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Suġġett: Petizzjoni 0937/2008, ippreżentata minn D.K, ta’ nazzjonalità Britannika,
dwar l-allegat ksur tal-leġiżlazzjoni tal-UE dwar l-ambjent bħala riżultat tal-
attività tal-Grampian Country Pork Hall's Limited (GCP), West Lothian (fl-
Iskozja, ir-Renju Unit)

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jiddenunzja l-allegat ksur tal-leġiżlazzjoni tal-KE dwar l-ambjent u 
partikolarment id-dispożizzjonijiet dwar l-ilma ta’ taħt l-art, l-istorbju u t-tniġġis tal-arja mill-
Grampian Country Pork Hall’s Limited (GCP). Skont il-petizzjonant, din il-kumpanija se 
twettaq l-attivitajiet tagħha mingħajr permess ta’ Prevenzjoni u Kontroll tat-Tniġġis. Il-
petizzjonant jispjega li r-residenti ta’ Broxburn (West Lothian (fl-Iskozja, ir-Renju Unit) 
ripetutament ilmentaw dwar l-intiena li toħroġ mid-dranaġġ u t-tniġġis tal-ilma tad-djar li 
jinsabu iżjed ’l isfel max-xmara minn fejn tinsab il-fabbrika, id-disturb mill-ħsejjes, it-tniġġis 
tal-arja u t-theddid għas-saħħa pubblika. Skont il-petizzjonant, ebda waħda minn dawn l-
ilmenti ma wasslet għal riżultati konkreti.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fl-20 ta’ Novembru 2008. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-20 ta’ Marzu 2009.

Il-fabbrika Grampian Country Pork tinsab fiċ-ċentru ta’ Broxburn fil-West Lothian, fl-
Iskozja. L-attività tinkludi l-qtil tal-ħnieżer u l-ipproċessar tal-laħam u attivitajiet relatati li 
jinvolvu 24 siegħa ta’ refriġirazzjoni, distribuzzjoni tal-prodotti u trattament tal-iskart. Is-sit 
huwa mdawwar fuq tliet naħat minn zoni residenzjali li jinsabu bejn 10 u 30 metru ’l bogħod 
mill-installazzjoni. Reċentement kien hemm numru ta’ lmenti dwar dan is-sit min-naħa ta’ 
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residenti fil-viċin, assoċjati b’mod partikolari mal-istorbju u l-irwejjaħ. 

Il-petizzjonant iqajjem tħassib dwar l-attivitajiet ta’ Grampian Country Pork Ltd. li mhumiex 
konformi mal-leġiżlazzjoni dwar il-protezzjoni ambjentali, id-drittijiet u s-saħħa tal-bniedem 
u l-protezzjoni tal-konsumatur. Huwa jirreferi kemm għal-leġiżlazzjoni tal-UE u kemm għal-
liġi nazzjonali. B’mod partikolari, il-petizzjoni tallega li ma ħareġ l-ebda permess ambjentali 
(operattiv) kif stipulat fid-Direttiva 2008/1/KE dwar il-prevenzjoni u l-kontroll integrati tat-
tniġġis1 (id-Direttiva tal-IPPC) u li ma sar l-ebda studju dwar l-impatt ambjentali tal-
attivitajiet kif stipulat fid-Direttiva tal-Kunsill 85/337/KEE2 dwar l-istima tal-effetti ta’ ċerti 
proġetti pubbliċi u privati fuq l-ambjent, kif emendata bid-Direttiva 97/11/KE 3 u d-Direttiva 
2003/35/KE 4  (l-hekk imsejħa Direttiva tal-EIA).

Fil-qasam tal-protezzjoni tas-saħħa pubblika u dik tal-annimali, il-petizzjoni tagħmel 
referenza għar-Regolament (KE) Nru 1774/2002 dwar prodotti sekondarji tal-annimali mhux 
maħsuba għall-konsum uman5. 

Il-kummenti tal-Kummissjoni dwar il-petizzjoni

Il-leġiżlazzjoni ambjentali

L-attività msemmija hawn fuq taqa’ taħt punt 6.4(a) tal-Anness I tad-Direttiva tal-IPPC – ‘Il-
biċċeriji b’kapaċita ta’ produzzjoni tal-karkassi ikbar minn 50 tunnellata metrika kuljum’. Id-
Direttiva tal-IPPC tirrikjedi li installazzjonijiet li jaqgħu taħt il-qasam ta’ applikazzjoni tagħha  
joperaw skont il-permessi u skont valuri ta’ limitu tal-emissjonijiet ibbażati fuq l-aqwa tekniki 
disponibbli (BAT), maħsuba biex jipprevjenu u, fejn mhux possibbli, inaqqsu b’mod ġenerali 
l-emissjonijiet u l-impatt ambjentali kollu. Il-prevenzjoni jew it-tnaqqis tal-emissjonijiet fl-
ajru, l-ilma u l-art għandhom għalhekk jiġu ttrattati fil-permessi ambjentali maħruġa skont id-
Direttiva tal-IPPC.

