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Suġġett: Petizzjoni 1277/2009, imressqa minn Jochen Bremer, ta’ nazzjonalità Ġermaniża, 
f’isem il-Grupp ta’ Azzjoni taċ-Ċittadini ‘Sophienhütte am Harz’, dwar impjant 
għall-ipproċessar ta’ skart solidu u mhux perikoluż b’kapaċità ta’ tliet tunnellati 
fis-siegħa

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jesprimi tħassib dwar impjant proġettat għall-ipproċessar termali ta’ skart 
solidu u mhux perikoluż b’kapaċità ta’ tliet tunnellati fis-siegħa. Huwa jibża’ li s-sit proġettat 
għal dan l-impjant f’Langelsheim (Ġermanja), li qabel kien sit imniġġes u li sussegwentement 
ġie dekontaminat permezz ta’ finanzjament mill-UE, għall-darba oħra se jiġi affettwat mill-
effetti tat-tniġġis, u jiggrava l-impatt serju ta’ impjant kimiku fiż-żona tal-madwar u li l-livelli 
lokali ta’ tniġġis li, skont is-servizzi tas-saħħa, diġà waslu biex jilħqu l-ogħla limiti preskritti, 
se jkomplu jiżdiedu b’riżultat tal-operazzjonijiet tat-trasport tal-iskart bit-triq. Barra minn 
hekk, iż-żona inkwistjoni hija wkoll is-sit proġettat ta’ impjant ta’ koġenerazzjoni li jaħdem 
permezz tal-ħruq tal-injam. Il-petizzjonant huwa mħasseb li l-kwalità tal-arja u tal-ilma tax-
xorb fiż-żona se tiddeterjora minħabba l-livelli għolja antiċipati ta’ emissjonijiet ta’ frak u 
metalli tqal, li l-bdiewa mhux se jkunu jistgħu jikkultivaw iktar ċerti ħxejjex, u li r-residenti 
lokali se jsofru telf finanzjarju serju wara li l-valur tal-proprjetajiet tagħhom jaqa’ 
drastikament jekk jinbena l-impjant. Huwa qed ifittex li ssir investigazzjoni dwar jekk il-
kostruzzjoni proġettata ta’ tali impjant f’dan is-sit hix f’konformità mal-leġiżlazzjoni 
ambjentali li hija applikabbli attwalment.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fis-16 ta’ Diċembru 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fil-25 ta’ Marzu 2010.
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Il-Grupp ta’ Azzjoni taċ-Ċittadini rrappreżentat mill-petizzjonant qed jopponi l-bini u l-operat 
previsti ta’ impjant tal-elettriku li jiġġenera l-enerġija mill-iskart (WTE) għall-ipproċessar 
termali ta’ skart solidu u skart mhux perikoluż b’kapaċità ta’ tliet tunnellati fis-siegħa. Il-
petizzjoni telenka sensiela ta’ impatti negattivi possibbli li l-impjant jista’ jkollu fuq l-ambjent 
u li jqajmu tħassib partikolari għaċ-ċittadini tal-belt ta’ Langelsheim (Sassonja t’Isfel, il-
Ġermanja), speċjalment fir-rigward tar-riskju ta’ effetti potenzjali kumulattivi fuq it-tniġġis 
tal-arja u l-kontaminazzjoni tal-ilma (tax-xorb) u tal-art agrikola fiż-żoni fil-qrib kif ukoll id-
disturb minn żieda ta’ ħafna traffiku u rwejjaħ. Barra minn hekk, l-impjant proġettat, skont il-
petizzjonant, se jkollu effetti sinifikanti ekonomiċi u soċjali mhux favorevoli bħat-tnaqqis fl-
attivitajiet sportivi, l-emigrazzjoni tan-nies, l-iżvalutazzjoni tal-proprjetà u t-telf tad-dħul 
prinċipalment fis-setturi tat-turiżmu u tal-agrikoltura.

B’dan l-isfond, il-petizzjonant jitlob evalwazzjoni tal-adegwatezza tas-sit ta’ Langelsheim 
bħala post għall-impjant futur tal-enerġija billi l-proġett jiġi kkontrollat kif xieraq skont il-
leġiżlazzjoni ambjentali rilevanti. 

Il-promotur tal-proġett diġà akkwista l-art meħtieġa għall-impjant tal-enerġija mingħand il-
muniċipalità ta’ Langelsheim u f’Lulju 2009, kiseb ukoll l-ewwel avviż preliminari
(“Vorbescheid”) li jikkonferma l-adegwatezza ġenerali tas-sit għall-bini u l-operat tal-proġett 
previst u li jippermettilhom li jkomplu jipproċedu bl-ippjanar dettaljat tal-proġett, fil-
kunsiderazzjoni tar-riżultati u l-ispeċifikazzjonijiet ta’ din id-deċiżjoni provviżorja sabiex 
japplikaw uffiċjalment għall-permessi meħtieġa għall-bini u l-operat tal-installazzjonijiet 
proġettati. L-avviż preliminari nħareġ bħala riżultat ta’ proċedura formali ta’ approvazzjoni li 
kienet tinkludi wkoll stimi tal-impatt ambjentali u l-konsultazzjoni tal-pubbliku (matul 
Ottubru/Novembru tal-2008 u Lulju/Awwissu tal-2009). 

Sa Jannar 2010, l-investitur kien għadu ma ssottomettiex applikazzjoni għall-
awtorizzazzjonijiet meħtieġa tal-proġett. Skont informazzjoni reċenti tal-istampa (Diċembru 
2009), jidher li l-promotur – minħabba kawża pendenti tal-qorti kif ukoll minħabba 
kondizzjonijiet ekonomiċi li tbiddlu – jista’ jkollu aktar diskussjonijiet, fil-bidu tal-2010, mal-
awtoritajiet lokali rigward l-intenzjonijiet tiegħu sabiex jiġu eżaminati aktar il-proġett u ż-
żmien meta dan għandu jsir. 

L-informazzjoni mogħtija mill-petizzjonant ma ssemmi l-ebda possibilità ta’ ksur tal-
leġiżlazzjoni Komunitarja. Minbarra t-talba ġenerali biex isir kontroll sħiħ tal-adegwatezza 
tas-sit miżmum bħala post għall-proġett, m’hemm l-ebda tħassib konkret rigward xi ksur 
possibbli tal-leġiżlazzjoni nazzjonali. 

L-informazzjoni provduta fil-petizzjoni hija insuffiċjenti fir-rigward tal-liġi tal-UE u, fin-
nuqqas ta’ deċiżjoni formali, f’dan l-istadju ma jista’ jiġi identifikat l-ebda ksur tal-
leġiżlazzjoni tal-UE. 


