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Suġġett: Petizzjoni 0277/2008, imressqa minn C.P., ta’ nazzjonalità Rumena, f’isem 
Association One, bi 11-il firma, dwar l-allegat ksur tal-leġiżlazzjoni dwar il-
ħarsien tal-ambjent minn razzett tal-bhejjem f’Ulmeni (kontea ta’ Maramureş)

1. Sommarju tal-petizzjoni

F’isem għaqda tar-residenti f’Ulmeni (kontea ta’ Maramureş), il-petizzjonant irrikorra għand 
il-Parlament Ewropew biex jesprimi tħassib dwar l-allegat ksur tal-leġiżlazzjoni dwar il-
ħarsien tal-ambjent minn razzett tal-bhejjem li jinsab fil-viċin. Il-petizzjonant isostni li r-
razzett, li jinsab f’post fejn qabel kien hemm maqjel tal-ħnieżer u li ġie rrinovat b’fondi tal-
UE, qed joħloq livell għoli ta’ tniġġis. Jidher li s-sid, li allegatament jagħmel użu okkażjonali 
minn ċerti sustanzi biex jgħatti l-irwejjaħ u hekk jiżgwida lill-ispetturi, igawdi mill-appoġġ 
tal-awtoritajiet lokali, li sempliċement qed jinjoraw l-ilmenti tar-residenti lokali dwar l-intiena 
intollerabbli, speċjalment dik ġejja mid-demel.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-18 ta’ Lulju 2008. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

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

Il-petizzjonanti jilmentaw dwar il-fastidju mir-riħa u l-istorbju li jikkawżaw il-produzzjoni u 
t-trasport tad-demel tal-bhejjem qrib darhom. B’mod partikulari jikkritikaw it-trasport tad-
demel f’ġarrieri miftuħin. Jallegaw ukoll li l-awtoritajiet lokali ma ħadux passi adegwati 
għall-prevenzjoni jew it-tnaqqis ta’ dan il-fastidju, għalkemm mit-test tal-petizzjoni jidher li 
fil-fatt twettqu spezzjonijiet. Isemmu li l-operatur tal-installazzjoni qed jibbenifika minn fondi 
amministrati skont id-dispożizzjonijiet tal-Politika Agrikola Komuni kif ukoll li għandhom 
suspett li mingħajr ebda jedd qed jinfluwenza t-teħid ta’ deċiżjonijiet f’livell lokali.
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Skont kemm irabbu bhejjem, l-unitajiet intensivi jistgħu jaqgħu fil-qasam ta’ applikazzjoni
tad-Direttiva 2008/1/KE dwar il-prevenzjoni u l-kontroll integrati tat-tniġġis (minn hawn ’il 
quddiem imsejħa: id-Direttiva IPPC)1. Il-punt 6.6 tal-Anness I tad-Direttiva IPPC jistabbilixxi 
li installazzjonijiet għat-trobbija intensiva tal-majjali b’2000 post għal majjali ta’ produzzjoni 
(30 kg) jew ta’ 750 post għal qżieqeż nisa jaqgħu fil-qasam ta’ applikazzjoni tagħha. 

Id-Direttiva IPPC tirrikjedi li l-installazzjonijiet li jaqgħu taħt il-qasam ta’ applikazzjoni
tagħha joperaw f’konformità ma’ permessi li jinkludu valuri ta’ limitu tal-emissjonijiet 
ibbażati fuq l-aħjar teknika disponibbli (BAT – Best Available Techniques), maħsuba għall-
prevenzjoni jew, meta dan ma jkunx possibbli, għat-tnaqqis tal-emissjonijiet u tal-impatt fuq 
l-ambjent kollu kemm hu. Għalhekk il-prevenzjoni jew it-tnaqqis tal-emissjonijiet fl-arja, fl-
ilma u fl-art għandhom jiġu indirizzati mill-permessi ambjentali li jinħarġu f’konformità mad-
Direttiva IPPC.

Il-Kummissjoni adottat numru ta’ dokumenti ta’ referenza dwar il-BAT (BREFs) li jkopru l-
attivitajiet li jaqgħu fil-qasam ta’ applikazzjoni tad-Direttiva IPPC u li għandhom jiġu 
kkunsidrati mill-awtoritajiet kompetenti meta jistabbilixxu valuri ta’ limitu għall-
emissjonijiet, parametri ekwivalenti jew miżuri tekniċi għal installazzjonijiet bħal dawn, 
abbażi l-BAT.

Biex tipproteġi l-ilma kontra t-tniġġis ikkawżat min-nitrati minn sorsi agrikoli, l-UE adottat 
id-Direttiva tan-Nitrati (91/676/KEE).

Skont din id-Direttiva, l-Istati Membri huma obbligati li jimmonitorjaw il-kwalità tal-ilma, 
jidentifikaw l-ilmijiet imniġġsa jew esposti għar-riskju ta’ tniġġis u jinnominaw bħala żoni 
vulnerabbli ż-żoni fejn jinġabar l-ilma u li jnixxu f’dawk l-ilmijiet. Fiż-żoni vulnerabbli l-
Istati Membri għandhom jistabbilixxu programmi ta’ azzjoni li jinkludu miżuri li għandhom 
jiġu applikati mill-bdiewa, immirati għat-tnaqqis u/jew il-prevenzjoni tat-tniġġis tal-ilma min-
nitrati. Il-miżuri huma marbuta mal-ġestjoni xierqa tad-demel u tal-fertilizzanti, bħal 
pereżempju l-użu ta’ makkinarju adegwat għall-applikazzjoni tad-demel, il-ħżin ta’ biżżejjed 
demel u li tiġi llimitata l-applikazzjoni tal-fertilizzanti.

