
CM\814340MT.doc PE428.091v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

PARLAMENT EWROPEW 2009 - 2014

Kumitat għall-Petizzjonijiet

1.9.2009

AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0148/2009, imressqa mis-Sur J.S., ta’ nazzjonalità Britannika dwar 
tniġġis kimiku li jirriżulta mill-attività tal-impjant Adisseo u l-impatt detrimentali 
tiegħu fuq is-saħħa tar-residenti ta’ belt Franċiża

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jgħid li r-residenti ta’ Commentry (Franza) huma esposti għal tniġġis kimiku 
serju b’riżultat tal-attività tal-impjant Adisseo. Skont il-petizzjonant, l-iskart tossiku qed 
jintefa’ fix-xmara Oeil f’intervalli regolari, billejl, iżda l-awtoritajiet lokali ma ħadux miżuri. 
Il-petizzjonant jgħid li ħafna drabi ma tkunx tista’ tieħu nifs fl-arja u jitlob lill-Parlament 
Ewropew biex jieħu miżuri malajr kemm jista’ jkun biex is-sitwazzjoni tkun investigata 
b’mod xieraq.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fl-14 ta’ Mejju 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

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

Il-petizzjonant isostni li r-resident f’Commentry (Franza) huma esposti għal tniġġis kimiku 
serju b’riżultat tal-attività tal-impjant Adisseo (madwar 3-4 km bogħod). L-impjant huwa 
proprjetà ta’ kumpannija Ċiniża, u jipproduċi – fost affarijiet oħra – il-vitamina A u l-
metjonina.

Skont il-petizzjonant qed jintefa’ skart tossiku fix-xmara Oeil, l-aktar matul il-lejl, bir-riżultat 
li l-ħajja selvaġġa qed tmur għall-agħar. Spiss ikun diffiċli li wieħed jieħu n-nifs u ħafna nies 
ibatu minn mard respiratorju. Barra minn hekk, hemm ukoll barriera u terraferma jmissu mal-
impjant ta’ Adisseo, fejn jintradmu sustanzi tossiċi  li jispiċċaw fix-xmara.
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Abbażi tal-parir tal-Kummissjoni tas-16 ta’ Jannar 2009, il-petizzjonant bosta drabi għamel 
kuntatt mal-Ministeru tal-Ambjent Franċiż u ma’ awtoritajiet oħra, iżda mingħajr suċċess. 
Skont il-petizzjonant, l-awtoritajiet lokali ma ħadu l-ebda miżura preventiva. 

Allegatament l-impjant waqaf jaħdem fid-19 ta’ Jannar 2009, u dan qed jikkawża tniġġis 
agħar.

Id-Direttiva IPPC

L-Anness I tad-Direttiva 2008/1/KE dwar il-prevenzjoni u l-kontroll integrati tat-tniġġis 
(minn hawn ’il quddiem imsejħa ‘id-Direttiva IPPC’, verżjoni kodifikata tad-Direttiva 
96/61/KE)1, telenka l-kategoriji ta’ attivitajiet industrijali li jaqgħu fl-ambitu ta’ din id-
Direttiva. Dawn jinkludu installazzjonijiet kimiċi għall-produzzjoni ta’ kimiki organiċi bażiċi, 
kif ukoll installazzjonijiet li jużaw proċess kimiku jew bijoloġiku għall-produzzjoni ta’ 
prodotti farmaċewtiċi bażiċi – it-tnejn fuq skala industrijali. Abbażi tal-informazzjoni mressqa 
mill-petizzjonant, l-installazzjoni hija fl-ambitu tad-Direttiva IPPC.

Id-Direttiva IPPC titlob li installazzjonijiet li jaqgħu fl-ambitu tagħha jitħaddmu skont il-
permessi, inklużi valuri ta’ limitu ta’ emissjonijiet ibbażati fuq l-aħjar teknika disponibbli 
(BAT – best available techniques), imfasslin biex jipprevienu,  u fejn dan ma mhux possibbli, 
biex b’mod ġenerali jnaqqsu l-emissjonijiet u l-impatt tagħhom fuq l-ambjent kollu kemm hu. 
Il-prevenzjoni u t-tnaqqis tal-emissjonijiet fl-arja, l-ilma u l-ħamrija għandhom għalhekk jiġu 
ttrattati fil-permessi ambjentali maħruġa skont id-Direttiva IPPC.

