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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1208/2007, minn Elisabeth u Wilfried Meyer (ta’ nazzjonalità 
Ġermaniża), dwar it-tniġġis tal-arja kkawżat mill-funderija tal-ħadid Borgelt 
f’Osnabruck, li jikser id-Direttiva 96/61/KE dwar il-prevenzjoni u l-kontroll 
integrat tat-tniġġis

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanti jesprimu tħassib dwar il-perikli għas-saħħa mill-espożizzjoni tar-residenti 
lokali għall-istorbju u l-emissjonijiet tossiċi mill-funderija tal-ħadid Borgelt f’Osnabruck, 
bħala riżultat ta’ għexieren ta’ snin ta’ superviżjoni inadegwata min-naħa tal-awtoritajiet. 
Skont id-Direttiva tal-Kunsill 96/61/KE tal-24 ta’ Settembru 1996 dwar il-prevenzjoni u l-
kontroll integrat tat-tniġġis, mill-1 ta’ Novembru 2007 l-impjant eżistenti huwa wkoll 
irrekwiżit li jkun konformi ma’ ċerti speċifikazzjonijiet. Madankollu, il-funderija tal-ħadid
naqset milli tissodisfa r-rekwiżiti meħtieġa dwar l-estrazzjoni u l-ipproċessar mill-ġdid tal-
fwar, id-dħaħen u l-emissjonijiet ta’ gass mormi u li tuża l-aħjar teknoloġija disponibbli għal-
limitazzjoni tal-emissjonijiet. Jidher li l-ispettorat tal-fabbrika ta’ Osnabruck qed jirrifjuta 
milli jinforza d-dispożizzjonijiet tal-2002 li jemendaw l-istruzzjonijiet tekniċi għall-
prevenzjoni tat-tniġġis tal-arja, li kienu adottati u trasposti fid-dritt Ġermaniż u li t-talbiet għal 
tagħrif qed jibqgħu bla tweġiba. 

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fid-data tas-16 ta’ April 2008. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex 
tagħti informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura.

3. Tweġiba tal-Kummissjoni, li waslet fis-26 ta’ Settembru 2008.

Il-petizzjonanti jesprimu tħassib dwar l-impatt negattiv fuq is-saħħa kkawżat mill-
emissjonijiet ta’ sustanzi tossiċi u mill-istorbju mill-funderija tal-ħadid Borgelt f’Osnabruck. 
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Barra minn hekk, il-petizzjonanti jirrapportaw li l-aġenzija, Staaatliches Gewerbeaufsichtamt 
Osnabruck, ma weġbitx it-talbiet tagħhom. Madankollu, huma naqsu milli jissottomettu 
indikazzjonijiet konkreti dwar in-natura tat-talbiet tagħhom. Il-petizzjonanti jitolbu biex il-
leġiżlazzjoni rilevanti tkun infurzata. 

Il-leġiżlazzjoni Komunitarja rilevanti dwar il-kontroll tal-installazzjonijiet industrijali inklużi 
l-emissjonijiet tagħhom, hija d-Direttiva dwar il-Prevenzjoni u l-Kontroll Integrat tat-Tniġġis
2008/1/KE1 (id-Direttiva IPPC – il-kodifikazzjoni tad-Direttiva 96/61/KE msemmija fil-
petizzjoni). Skont l-Artikolu 1 u l-Anness I (2.4), il-funderiji ta’ metall tal-ħadid b’kapaċità
ta’ produzzjoni li taqbeż l-20 tunnellata metrika kuljum, jidħlu fil-firxa tad-Direttiva IPPC. 

Il-Kummissjoni kkuntattjat lill-awtorità kompetenti responsabbli għall-funderija tal-ħadid 
Borgelt. Skont l-awtorità kompetenti, il-funderija tal-ħadid mhijiex installazzjoni IPPC kif 
iddefinita fid-Direttiva 2008/1/KE. Il-permess għall-funderija tal-ħadid huwa bbażat fuq il-
leġiżlazzjoni nazzjonali Ġermaniża. 

Id-Direttiva IPPC topera flimkien mal-leġiżlazzjoni eżistenti tal-UE dwar il-kwalità tal-arja2 u 
d-Direttiva l-ġdida dwar il-Kwalità tal-Arja3, li tistabbilixxi limiti u valuri tal-miri għall-
inkwinanti sabiex tkun imħarsa saħħet il-bniedem u l-ambjent fit-territorju kollu. L-
awtoritajiet kompetenti huma responsabbli biex jiżguraw li dawk ikkonċernati, li fejn huwa 
xieraq jinkludu l-installazzjonijiet industrijali, jiksbu l-konformità mad-direttivi. 