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu wkoll kodiċi ta’ prattika agrikola tajba li jistgħu jiġu 
applikati mill-bdiewa fuq bażi voluntarja lil hinn miż-żoni vulnerabbli u li jinkludu miżuri 
għal ġestjoni mtejba tad-demel u tal-fertilizzanti. Skont it-tagħrif li jinsab f’idejna, il-
muniċipju ta’ Ulmeni ma jinsabx f’żona nominata bħala vulnerabbli skont id-Direttiva tan-
Nitrati. Dan ifisser li l-awtoritajiet għandhom jirrikkmandaw lill-bidwi konċernat li japplika l-
kodiċi ta’ prattika agrikola tajba, iżda madankollu huwa mhux obbligat li jagħmel dan.

Il-Kummissjoni tevalwa kontinwament l-implimentazzjoni tad-Direttiva tan-Nitrati fl-Istati 
Membri, fosthom ir-Rumanija. Se tieħu l-passi meħtieġa fil-każijiet fejn jidher li l-
implimentazzjoni mhux qed issir f’konformità mad-Direttiva. Ta’ min jinnota li l-gwida u l-
kontroll tal-bdiewa individwali jaqgħu fil-kompetenza tal-awtoritajiet rilevanti fl-Istat 
Membru, li huma responsabbli li jieħdu azzjoni adegwata f’każijiet fejn il-leġiżlazzjoni ma 
tkunx qed tiġi rrispettata. 
                                               
1 ĠU L 24, 29.7.2008, p.8
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Il-ġestjoni tad-demel tal-bhejjem tista’ tkun ta’ importanza wkoll fir-rigward tal-protezzjoni 
tar-riżorsi tal-ilma kontra t-tniġġis min-nitrati1, li jista’ jkun riżultat tat-tixrid tad-demel fl-
għelieqi bħala fertilizzant. Skont il-petizzjonanti, tal-inqas ċertu ammont mid-demel jintuża 
fl-inħawi ta’ Tohat, lokalità li tinsab madwar żewġ kilometri lejn it-Tramuntana u, bħal 
Ulmeni, tinsab qrib ix-Xmara Somes. It-tifrix ta’ iktar mill-ekwivalenti ta’ 170 Kg f’demel 
tal-bhejjem kull ettaru ta’ art fis-sena, ġeneralment jitqies bħala każ li jitlob l-attenzjoni, iżda 
l-petizzjonanti naqsu wkoll milli jipprovdu dejta dwar dan l-aspett. Iż-żona bejn Ulmeni u 
Tohat fil-biċċa l-kbira tagħha hija tajba biex tinħadem, u mhux implawsibbli li l-prattika 
agrikola tajba qed tiġi rrispettata. Fil-fatt, fid-direzzjoni tal-kurrent tax-Xmara Somes, lejn in-
naħa tal-fruntiera Ungeriża, hemm żoni sensittivi għan-nitrati li fil-passat u/jew fil-present 
kellhom jew għad għandhom problemi bit-tniġġis, iżda dan bħalissa mhux il-każ tan-naħat ta’ 
Ulmeni u Tohat.

Il-Kummissjoni se titlob informazzjoni lill-awtoritajiet Rumeni, sabiex tara kif qegħdin jiġu 
implimentati d-dispożizzjonijiet tad-Direttiva IPPC fir-rigward ta’ dik l-installazzjoni 
partikulari.

4. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fid-19 ta’ Frar 2010.

Kif indikat fil-komunikazzjoni preċedenti tagħha, il-Kummissjoni investigat din il-kwistjoni 
aktar fil-fond bl-għajuna tal-awtoritajiet Rumeni. Tqajmu mistoqsijiet dwar l-
awtorizzazzjonijiet ambjentali tal-installazzjoni kif ukoll dwar kwalunkwe azzjoni ta’ infurzar 
meħuda mill-awtorità kompetenti. 

Fit-tweġiba tagħhom, l-awtoritajiet Rumeni infurmaw lill-Kummissjoni kif ġej: 

- L-attivitajiet imwettqa fl-installazzjoni operata minn Nicolae Pop (trobbija tal-bhejjem) ma 
jaqgħux fil-qasam ta’ applikazzjoni tad-Direttiva 2008/1/KE dwar il-prevenzjoni u l-kontroll 
integrati tat-tniġġis (IPPC)2, u konsegwentement ma nħariġx permess IPPC għal din 
l-installazzjoni;

- Minkejja li l-installazzjoni ma taqax fil-qasam ta’ applikazzjoni tad-Direttiva IPPC, 
inħarġulha l-permessi għall-bini u l-operat mitluba mil-leġiżlazzjoni Rumena għat-twettiq tal-
attività inkwistjoni;

- L-installazzjoni ġiet suġġetta għal diversi eżamijiet ta’ konformità mwettqa mill-awtorità 
kompetenti, u ttieħdu miżuri amministrattivi bil-għan li tiġi żgurata l-konformità mal-
kundizzjonijiet tal-permess.

Fl-isfond ta’ dak li ntqal hawn fuq, il-Kummissjoni ma setgħetx tidentifika ksur tal-
leġiżlazzjoni Komunitarja.

                                               
1 Direttiva 91/676/KEE dwar il-protezzjoni tal-ilma kontra t-tniġġis ikkawżat min-nitrati minn 
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