Il-Kummissjoni adottat għadd ta’ dokumenti ta’ referenza BAT (BREFs - BAT reference 
documents) li jkopru l-attivitajiet li jaqgħu fl-ambitu tad-Direttiva IPPC, li għandhom jitqiesu 
mill-awtoritajiet kompetenti biex jistabbilixxu valuri ta’ limitu bbażati fuq il-BAT, parametri 
ekwivalenti jew miżuri tekniċi għal installazzjonijiet bħal dawn. Il-BREF li jkopri l-
manifattura ta’ kimiki organiċi prodotti f’volumi kbar ġie adottat fl-2003.

L-Artikolu 9(3) tad-Direttiva IPPC jesiġi li fil-permess l-awtoritajiet kompetenti jinkludu 
valuri ta’ limitu għall-emissjonijiet niġġiesa li x’aktarx joriġinaw mill-installazzjoni fi 
kwantitajiet sinifikanti, wara li jqisu n-natura u l-potenzjal tagħhom li jittrasferixxu t-tniġġis 
minn midjum għall-ieħor. L-Anness III tad-Direttiva jistabbilixxi lista indikattiva ta’ sustanzi 
prinċipali ta’ tniġġis li għandhom jitqiesu jekk ikunu rilevanti għall-iffissar ta’ valuri ta’ 
limitu ta’ emissjonijiet. Il-lista tinkludi kontaminanti tal-arja u tal-ilma.

L-Artikolu 9(5) jistipula li l-permess għandu jinkludi rekwiżiti xierqa ta’ monitoraġġ ta’ 
emissjonijiet, waqt li l-Artikolu 14(b) jobbliga lill-operatur li regolarment jgħarraf lill-
awtorità kompetenti bir-riżultati tal-emissjonijiet immoniterjati. 

Id-Direttiva Qafas dwar l-Ilma (WFD – Water Framework Directive)

Id-Direttiva Qafas dwar l-Ilma (WFD) 2000/60/KE2 hija maħsuba biex tipproteġi l-ilmijiet 
kollha tal-wiċċ u tal-pjan, u timponi l-obbligu li ma jitħalla l-ebda deterjorament u li bħala 
regola jintlaħaq stejtus tajjeb sal-2015. F’dan ir-rigward, l-Istati Membri għandhom 

                                               
1 ĠU L 24, 29.1.2008., p. 8
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jimplimentaw il-miżuri meħtieġa biex progressivament inaqqsu l-ħruġ, l-emissjoni u t-telf ta’ 
sustanzi prijoritarji u biex iwaqqfu jew itemmu gradatament il-ħruġ, l-emissjonijiet u t-telf ta’ 
sustanzi perikolużi prijoritarji (Artikolu 4(1)(a)(iv), Artikolu 16 (1) u (8) tad-WFD).

Sustanzi perikolużi (DSD – Dangerous Substances Directive)

L-Artikoli 4 u 6 tad-Direttiva dwar Sustanzi Perikolużi 2006/11/KE1 (verżjoni kodifikata tad-
Direttiva 76/464/KEE) jirrikjedu li l-Istati Membri jieħdu l-passi xierqa biex ineħħu u jnaqqsu 
t-tniġġis ġej minn sustanzi perikolużi mormija fl-ilmijiet tal-wiċċ. Għalhekk, għandu jintalab 
permess minn qabel mill-awtoritajiet kompetenti fl-Istati Membri għal postijiet indikati ta’ 
rimi fl-ilma li x’aktarx ikun fih sustanzi perikolużi (koperti fil-lista ta’ sustanzi fl-Anness I 
tad-DSD u fl-Annessi VIII u X tad-WFD). Iżda din id-Direttiva għandha titħassar qabel it-22 
ta’ Diċembru 2013 bis-saħħa tal-Artikolu 22(2) tad-Direttiva 2000/60/KE, u l-obbligi 
operazzjonali tagħha jiġu sostitwiti b’dawk tad-Direttivi 2000/60/KE u 2008/105/KE. Il-lista 
ta’ sustanzi perikolużi mogħtija prijorità fid-Direttiva 76/464/KEE, fil-Komunikazzjoni tal-
Kummissjoni lill-Kunsill tat-22 ta’ Ġunju 1982, se tiġi sostitwita, bis-saħħa tal-Artikolu 
22(3)a tad-Direttiva 2000/60/KE, bil-lista ta’ sustanzi prijoritarji adottata skont l-Artikolu 16 
tad-Direttiva 2000/60/KE.