Id-Direttiva 2003/4/KE tittratta l-aċċess pubbliku għat-tagħrif ambjentali4, fejn l-Istati 
Membri jridu jiżguraw li l-awtoritajiet pubbliċi, kif iddefiniti fl-Artikolu 2, il-punt 2, jagħmlu 
t-tagħrif dwar l-ambjent, miżmum minnhom jew f’isimhom, disponibbli għal kwalunkwe 
applikant meta jitolbuh u mingħajr ma jkun meħtieġ li jiddikjaraw l-interess tagħhom. Id-
Direttiva fiha skadenzi speċifiċi: malajr kemm jista’ jkun jew, l-iktar tard, fi żmien xahar 
minn meta l-awtorità pubblika tkun irċeviet it-talba jew fi żmien xahrejn minn meta l-awtorità 
pubblika tkun irċeviet it-talba, l-aktar jekk it-tagħrif mitlub ikun voluminuż jew kumpless. L-
aċċess għat-tagħrif ambjentali jista’ jkun miċħud biss fuq il-bażi mogħtija fl-Artikolu 4 tad-
Direttiva, pereżempju, meta t-talba tkun ifformulata b’mod li tkun ġenerika wisq, tikkonċerna 
materjal li jkun għadu ma tlestiex kollu, komunikazzjonijiet interni jew fejn l-iżvelar tat-
tagħrif jaffettwa b’mod ħażin il-kunfidenzjalità ta’ tagħrif kummerċjali jew industrijali u meta 

                                               
1 ĠU L 024 tad-29 ta’ Jannar 2008, paġna 8.
2 Id-Direttiva tal-Kunsill 96/62/KE tas-27 ta’ Settembru 1996 dwar l-istima u l-immaniġġar tal-kwalità tal-arja 
ċirkostanti (ĠU L 296, tal-21.11.1996, pġ. 55-63);  id-Direttiva tal-Kunsill 1999/30/KE tat-22 ta’ April 1999 
dwar il-valuri ta’ limitu tad-dijossidu tal-kubrit, tad-dijossidu tan-nitroġenu u l-ossidi tan-nitroġenu, materji 
f'partiċelli u ċomb fl-arja ambjentali (ĠU L 163, tad-29.6.1999, pġ. 41-60);  id-Direttiva 2000/69/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Novembru 2000 dwar valuri ta’ limitu għall-benżin u monossidu 
karboniku fl-arja tal-ambjent (ĠU L 313, tat-13.12.2000, pġ. 12-21) ; id-Direttiva 2002/3/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta’ Frar 2002 dwar l-ożonu fl-arja ambjentali (ĠU L 67, tad-9.3.2002, pġ. 14-30); 
id-Direttiva 2004/107/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ Diċembru 2004 dwar l-arseniku, il-
kadmju, il-merkurju, in-nikil u l-idrokarboni aromatiċi poliċikliċi fl-arja ambjentali (ĠU L 23, tas-26.1.2005, pġ. 
3-16).
3 Id-Direttiva 2008/50/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ Mejju 2008 dwar il-kwalità tal-arja fl-
ambjent u arja iktar nadifa għall-Ewropa (ĠU L 152, tal-11.6.2008).
4 Id-Direttiva 2003/4/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-28 ta’ Jannar 2003 dwar l-aċċess pubbliku 
għat-tagħrif ambjentali u li tħassar id-Diretiva tal-Kunsill 90/313/KE, fil-ĠU L 41 tal-14 ta’ Frar 2003, paġna 26.
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tali kunfidenzjalità tkun prevista mil-liġi nazzjonali jew id-dritt Komunitarju. Ċerti 
eċċcezzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 4, il-paragrafu 2 ma japplikawx meta t-talba tkun dwar 
tagħrif dwar l-emissjonijiet fl-ambjent. 

Fejn it-tagħrif mitlub ma jkunx miżmum għand l-awtorità pubblika li lilha tkun indirizzata t-
talba u din l-awtorità pubblika tkun mgħarrfa li t-tagħrif ikun miżmum minn jew f’isem 
awtorità pubblika oħra, hija għandha tittrasferixxi t-talba lil dik l-awtorità l-oħra u tgħarraf 
lill-applikant jew tgħarraf lill-applikant rigward l-awtorità pubblika li hija taħseb li wieħed 
jista’ japplika għandha rigward it-tagħrif mitlub. L-awtoritajiet pubbliċi jistgħu jiċċarġjaw 
tariffa għall-forniment tat-tagħrif dwar l-ambjent.