Il-Kummissjoni kisbet informazzjoni dwar din l-installazzjoni mill-Aġenzija Skoċċiża għall-
Protezzjoni tal-Ambjent (SEPA) li hija l-awtorità kompetenti għal dan is-sit. Instab li meta 
tressqet din il-petizzjoni (fis-27 ta’ Mejju 2008) ma kien ħareġ l-ebda permess minn SEPA 
għal Grampian Country Pork Ltd. Madankollu, f’Settembru 2008 ħareġ permess skont id-
dispożizzjonijiet stabbiliti fid-Direttiva tal-IPPC. Iż-żmien bejn id-data tal-applikazzjoni u l-
għoti tal-permess għall-installazzjoni kkonċernata jista’ jitqies li kien wieħed twil, filwaqt li 
kien meħtieġ li l-installazzjoni (f’każ ta’ installazzjoni eżistenti f’konformità mad-Direttiva) 
tibda topera b’permess integrat sa mhux aktar tard mit-30 ta’ Ottubru 2007. L-awtorità lokali 
taz-zona, il-West Lothian Council, kienet involuta wkoll fl-investigazzjoni tal-problema tat-
tniġġis. 

Fir-rigward tal-allegazzjonijiet tal-petizzjonant li d-drittijiet tal-bniedem tagħhom ġew 

                                               
1 ĠU L 24, 29.1.2008, p. 8.
2 ĠU L 175, 5.7.1985, p. 40.
3 ĠU L073, 14.3.1997, p. 5.
4 ĠU L 156, 25.6.2003, p. 17. 
5 ĠU L 273, 10.10.2003, p. 1.
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affettwati b’mod negattiv minħabba li jgħixu maġenb l-installazzjoni responsabbli għall-
ġenerazzjoni ta’ rwejjaħ u disturb mill-ħsejjes konsiderevoli, il-Kummissjoni hija tal-opinjoni 
li dawn il-problemi għandhom jissolvew mill-awtoritajiet nazzjonali fl-ambitu tal-permess tal-
IPPC. L-Artikolu 2(2) tad-Direttiva 2008/1/KE tiddefinixxi t-“tniġġis” bħala terminu li 
jinkludi l-introduzzjoni ta’ sustanzi, vibrazzjonijiet, sħana jew ħsejjes fl-arja li tista’, fost 
affarijiet oħra, tkun ta’ ħsara għas-saħħa tal-bniedem jew tgħarraq jew tfixkel l-użi oħra 
leġittimi tal-ambjent. L-għan tad-Direttiva kif definit fl-Artikolu 1 u kif spjegat aktar tard fl-
Artikolu 3 huwa li jiżgura li l-installazzjonijiet jitħaddmu b’mod li ma jiġi kkawżat ebda 
tniġġis sinifikanti. Dan jinkludi l-prevenzjoni ta’ rwejjaħ u disturb mill-ħsejjes sinifikanti li 
jinterferixxu fit-tgawdija tar-residenti lokali tad-djar tagħhom minħabba nuqqas ta’ rqad dovut 
għal storbju jew vibrazzjonijiet sinifikanti matul il-lejl jew minħabba rwejjaħ qawwija li 
minħabba fihom ma jkunux jistgħu jiftħu t-twieqi jew joħorġu fil-ġnien tagħhom. 

Minħabba ż-żmien li għadda mindu ġiet ippreżentata din il-petizzjoni u billi ttieħdu 
azzjonijiet mill-operatur biex din l-installazzjoni ssir konformi mar-rekwiżiti tad-Direttiva tal-
IPPC, tkun ta’ għajnuna għall-Kummissjoni jekk il-petizzjonant ikun jista’ jipprovdi 
informazzjoni aġġornata dwar is-sitwazzjoni kif inhi issa, b’mod partikolari dwar jekk għadx 
hemm problemi ta’ rwejjaħ u disturb mill-ħsejjes marbuta ma’ din l-installazzjoni minn meta 
ngħata l-permess tal-IPPC. 