Id-Direttiva dwar Standards ta’ Kwalità Ambjentali (EQSD – Environmentral Quality 
Standard Directive)

Id-Direttiva 2008/105/KE2, ippubblikata reċentement, dwar l-istandards tal-kwalità ambjentali
fil-qasam tal-politika tal-ilma, tistabbilixxi standards ta’ kwalità ambjentali għal 33 sustanza 
perikoluża prijoritarja (imsejħa “sustanzi prijoritarji” u s-suġġett tal-Anness X tad-WFD), u 
tmien kontaminanti oħra. L-Istati Membri għandhom jimplimentaw din id-Direttiva sat-13 ta’ 
Lulju 2010. 

Skont id-dispożizzjonijiet tal-leġiżlazzjoni dwar l-ilma msemmija hawn fuq, l-Istati Membri 
għandhom jimplimentaw miżuri ta’ kontroll bħala rekwiżiti minimi. Tipi ta’ kontrolli bħal 
dawn ifissru kontrolli fuq emissjonijiet ibbażati fuq il-BAT, kontrolli tal-impatt tat-tnixxija 
bbażati fuq linji tal-Aħjar Prattiki Ambjentali (BEP – Best Environmental Practices), 
konformità mal-valuri ta’ limitu tal-emissjonijiet (stabbiliti f’diversi strumenti leġiżlattivi 
f’livell Komunitarju u fl-Artikolu 10 tad-WFD) u standards ta’ kwalità ambjentali (stabbiliti 
f’livell Komunitarju għal sustanzi prijoritarji mill-EQSD u f’livell nazzjonali għall-
kontaminanti prinċipali elenkati fl-Anness VIII tad-WFD).

Id-Direttiva Qafas dwar l-Iskart 

L-Artikolu 4 (1) tad-Direttiva 2006/12/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta’ April 
2006 dwar l-iskart 3(hawn aktar ’il quddiem imsejħa d-Direttiva Qafas dwar l-Iskart) tgħid li 
“l-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa biex jiżguraw li l-iskart jiġi rkuprat jew 
mormi mingħajr ma jinħoloq periklu għas-saħħa umana u mingħajr ma jintużaw proċessi jew 
metodi li jistgħu jikkawżaw ħsara lill-ambjent, u b’mod partikolari:

                                               

2 ĠU L 327, 22.12.2000, p. 1
3 ĠU L 114, 27.4.2006, p. 9.
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(a) mingħajr riskju għall-ilma, l-arja jew il-ħamrija, jew għall-pjanti jew l-annimali;
(b) mingħajr ma joħolqu fastidju minħabba storbju jew irwejjaħ;
(ċ) mingħajr ma jolqtu b’mod negattiv il-kampanja jew
postijiet ta’ interess speċjali.

Flimkien ma’ dan, l-Artikolu 4(2) jipprovdi li l-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri 
meħtieġa biex jipprojbixxu l-abbandun, ir-rimi jew id-depożitu mhux kontrollat tal-iskart.

Id-Direttiva dwar it-terraferma

Minbarra dan, id-Direttiva tal-Kunsill 1999/31/KE tas-26 April 1999 dwar ir-rimi ta’ skart 
f’terraferma1 (minn hawn ’il quddiem imsejħa d-Direttiva dwar it-terraferma) tipprovdi għal 
“miżuri, proċeduri u gwida biex jiġu prevenuti jew jitnaqqsu kemm jista’ jkun possibbli effetti
negattivi fuq l-ambjent, partikolarment it-tniġġis tal-ilma tal-wiċċ, l-ilma tal-qiegħ, ħamrija u 
arja, u fuq l-ambjent globali, inkluż l-effett serra, kif ukoll kif kull riskju li jirriżulta għas-
saħħa tal-bniedem, minn rimi ta’ skart f terraferma, matul iċ-ċiklu sħiħ tat-terraferma.”

Leġiżlazzjoni dwar il-kwalità tal-arja

Id-Direttiva Qafas 96/62/KE2, flimkien mal-4 Direttivi derivati tagħha 1999/30/KE3, 
2000/69/KE4, 2002/3/KE5, 2004/107/KE6, u d-Direttiva 2008/50/KE7 reċenti, jirregolaw 13-il 
inkwinant8, li għalihom hija prevista evalwazzjoni ta’ livelli ta’ konċentrazzjoni mat-territorju 
kollu. Dawn jitqabblu mal-valuri ta’ limitu u ta’ mira stabbiliti wkoll fid-Direttivi. L-irwejjaħ 
mhumiex irregolati fil-livell Komunitarju. 