Huwa importanti li jkun enfasizzat li d-Direttiva 2003/4/KE tapplika biss għall-awtoritajiet 
pubbliċi skont it-tifsira tad-Direttiva u awtorità pubblika għandha tipprovdi tweġiba lill-
applikant, anke jekk ma jkollhiex it-tagħrif fil-pussess tagħha. L-Artikolu 6 tad-Direttiva 
jipprovdi għall-aċċess għall-ġustizzja għal kwalunkwe applikant li jqis li t-t-talba tiegħu għal 
tagħrif kienet injorata, miċħuda, għal kollox jew parzjalment, inġustament, twieġbet b’mod 
inadegwat jew inkella ma kinitx ittrattata skont id-Direttiva.

Konklużjonijiet

Fid-dawl tat-tagħrif ipprovdut mill-petizzjonanti u l-awtoritajiet Ġermaniżi, il-Kummissjoni 
ma tistax tidentifika ksur tad-Direttiva IPPC. Il-Kummissjoni tistieden lill-petizzjonanti biex 
jissottomettu talba bbażata fuq id-Direttiva 2003/4/KE lill-awtorità kompetenti. Jekk it-talba 
tagħhom tkun injorata, irrifjutata inġustament jew titwieġeb b’mod inadegwat, il-petizzjonanti 
huma mistiedna li jieħdu vantaġġ mis-soluzzjonijiet offruti mill-Artikolu 6 tad-Direttiva.

4. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-22 ta’ Jannar 2010.

Il-petizzjonanti juru t-tħassib tagħhom dwar l-impatt negattiv fuq is-saħħa kkawżat mill-
emmissjonijiet ta’ sustanzi tossiċi u mill-istorbju mill-funderija tal-ħadid Borgelt li tinsab 
f’Osnabruck, il-Ġermanja. Fl-ewwel komunikazzjoni tagħha, il-Kummissjoni wriet li l-
installazzjoni ma taqax fil-qasam ta’ applikazzjoni tad-Direttiva dwar il-Prevenzjoni u l-
Kontroll Integrat tat-Tniġġis 2008/1/KE1 (id-Direttiva IPPC – il-kodifikazzjoni tad-Direttiva 
96/61/KE msemmija fil-petizzjoni) għax il-kapaċità tal-funderija tal-ħadid hija taħt il-limitu 
minimu tal-kapaċità ta’ 20 tunnellata kuljum stabbilit skont id-Direttiva IPPC. Il-Kumitat 
għall-Petizzjonijiet iddeċieda li jagħlaq il-petizzjoni. 

Il-petizzjonanti ppreżentaw appell kontra din id-deċiżjoni. Huma jsostnu li l-forn tal-funderija
għandu kapaċità ta’ 7.2 tunnellata kull siegħa li kuljum jirriżulta f’kapaċità ogħla mill-valur 
ta’ limitu tad-Direttiva IPPC. 

L-Anness I tad-Direttiva IPPC isemmi l-attivitajiet li jaqgħu fil-qasam ta’ applikazzjoni 
tagħha. Fil-każ tal-funderiji tal-metall li fihom il-ħadid, il-valur ta’ limitu ta’ 20 tunnellata 
kuljum jirreferi għall-kapaċità tal-produzzjoni tal-installazzjoni kollha. 

Il-Kummissjoni ppubblikat il-Gwida dwar l-Interpretazzjoni u d-Determinazzjoni tal-Kapaċità 

                                               
1 ĠU L 024 tad-29 ta’ Jannar 2008, paġna 8.
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skont id-Direttiva IPPC1. Din il-gwida tikkjarifika li, waqt li tiġi determinata l-kapaċità ta’ 
installazzjoni, huwa tajjeb li wieħed iqis l-istadji tal-proċess kollha li jistgħu jillimitaw l-
ammont ta’ materjal ipproċessat fi proċess. 

Skont l-awtoritajiet kompetenti Ġermaniżi, l-infrastruttura u l-funzjonament tal-funderija tal-
ħadid ta’ Borgelt ma jippermettux li jiġu fonduti aktar minn 50-70 tunnellata ta’ ħadid fil-
ġimgħa. Il-perjodu ta’ produzzjoni jinkludi 6 ijiem ta’ xogħol u ġurnata għat-tkessieħ tal-
prodott. Il-passi ta’ produzzjoni individwali jinkludu l-preparazzjoni tal-forom, it-tidwib tal-
metall, l-iffundjar tal-prodott u t-tneħħija tiegħu mill-forma u l-ipproċessar ulterjuri bħalma
hu l-ibblastjar bir-ramel. L-ispazju disponibbli, il-kapaċità tal-ħażna u l-kapaċità tal-
makkinarju eżistenti u permess ma jippermettux aktar minn ċiklu wieħed ta’ produzzjoni fil-
ġimgħa. Din l-istima hija appoġġjata mill-figuri ta’ produzzjoni tas-snin 2003-2008 fejn il-
produzzjoni fil-ġimgħa qatt ma qabżet is-67.2 tunnellata. 