Fir-rigward tat-tħassib tal-petizzjonant dwar in-nuqqas ta’ studju dwar l-impatt ambjentali, 
għandu jiġi nnutat li l-installazzjonijiet għall-qtil tal-annimali huma fost dawk elenkati fl-
Anness II tad-Direttiva tal-EIA (punt 7 .f). L-Anness II, paragrafu 13 ta’ din id-Direttiva 
jirrikjedi wkoll studju dwar l-impatt li għandu jsir meta jiġu proposti bidliet jew estensjonijiet 
tal-proġetti elenkati fl-Anness II li jista’ jkollhom effetti sinifikanti fuq l-ambjent. Għal dawn 
il-proġetti, l-Istati Membri għandhom jiddeterminaw, permezz ta’ eżami ta’ kull każ 
individwali jew abbażi ta’ livelli minimi jew kriterji, jekk il-proġett għandux ikun suġġett 
għal studju tal-impatt ambjentali minħabba l-possibilità ta’ effetti sinifikanti li l-proġett jista’ 
jkollu fuq l-ambjent, filwaqt li jiġu kkunsidrati l-kriterji rilevanti għas-selezzjoni, stabbiliti fl-
Anness III tad-Direttiva. F’dan il-każ speċifiku, l-awtoritajiet tar-Renju Unit issa ħarġu 
permess ibbażat fuq l-istudji dwar l-impatti ewlenin ta’ proġett, skont id-Direttiva tal-IPPC, li 
jfittex li jikkunsidra l-prestazzjoni ambjentali ta’ installazzjoni industrijali fit-totalità tagħha. 
Id-Direttiva tal-IPPC tipprovdi wkoll għall-parteċipazzjoni tal-pubbliku fil-proċess tat-teħid 
tad-deċiżjonijiet u d-dritt tiegħu li jiġi informat dwar l-impatti tal-proġetti.

Skont l-Artikolu 2a tad-Direttiva tal-EIA, l-Istati Membri jistgħu jipprovdu għal proċedura 
singola biex jiġu sodisfatti r-rekwiżiti stabbiliti kemm fid-Direttiva tal-EIA u kemm dik tal-
IPPC. Madankollu, il-Kummissjoni tifhem li fir-Renju Unit, l-evalwazzjoni tal-ħtieġa ta’ 
studju tal-impatt ambjentali tibqa’ obbligu distint tal-awtorità tal-ippjanar rilevanti. Mill-
informazzjoni pprovduta, mhuwiex ċar meta ngħata l-permess għall-ippjanar għal din l-
estensjoni u jekk kellux opinjoni motivata b’analiżi li tindika għalfejn ma kienx hemm bżonn  
studju tal-impatt ambjentali f’dan il-każ, jew inkella jekk kienx meħtieġ li jsir tali studju. Ikun 
ta’ għajnuna li kieku l-petizzjonant ikun jista’ jiċċara din il-pożizzjoni billi jipprovdi 
informazzjoni dwar il-proċedura ta’ approvazzjoni għall-ippjanar li tinkludi d-data tal-
permess u l-qasam ta’ applikazzjoni tagħha u indikazzjoni tal-attenzjoni, jekk ingħatat, għall-
ħtieġa ta’ studju tal-impatt ambjentali mill-awtorità lokali tal-ippjanar f’dan il-proċess tat-
teħid tad-deċiżjonijiet.  
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Abbażi tal-informazzjoni attwalment disponibbli u t-tressiq uffiċjali tal-istudju annwali dwar 
il-kwalità tal-arja mill-awtoritajiet tar-Renju Unit, il-Kummissjoni ma tista’ tidentifika l-ebda 
ksur tal-leġiżlazzjoni tal-UE dwar il-kwalità tal-arja ċirkostanti1. Ta’ min jinnota li l-irwejjaħ, 
kif ukoll il-konċentrazzjoni ta’ ammonja u metanu fl-arja ċirkostanti espliċitament imsemmija 
mill-petizzjonant, mhumiex regolati mil-leġiżlazzjoni tal-UE.