Hemm numru minimu ta’ stazzjonijiet ta’ monitoraġġ u kriterji ta’ fejn għandhom jitwaqqfu 
stabbilit fid-Direttivi biex jiġu żgurat li tkun tista’ ssir evalwazzjoni komparabbli madwar l-
UE. Il-lokazzjoni tal-punti għat-teħid tal-kampjuni għandha tiġi determinata b’mod li jkunu 
jistgħu jagħtu informazzjoni rappreżentattiva dwar l-espożizzjoni tal-pubbliku għall-
konċentrazzjonijiet, u fejn jinstabu l-akbar konċentrazzjonijiet li għalihom x’aktarx tkun 
esposta l-popolazzjoni għal perjodu sinifikanti meta mqabbel mal-perjodu tat-teħid tal-medja 
tal-valuri ta’ limitu. L-għadd ta’ punti għat-teħid tal-kampjuni jiġi ddeterminat mid-daqs tal-
popolazzjoni tal-agglomerazzjoni jew żona u l-livell tal-konċentrazzjonijiet. Hija r-
responsabilità tal-Istat Membru li jiżviluppa l-metodoloġija għall-monitoraġġ adegwat tal-
kwalità tal-arja qrib punti ta’ teħid li huma sorsi kbar, wara li jqis id-densitajiet tal-
emissjonijiet, ix-xejriet probabbli ta’ distribuzzjoni ta’ tniġġis tal-arja u l-espożizzjoni 
potenzjali tal-popolazzjoni. 

                                               
1 ĠU L 182, 16.7.1999, p. 1, kif emendata bir-Regolament (KE) Nru 1882/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tad-29 ta’ Settembru 2003 (ĠU L 284 1 31.10.2003) u bir-Regolament (KE) Nru 1137/2008 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta’ Ottubru 2008 (ĠU L 311 1 21.11.2008)
2 ĠU L 296, 21.11.96
3 ĠU L 163, 29.6.1999
4 ĠU L 313, 13.12.2000
5 ĠU L 67, 9.3.2002
6 ĠU L 23, 26.1.2005
7 ĠU L 152, 11.6.2008
8 http://ec.europa.eu/environment/air/quality/standards.htm
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Fejn il-livelli ta’ konċentrazzjoni għolja mkejla juru l-possibilità ta’ eċċess ta’ limitu speċifiku 
jew ta’ valuri ta’ mira fiż-żona ta’ arja ta’ kwalità, tkun meħtieġa aktar evalwazzjoni bir-reqqa 
taż-żona fejn ikun hemm l-eċċess u tal-espożizzjoni tal-popolazzjoni. Din għandha tkun 
akkumpanjata mill-identifikazzjoni tas-sorsi rilevanti li jikkontribwixxu għall-eċċess u l-
iżvilupp ta’ pjanijiet għall-kwalità tal-arja b’miżuri speċifiċi ta’ tnaqqis.

Abbażi tal-leġiżlazzjoni elenkata hawn fuq, il-kummenti tal-Kummissjoni dwar l-
osservazzjonijiet tal-petizzjonant huma kif ġej.

Skont id-Direttiva IPPC, installazzjonijiet eżistenti (i.e. dawk li kienu qed jitħaddmu qabel it-
30 ta’ Ottubru 1999) kellhom jitħaddmu skont permess integrat sat-30 ta’ Ottubru 2007. 
Installazzjonijiet ġodda għandhom ikunu konformi mad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva mill-
bidu tat-tħaddim tagħhom. 

Fl-implimentazzjoni tad-Direttiva, huwa l-kompitu tal-awtorità kompetenti li tiddeċiedi għal 
liema kontaminanti jkunu stabbiliti valuri ta’ limitu ta’ emissjonijiet fil-permess u liema  
jkunu l-kondizzjonijiet l-oħra tal-permess (e.g. rekwiżiti ta’ monitoraġġ ta’ emissjonijiet).

Skont l-informazzjoni mogħtija mill-petizzjonant, mhux possibbli li l-Kummissjoni tevalwa 
jekk l-installazzjoni kkonċernata titħaddimx abbażi ta’ permess maħruġ b’mod konformi mad-
Direttiva IPPC u jekk il-kondizzjonijiet tal-permess humiex qed jitħarsu jew le.