Il-petizzjonanti jintroduċu wkoll l-allegazzjoni ta’ ksur tad-Direttiva 2000/69/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Novembru 2000 dwar valuri ta’ limitu għall-
benżin u monossidu karboniku fl-arja tal-ambjent2 fuq il-bażi li qed jinqabeż il-valur ta’ limitu 
tal-benżin, li l-awtoritajiet kompetenti ma ħadu l-ebda azzjoni ta’ tnaqqis dwaru u ma ngħata 
l-ebda aċċess għall-informazzjoni lill-petizzjonanti.

Il-valur ta’ limtu ta’ 5 μg/m3 stipulat fid-Direttiva 2000/69/KE jidħol fis-seħħ fl-1 ta’ Jannar 
2010. Mill-2000, beda japplika l-valur ta’ limitu flimkien ma’ ċertu marġni ta’ tolleranza li 
qed jonqos kull sena. Il-qabża fil-valur ta’ limitu flimkien mal-marġni ta’ tolleranza qabel l-
2010 tobbliga lill-Istati Membri biex jistabbilixxu pjan tal-kwalità ta’ arja li bih jistabbilixxu 
l-miżuri meħtieġa biex jiġi żgurat li jkun hemm konformità sad-data tal-akkwist fl-2010.   

Skont l-aħħar dejta fir-rapport annwali għall-2008 dwar l-istima tal-kwalità tal-arja ambjentali
mħejji mill-Ġermanja skont id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2004/461/KE3, il-valur ta’ limitu 
għall-benżin ma jinqabiżx fiż-żona tal-kwalità tal-arja “Ballungsraum Osnabrück” (kodiċi taż-
żona: DEZIXX0105A) li fiha tinsab il-funderija tal-ħadid. 

Barra minn hekk, mid-dokument imressaq mill-petizzjonant jidher li l-awtoritajiet kompetenti 
analizzaw is-sitwazzjoni tal-kwalità tal-arja fil-viċinanzi tal-funderija tal-ħadid u ma jidhirx li 
kien hemm qabża fil-valur ta’ limitu tal-benżin flimkien mal-marġni relevanti ta’ tolleranza, 
kif stipulat fid-Direttiva 2000/69/KE. Wara l-bidla tal-metodu operattiv użat fil-funderija tal-
ħadid biex ikompli jnaqqas il-livelli tal-benżin biex tintlaħaq konformità mal-valur ta’ limitu 
fl-2010, l-awtoritajiet kompetenti talbu lis-sidien tal-funderija biex ikejlu mill-ġdid il-livelli 
ta’ konċentrazzjoni tal-benżin qrib il-funderija. Il-proċeduri interni Ġermaniżi dwar dik it-
talba għadhom għaddejjin.

Fir-rigward tal-aċċess għall-informazzjoni, skont l-Artikolu 7 tad-Direttiva 2000/69/KE, l-
Istati Membri għandhom jassiguraw li l-informazzjoni aġġornata dwar il-konċentrazzjonjiet 
fl-ambjent tal-benżin tkun kontinwament għad-dispożizzjoni tal-pubbliku. Il-Kummissjoni 
jidhrilha li l-informazzjoni hija aċċessibbli permezz tal-internet fuq il-websajt tal-aġenzija 

                                               
1 http://ec.europa.eu/environment/air/pollutants/stationary/ippc/pdf/capacity_guidance.pdf
2 ĠU L 313, 13.12.2000, p. 12
3 ĠU L 156, 30.4.2004, p. 78
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federali ambjentali Ġermaniża kif ukoll fuq il-websajt tal-ministeru tal-ambjent għas-Sassonja 
t’Isfel.

Konklużjonijiet

Meta titqies l-evidenza provduta mill-petizzjonanti, l-informazzjoni provduta mill-awtorità 
kompetenti Ġermaniża u d-dokument gwida tal-kapaċità IPPC, il-Kummissjoni tikkonkludi li 
l-funderija tal-ħadid Borgelt ma taqax fil-qasam ta’ applikazzjoni tad-Direttiva IPPC. 
Għalhekk, ma jistax jiġi identifikat ksur ta’ din id-direttiva. 

Meta titqies l-informazzjoni provduta mill-petizzjonanti u mill-awtoritajiet kompetenti 
Ġermaniżi, il-Kummissjoni tikkonkludi li ma jistax jiġi identifikat ksur tad-Direttiva 
2000/69/KE. Jidher li ma nqabiżx il-valur ta’ limitu flimkien mal-marġni ta’ tolleranza tal-
benżin u, għalhekk, mhi meħtieġa l-ebda azzjoni ta’ tnaqqis. Fir-rigward tal-aċċess għall-
informazzjoni, ma jista’ jiġi identifikat l-ebda ksur.