Il-petizzjoni tqajjem ukoll tħassib dwar ksur probabbli tal-leġiżlazzjoni tal-UE dwar l-“ilma 
ta’ taħt l-art” u tad-Direttiva 80/68/KEE dwar il-ħarsien tal-ilma ta’ taħt l-art kontra tniġġis 
ikkawżat minn ċerti sustanzi perikolużi2. Madankollu, il-kwistjonijiet imqajma huma marbuta 
mal-ilma tax-xorb, l-iskart tal-ilma u l-irwejjaħ u mad-Direttiva 2000/60/KE3 li tistabbilixxi 
qafas għal azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-politika tal-ilma (id-Direttiva Qafas dwar l-Ilma) 
kif ukoll mad-Direttiva 91/271/KEE4 dwar it-trattament tal-ilma urban mormi. L-
informazzjoni hija ġenerali ħafna (il-passaġġi tal-ilma huma antiki; l-awtostrada hija qrib l-
impjant; isir il-ħasil tat-trakkijiet) u ma tagħtix lok għal suspett ta’ xi ksur tal-leġiżazzjoni 
Komunitarja. Anke l-awtur tal-petizzjoni jirrikonoxxi li l-awtoritajiet tar-Renju Unit ħadu l-
passi meħtieġa biex jevitaw it-tniġġis tal-ilmijiet (l-irtirar tal-applikazzjoni tal-ippjanar, it-
tindif tad-pajpijiet tad-dranaġġ; il-provvista ta’ għotjien b’siġill doppju għad-dranaġġ). Fid-
dawl tal-azzjonijiet meħuda mill-awtoritajiet tar-Renju Unit f’dan ir-rigward, il-Kummissjoni 
teħtieġ informazzjoni aktar preċiża dwar il-problemi speċifiċi li għad hemm biex tkun tista’ 
tevalwa aħjar jekk hemmx bżonn ta’ aktar investigazzjoni.

Is-saħħa tal-bniedem u l-protezzjoni tal-konsumatur

Fir-rigward tar-riskji għas-saħħa pubblika u dik tal-annimali, ir-Regolament 1774/2002 li 
jistabbilixxi regoli tas-saħħa dwar prodotti sekondarji tal-annimali mhux maħsuba għall-
konsum uman5 (ir-Regolament dwar il-prodotti sekondarji tal-annimali) jipprovdi qafas 
komprensiv għall-ġbir, l-użu u r-rimi tal-materjali kollha li ġejjin mill-annimali li mhumiex 
maħsuba għall-konsum uman.  Ir-Regolament jistabbilixxi regoli għat-trattament ta’ dawn il-
materjali, li japplikaw għal firxa wiesgħa ta’ attivitajiet, inklużi l-qtil ta’ annimali tal-irziezet 
u l-ipproċessar tal-laħam għall-konsum uman. L-għan tar-Regolament huwa li jipprevieni l-
introduzzjoni ta’ riskji marbuta ma’ dawn il-materjali fil-katina tal-ikel u tal-għalf.

Fir-rigward tar-Regolament dwar il-Prodotti Sekondarji tal-Annimali li jissemma’ fil-
petizzjoni, fin-nuqqas ta’ allegazzjonijiet speċifiċi li jindikaw nuqqasijiet possibbli, il-
petizzjoni ma tipprovdi l-ebda evidenza dwar nuqqas ta’ konformità possibbli mad-
dispożizzjonijiet ta’ din il-leġiżlazzjoni.

Konklużjonijiet

Abbażi tal-informazzjoni disponibbli, huwa diffiċli għall-Kummissjoni li tikkonkludi jekk 
kienx hemm ksur tad-dispożizzjonijiet tal-liġi ambjentali tal-Komunità, b’mod partikolari, 
minħabba ż-żmien u l-avvenimenti  li kien hemm mindu tressqet il-petizzjoni u minħabba li 
                                               
6 ĠU L152 11.6.2008, p.1
2 ĠU L 20, 26.1.1980, p.43
3 ĠU L327 22.12.2000, p.1
4 ĠU L 135, 30.5.1991, p. 40.
5 ĠU L 273, 10.10.2002, p. 1.
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matul dan iż-żmien saru emendi fl-operazzjoni tal-installazzjoni u ħareġ ukoll permess tal-
IPPC. Madankollu, il-Kummissjoni hija lesta terġa’ tevalwa din il-petizzjoni abbażi ta’ 
informazzjoni ġdida provduta mill-petizzjonant, b’mod partikolari fir-rigward tal-irwejjaħ u 
d-disturb mill-ħsejjes li ġejjin  mis-sit minn meta ħareġ il-permess tal-IPPC u għal kjarifika 
dwar l-attenzjoni li ngħatat għall-ħtieġa ta’ studju tal-impatt ambjentali fl-evalwazzjoni tal-
applikazzjoni għall-estensjoni tas-sit.

4. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fil-25 ta’ Marzu 2010.

Il-komunikazzjoni ta’ qabel tal-Kummissjoni (Marzu 2009) rigward din il-petizzjoni 
kkonkludiet li ma kien instab l-ebda ksur tal-leġiżlazzjoni tal-UE. 

Meta wieħed iqis iż-żmien li għadda mindu tressqet il-petizzjoni u li kienet ittieħdet azzjoni 
mill-awtoritajiet, il-Kummissjoni indikat ukoll li informazzjoni aġġornata mingħand il-
petizzjonant rigward l-attivitajiet permessi mitluba skont id-Direttiva 2008/1/KE1 (id-
Direttiva IPPC) setgħet tkun ta’ għajnuna biex tiġġudika jekk id-disturb ambjentali mill-
ħsejjes u l-irwejjaħ kienx għadu jeżisti fil-viċinanzi tal-installazzjoni. Barra minn hekk, il-
petizzjoni ma kinitx tipprovdi informazzjoni ċara dwar il-konformità tal-fabbrika mar-
rekwiżiti tad-Direttiva tal-Kunsill 85/337/KEE2 kif emendata bid-Direttivi 97/11/KE3 u 
2003/35/KE4 (id-Direttiva tal-Istudju tal-Impatt Ambjentali). Il-komunikazzjoni ta’ qabel, 
għalhekk, indikat li aktar informazzjoni mingħand il-petizzjonant setgħet tkun ta’ għajnuna 
rigward il-proċedura tal-approvazzjoni għall-ippjanar li tinkludi d-data tal-permess u l-qasam 
ta’ applikazzjoni tagħha, u l-ħtieġa għal studju tal-impatt ambjentali fil-proċess tat-teħid tad-
deċiżjonijiet. Il-petizzjonant minn dak iż-żmien ipprovda aktar informazzjoni dwar dawn il-
kwistjonijiet. 

Il-Kummissjoni, min-naħa tagħha, kisbet aktar informazzjoni mingħand l-Aġenzija Skoċċiża 
għall-Protezzjoni tal-Ambjent (SEPA - Scottish Environment Protection Agency), li hija l-
awtorità kompetenti għal dan is-sit, li indikat li s-sit kien spezzjonat diversi drabi mindu 
nħareġ il-permess u li l-kundizzjonijiet tal-permess huma sodisfati. Barra minn hekk, is-SEPA 
rrapportat li m’hemm l-ebda azzjonijiet ta’ infurzar għaddejjin kontra l-operaturi tal-
installazzjoni minħabba nuqqas ta’ konformità.  

Fir-rigward tal-post tal-impjant tat-trattament tal-iskart, il-Kummissjoni tixtieq tenfasizza li d-
Direttiva IPPC ma tispeċifikax distanzi minimi ta’ tali impjanti minn mogħdijiet pubbliċi jew 
residenzi privati. Id-Direttiva timmira li tipprevieni jew tnaqqas l-emissjonijiet minn tali 
impjanti filwaqt li tiżgura li jittieħdu l-miżuri meħtieġa sabiex jiġu evitati aċċidenti u jiġu 
limitati l-konsegwenzi tagħhom.

Ir-Regolament 1774/20025, li jippreskrivi regoli tas-saħħa li jirrigwardaw prodotti sekondarji 
tal-annimali mhux maħsuba għall-konsum uman, jinkludi aktar rekwiżiti dwar l-ilma mormi 
minn ċerti stabbilimenti, inklużi biċċeriji, fejn jiġu ttrattati prodotti sekondarji tal-annimali, 
                                               
1 ĠU L24, 29.1.2008, p. 8
2 ĠU L175, 5.7.1985, p. 40
3 ĠU L73 14.3.1997, p. 5
4 ĠU L 156, 25.6.2003, p. 17
5 ĠU L273, 10.10.2003, p.1
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iżda bħad-Direttiva tal-IPPC, ma fih ebda rekwiżiti speċifiċi dwar il-post ta’ tali impjanti tat-
trattament tal-iskart.

Fir-rigward tal-istudju dwar l-impatt ambjentali, l-informazzjoni addizzjonali provduta mill-
petizzjonant ma tippermetti lill-Kummissjoni tidentifika ebda ksur tal-leġiżlazzjoni tal-UE. 
Għalhekk, il-kummenti li l-Kummissjoni għamlet qabel f’dan il-każ jibqgħu validi.