Il-Kummissjoni reċentement kienet qed tistħarreġ l-għadd ta’ permessi maħruġa għal 
installazzjonijiet eżistenti fl-Istati Membri kollha. Madankollu, Franza għadha ma bagħtitx id-
dejta mitluba.

Il-Kummissjoni hija konxja mit-tniġġis kimiku tal-ilmijiet tal-wiċċ fid-Distrett tal-Baċir tax-
Xmara Loire-Bretagne, li għaliha tappartjeni x-Xmara Oeil. Skont id-dispożizzjonijiet tal-
Artikolu 5 u tal-Anness II tad-WFD, l-awtoritajiet Franċiżi identifikaw bħala pressjonijiet 
sinifikanti l-konċentrazzjonijiet elevati ta’ materja organika, nutrijenti u pestiċidi fl-ilmijiet 
tal-wiċċ. L-evalwazzjoni tal-impatt għall-pressjonijiet imsemmija hawn fuq taw prominenza 
lill-fatt li x-Xmara Oeil tinsab f’riskju li ma tikkonformax mal-objettivi tal-kwalità ambjentali 
tad-WFD (Artikolu 4(1)(a)(iv)). Għaldaqstant, ikun fl-obbligu tal-awtoritajiet Franċiżi li 
jiżviluppaw il-miżuri neċessarji fi ħdan il-pjan tat-tmexxija tal-baċir tax-xmara biex 
jikkonformaw mal-istandards tal-kwalità ambjentali u mal-valuri ta’ limitu tal-emissjonijiet. 

Il-pjanijiet u l-programmi ta’ miżuri għat-tmexxija tal-baċir tax-xmara għandhom jitlestew 
sat-22 ta’ Diċembru 2009, u għandhom jinkludu kemm l-objettivi tal-kwalità ta’ tħaddim, kif 
ukoll il-miżuri biex jinkiseb stejtus tajjeb bħal dan, u għandhom jiġu nnotifikati lill-
Kummissjoni sat-22 ta’ Marzu 2010. Wara din id-data, il-Kummissjoni għandha tevalwa l-
konformità ta’ dawn ir-rapporti u tieħu l-miżuri kollha neċessarji biex tiżgura 
implimentazzjoni sħiħa tad-Direttiva, kif ukoll biex tkompli tevalwa l-konformità mad-DSD 
sakemm din id-Direttiva tiġi rrevokata fit-22 ta’ Diċembru 2013. 

Dwar ir-rimi tal-iskart perikoluż iġġenerat fl-impjant, il-Kummissjoni m’għandhiex l-
informazzjoni disponibbli biex tevalwa jekk l-iskart perikoluż huwiex qed jiġi ttrattat u mormi 
skont id-Direttiva Qafas dwar l-Iskart u d-Direttiva dwar it-Terraferma msemmijin hawn fuq. 
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Dwar l-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-kwalità tal-arja, Commentry jinsab fiż-żona ta’ 
arja ta’ kwalità FR07N00002 ta’ Auvergne. Mhux irrappurtat li hemm stazzjon ta’ kejl viċin l-
impjant jew f’Commentry stess. Madankollu, l-għadd minimu ta’ stazzjonijiet ta’ monitoraġġ 
għall-kontaminanti rregolati, kif mitlub mil-liġi, qed jitħaddem fiż-żona, bl-eqreb stazzjon fil-
belt fil-qrib ta’ Montlucon. Ma tingħata ebda informazzjoni dwar xi evalwazzjoni 
supplimentari bħall-immudellar tal-kwalità tal-arja. Fl-aħħar rapporti ta’ evalwazzjoni dwar 
il-kwalità tal-arja li għandha l-Kummissjoni, Franza ma tindika ebda eċċess tal-valuri ta’ 
limitu u ta’ mira tal-kontaminanti rregolati fiż-żona. 

Konklużjoni

Il-Kummissjoni se titlob informazzjoni mingħand l-awtoritajiet Franċiżi biex tevalwa kif id-
dispożizzjonijiet tad-Direttiva IPPC kif ukoll tad-Direttivi li jirregolaw l-immaniġġar sikur 
tar-rimi tal-iskart perikoluż qed jiġu implimentati fir-rigward tal-installazzjoni msemmija. Il-
Kummissjoni se tistaqsi wkoll dwar l-adegwatezza tal-evalwazzjoni tal-kwalità tal-arja fiż-
żona b’rabta mal-espożizzjoni tal-popolazzjoni fil-viċinanza tal-installazzjoni msemmija.

