arja.

L-emenda biex id-Direttiva tal-EIA tinġieb konformi mar-rekwiżiti tal-Konvenzjoni Ewropea 
ta’ Aarhus1 (id-Direttiva 2003/35/KE) kellha tkun trasposta mill-Istati Membri fil-liġijiet 
nazzjonali sal-25 ta’ Ġunju 2005. Għalhekk, minħabba li l-applikazzjoni għall-kunsens għal 
żvilupp intbagħtet qabel id-dħul fis-seħħ tad-Direttiva 2003/35/KE, l-aħħar emendi tad-
Direttiva tal-EIA ma japplikawx f’dan il-każ.

Ir-responsabilità għall-implimentazzjoni korretta tal-liġi tal-KE hija primarjament tal-Istati 
Membri. Skont it-Trattat, il-Kummissjoni m’għandha l-ebda setgħa li tissostitwixxi l-
awtoritajiet tal-Istati Membri fl-attivitajiet tagħhom ta’ ppjanar u fid-deċiżjonijiet tagħhom, 
pereżempju,  fir-rigward tal-awtorizzazzjoni għall-konverżjoni ta’ stazzjon tal-enerġija fi 
stazzjon tal-enerġija termali. Huma l-awtoritajiet Taljani li għandhom jieħdu l-miżuri xierqa 
biex jiżguraw li proġetti bħal dawn ma joħolqux riskji ambjentali serji. 

Fir-rigward tad-Direttiva tal-EIA, il-Kummissjoni mhix f'pożizzjoni li tintervieni. Jekk il-
petizzjonanti għandhom informazzjoni rilevanti li tista' tkun ta' prova li hemm ksur tal-
leġiżlazzjoni ambjentali tal-KE (l-aktar jekk tkun xhieda tanġibbli u speċifika li turi li l-
awtoritajiet nazzjonali kkonċernati għamlu żball manifest ta' evalwazzjoni meta taw il-
kunsens għall-proġett), din għandha tingħata lill-Kummissjoni għal evalwazzjoni 
addizzjonali. 

Dwar id-Direttiva tal-IPPC, il-Kummissjoni għandha titlob informazzjoni mill-awtoritajiet 
Taljani biex jintwera kif id-dispożizzjonijiet tad-direttiva huma implimentati fir-rigward tal-
installazzjonijiet speċifiċi.

4. Risposta kumplimentari tal-Kummissjoni, li waslet fl-20 ta’ Novembru 2009.

Kif indikat fl-ewwel komunikazzjoni tagħha, il-Kummissjoni talbet informazzjoni mill-
awtoritajiet Taljani dwar il-kwistjonijiet li ġejjin:

- informazzjoni dwar il-proċedura tal-istudju dwar l-impatt ambjentali fir-rigward tal-
bidla fil-fjuwil użat fl-installazzjoni;

- l-istejtus ta’ permess skont id-Direttiva 2008/1/KE dwar il-prevenzjoni u l-kontroll 
integrati tat-tniġġiż (hawn aktar ’l isfel: id-Direttiva IPPC, verżjoni kodifikata tad-
Direttiva 96/61/KE)2;

                                               
1 Id-Direttiva 2003/35/KE tal-Parlament u tal-Kunsill tas-26 ta’ Mejju 2003 li tipprovdi għall-parteċipazzjoni 
pubblika rigward it-tfassil ta’ ċerti pjani u programmi li għandhom x’jaqsmu mal-ambjent u li temenda d-
Direttivi tal-Kunsill 85/337/KEE u 96/61/KE (ĠU L 156, 25.6.2003) rigward il-parteċipazzjoni pubblika u l-
aċċess  għall-ġustizzja.
2 ĠU L 24, 29.1.2008, p. 8
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- konformità tal-installazzjoni mar-rekwiżiti tad-Direttivi tal-IPPC u l-LCP (Direttiva 
2001/80/KE dwar il-limitazzjoni tal-emissjonijiet ta’ ċerti tniġġis fl-arja minn Impjanti 
ta’ Kombustjoni Kbar1) u l-possibbiltà ta’ miżuri ta’ infurzar meħudin mill-awtorità 
kompetenti;

- informazzjoni dwar il-protezzjoni tal-ħaddiema.

L-awtoritajiet Taljani għarrfu lill-Kummissjoni li f’Settembru 2003 kien sar studju dwar l-
impatt ambjentali fir-rigward tal-bidla tal-fjuwil użat fl-installazzjoni skont id-Direttiva 
85/337/KEE dwar l-istima tal-effetti ta’ ċerti proġetti pubbliċi u privati fuq l-ambjent2. Wara 
dan l-istudju dwar l-impatt, l-awtoritajiet kompetenti ħarġu permess ambjentali f’Diċembru 
2003. 
Barra minn dan, id-dejta pubblika disponibbli turi li l-installazzjoni kien inħarġilha permess 
ġdid tal-IPPC f’Lulju 2009. Dan il-permess ġdid jikkumplimenta l-permess oriġinali maħruġ 
fl-2003. L-installazzjoni, għalhekk, hija suġġetta għall-kundizzjonijiet stabbiliti fiż-żewġ 
permessi applikabbli.

Il-Kummissjoni analizzat il-proċedura tal-istudju dwar l-impatt ambjentali u ż-żewġ permessi 
ambjentali. L-analiżi turi li l-valuri ta’ limitu ta’ emissjonijiet għal NOx, SO2 u trab huma 
stabbiliti fil-permess ta’ Diċembru 2003. Il-valuri ta’ limitu ta’ emissjonijiet stabbiliti f’dak il-
permess huma aktar stretti mir-rekwiżiti minimi stabbiliti fid-Direttiva tal-LCP u huma 
ġeneralment konsistenti mal-livelli ta’ emissjonijiet assoċjati mal-aħjar tekniki disponibbli 
stabbiliti fid-Dokument ta’ Referenza tal-Aħjar Tekniki Disponibbli (BREF) fir-rigward ta’
Impjanti Kbar ta’ Kombustjoni. Barra minn hekk, dan il-BREF tqies waqt it-tfassil tal-
kundizzjonijiet stabbiliti fil-permess tal-2009. Il-permessi fihom ukoll miżuri għall-
protezzjoni tal-ħaddiema. 

Għaldaqstant, abbażi tal-informazzjoni mogħtija, il-Kummissjoni ma setgħetx tidentifika ksur 
tal-leġiżlazzjoni Komunitarja fir-rigward tal-permessi għall-installazzjoni inkwistjoni.

                                               
1 ĠU L 309, 27.11.2001, p. 1

2 ĠU L 175, 5.7.1985, p. 40