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

Wara l-komunikazzjoni preċedenti tal-Kummissjoni dwar din il-petizzjoni, il-Kummissjoni 
talbet l-informazzjoni mill-awtoritajiet Franċiżi. Fl-20 ta’ Jannar 2010, waslet risposta mir-
Rappreżentazzjoni Permanenti ta’ Franza u din kienet tinkludi informazzjoni mill-Ministeru 
għall-Ambjent.

Waslet ukoll informazzjoni addizzjonali (fit-3 ta’ Diċembru 2009) mill-petizzjonant li tindika 
li s-sitwazzjoni ma nbidlitx, jiġifieri li d-dranaġġ se jipperikola mhux biss is-saħħa tal-
bniedem, iżda wkoll il-pjanti (il-frott, il-ħaxix) u l-insetti fil-viċinanza tal-impjant. Skont il-
petizzjonant, bit-temperatura li qed tinżel taħt iż-żero, l-arja qed tkun aktar imċajpra u 
kkondensata.

Fir-rigward tal-kwistjonijiet li għadhom iridu jiġu kjarifikati, il-Kummissjoni tipprovdi l-
informazzjoni li ġejja.

Id-Direttiva IPPC

L-awtoritajiet Franċiżi kkonfermaw li l-installazzjoni kimika Adisseo taqa’ fl-ambitu tad-
Direttiva IPPC (Anness I, 4.1) 1, u f’dak tad-Direttiva Seveso II2. 

F’termini tad-Direttiva IPPC, din hija installazzjoni eżistenti li kellha tkun kompletament 
konformi mar-rekwiżiti tad-direttiva sat-30 ta’ Ottubru 2007. Il-permess tagħha inħareġ fl-20 
ta’ Lulju 2004 u ġie emendat riċentament fis-26 ta’ Jannar 2009. 

L-awtoritajiet Franċiżi rrikonoxxew li l-permess attwali applikabbli għadu ma reġax ġie 

                                               
1 ĠU L24, 29.1.2008, p.8
2  ĠU L 345, 31.12.2003, p. 97-105
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kkunsidrat u, fejn xieraq, ġie aġġornat biex tiġi żgurata l-konformità mar-rekwiżiti tad-
Direttiva IPPD biex wieħed jopera skont il-kundizzjonijiet tal-permess ibbażati fuq l-Aħjar 
Tekniki Disponibbli. Skont l-awtoritajiet Franċiżi, evalwazzjoni preliminari tal-informazzjoni 
provduta mill-operatur turi li l-impjant tat-trattament tal-ilma mill-iskart intern jeħtieġ li jitjieb 
fir-rigward tal-bijodegradazzjoni tal-materjal ta’ ħmieġ tad-dranaġġ. 

L-installazzjoni Adisseo hija parti minn grupp kbir ta’ installazzjonijiet li l-permessi għalihom 
għad iridu jerġgħu jiġu kkunsidrati u, fejn xieraq, jiġu aġġornati biex tiġi żgurata l-konformità 
mad-Direttiva IPPC. 

Biex jiġi indirizzat dan in-nuqqas ta’ progress fil-ħruġ ta’ permessi, u biex tiġi żgurata 
konformità sħiħa mad-Direttiva IPPC, il-Kummissjoni nediet proċedura ta’ ksur kontra 
Franza, fost Stati Membri oħra, billi fl-aħħar tal-2009 ħarġet l-ewwel twissija bil-miktub.

L-impatti ta’ meta impjant jieqaf jaħdem

L-awtoritajiet Franċiżi kkonfermaw li fit-23 ta’ Diċembru 2008 (mhux fid-19 ta’ Jannar 2009 
kif imsemmi fil-petizzjoni) seħħ inċident fil-produzzjoni. Dan l-inċident ikkawża 
emissjonijiet ta’ soda fl-impjant tat-trattament tal-ilma mill-iskart intern li wassal għall-
funzjonament ħażin serju u għal eċċess ta’ xi valuri ta’ limitu ta’ emissjonijiet (b’mod 
partikolari relatati mad-domanda tal-ossiġnu kimiku, COD). 

Il-miżuri li ttieħdu mill-operatur wasslu sabiex wieħed reġa’ lura għall-kundizzjonijiet 
operattivi normali (kwalità ta’ emissjonijiet għall-ilma) sat-tmiem ta’ Jannar 2009.

Fit-2 ta’ Jannar  2009, l-ispettorat ġie infurmat bl-inċident mill-operatur u talab 
immedjatament li jittieħdu l-miżuri neċessarji biex tiġi rimedjata s-sitwazzjoni. 
Sussegwentement saru żewġ spezzjonijiet (fit-18 ta’ Frar u fit-23 ta’ April), u saret l-analiżi 
neċessarja u fid-29 ta’ Lulju 2009 ġiet ikkommunikata lill-ispettorat.

Wara dan l-inċident, ir-riżultati ta’ monitoraġġ urew nuqqas fil-konċentrazzjonijiet tan-
nitroġenu u s-COD.

Abbażi tal-informazzjoni provduta, il-Kummissjoni ma setgħetx tidentifika ksur tad-Direttiva 
IPPC fir-rigward tal-miżuri meħuda mill-awtoritajiet Franċiżi wara l-inċident rappurtat mill-
operatur. 

IL-LEĠIŻLAZZJONI DWAR L-ILMA
Skont l-informazzjoni mibgħuta mill-awtoritajiet Franċiżi, l-impjant Adisseo huwa awtorizzat 
biex jiskarika l-ilma mill-iskart fix-Xmara Banne, tributarju tax-Xmara Oeil. Il-korp tal-ilma 
ta’ lqugħ deskritt skont id-Direttiva Qafas dwar l-Ilma (WFD) 2000/60/KE1, huwa x-Xmara 
Oeil u t-tributarji tagħha minn Commentry għall-konfluwenza ma’ Aumance u Cosne. 
Skont l-objettivi ambjentali tad-Direttiva Qafas dwar l-Ilma, l-Istati Membri kollha, inkluża 
Franza, għandhom jiksbu stejtus tajjeb għall-ilma tal-wiċċ kollu u l-korpi tal-ilma ta’ taħt l-art 
bħala regola sal-2015. L-awtoritajiet Franċiżi qalu fir-risposta tagħhom lill-Kummissjoni li l-
kundizzjoni fqira tal-korp tal-ilma kkonċernat, hija dovuta għall-preżenza ta’ kwantitajiet kbar 
                                               
1 ĠU L 327, 22.12.2000, p. 1.
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ta’ materjal f’sospensjoni u konċentrazzjonijiet elevati ta’ COD, id-domanda bijokimika 
għall-ossiġnu (BOD5), in-nitroġenu, is-sulfati u ż-żingu. Barra minn hekk, huma jirrikonoxxu 
li hemm relazzjoni ċara bejn id-degradazzjoni tal-istejtus tal-korp tal-ilma u r-rilaxx
industrijali ta’ Adisseo. 

Fost l-obbligi tal-WFD, l-Istati Membri għandhom jimplimentaw miżuri kontra t-tniġġis 
kimiku. F’dan ir-rigward, l-awtoritajiet Franċiżi jipprevedu sistema ta’ monitoraġġ kombinata 
(monitoraġġ tal-ħruġ tal-ilma u monitoraġġ tal-ilmijiet tal-wiċċ) biex jiġi żgurat kontroll 
xieraq. 

L-awtoritajiet Franċiżi wrew li jista’ jkun hemm titjib sinifikanti fil-kwalità tal-korp tal-ilma 
jekk il-kundizzjonijiet tat-trattament tal-materjal ta’ ħmieġ jiġu riveduti. Skont il-permess 
mogħti, il-faċilità Adisseo hija mitluba timmoniterja b’mod regolari s-sorsi ta’ ħruġ tal-ħmieġ 
tagħha tal-impjant tat-trattament tal-ilma mormi tagħha. Barra minn hekk, il-kejl kwotidjan
tal-parametri li jikkontribwixxu għall-istejtus kwalitattiv fqir tal-korp tal-ilma huwa 
mandatorju. Barra minn hekk, aġenzija esterna approvata mill-Ministeru għall-Ambjent, kull 
tliet xhur, twettaq l-istess analiżi biex tivverifika l-validità tal-miżuri miksuba mill-operatur. 
Barra minn hekk, Adisseo hija mitluba timmoniterja l-impatt tal-ilmijiet mormija f’erba’
stazzjonijiet li jinsabu ’l isfel mir-rilaxx tagħha fix-Xmara Banne. 

L-awtoritajiet Franċiżi wrew li r-rilaxx tas-sustanzi tal-prijorità issa qegħdin fil-proċess ta’
skrining u se jiġu kwantifikati fil-futur qarib, u jsiru parti mill-permess mogħti lil Adisseo. Kif 
ukoll, se jiġu inklużi fil-permess azzjonijiet biex jiġi eliminat jew mnaqqas bil-mod il-ħruġ ta’
sustanzi ta’ prijorità. Minħabba l-fatt li l-korp tal-ilma kkonċernat jinsab f’riskju li ma jilħaqx 
stejtus tajjeb fl-2015, ġie stabbilit programm ta’ monitoraġġ operazzjonali biex jevalwa l-
effikaċja tal-programm għall-implimentazzjoni ta’ miżuri. Madankollu, skont id-dikjarazzjoni 
tal-awtoritajiet Franċiżi, is-sena fil-mira stabbilita biex dan il-korp tal-ilma jikseb potenzjal 
tajjeb hija l-2021. Dan ifisser li tiġi applikata eżenzjoni skont l-Artikolu 4(4) tal-WFD. Mill-
pjan ta’ ġestjoni tas-sottobaċin tax-Xmara Loire jidher li r-raġunijiet għall-eżenzjonijiet huma 
“kundizzjonijiet naturali u impossibilità teknika”. Dan ma jistax jgħin lill-Kummissjoni biex 
tiġbed konklużjoni ċara dwar x’se jiġi kopert fir-realtà permezz ta’ dawn l-eżenzjonijiet. 

Fir-rigward tal-ilma taħt l-art, mhux se jkun hemm rilaxx dirett mill-faċilità ta’ Addisseo. L-
ilma ta’ taħt l-art kkonċernat mhux qed jintuża għal skopijiet ta’ xorb u ma jikkostitwixxix 
riżors naturali sensittiv. 

Il-leġiżlazzjoni dwar l-iskart

Id-Direttiva Qafas dwar l-Ilma 2006/12/KE1 titlob lill-Istati Membri biex jieħdu l-miżuri 
meħtieġa biex jiżguraw li l-immaniġġar tal-iskart jitwettaq mingħajr ma tiġi pperikolata s-
saħħa tal-bniedem, u mingħajr ma ssir ħsara lill-ambjent, u b’mod partikolari: (a) mingħajr 
riskju għall-ilma, l-arja, il-ħamrija, il-pjanti jew l-annimali; (b) mingħajr ma joħolqu fastidju 
minħabba storbju jew irwejjaħ; u (ċ) mingħajr ma jolqtu b’mod negattiv il-kampanja jew 
postijiet ta’ interess speċjali.

L-awtoritajiet Franċiżi juru li 60 000 tunnellata ta’ iskart hija ġġenerata, u li żewġ terzi minnu 

                                               
1 ĠU L 114, 27.4.2006, p. 9. 
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huwa l-ħama tad-dranaġġ, li jintuża bħala fertilizzant. Skont l-awtoritajiet Franċiżi, ħafna 
mill-frazzjonijiet li jifdal huma trattati minn kumpaniji esterni speċjalizzati fil-ġestjoni tal-
iskart li japplikaw l-aqwa teknoloġiji disponibbli fejn id-Direttiva IPPC hija applikabbli. 
Barra minn hekk, il-faċilitajiet esterni fejn l-iskart iġġenerat mill-impjant Adisseo huwa trattat 
u mormi, huma f’konformità mad-Direttiva dwar l-inċinerazzjoni ta’ skart 2000/76/KE1 u d-
Direttiva tat-Terraferma 1999/31/KE2, rispettivament.  

Skart ta’ likwidu li ġej mill-produzzjoni ta’ vitamini huwa inċinerat fil-bini ta’ Adisseo. Il-
faċilità ta’ inċinerazzjoni hija f’konformità mad-Direttiva tal-Inċinerazzjoni tal-Iskart. 

L-iskart perikoluż iġġenerat fl-impjant ta’ Adisseo hu suġġett għall-ħtiġiet ta’ traċċjabilità 
skont l-artikoli R.541-42 tal-“Code de l’environnement” Franċiż. Għaldaqstant, għandhom 
jimtlew il-karti tal-ippakkjar (“bordereaux”). L-aħħar spezzjoni mill-awtoritajiet Franċiżi saret 
f’Mejju 2009 u ffukat l-aktar fuq ħama tad-dranaġġ. L-analiżi ma wriet l-ebda ksur tar-
rekwiżiti fir-rigward tal-kwalità tal-ħama tad-dranaġġ. 

L-awtoritajiet Franċiżi waslu għall-konklużjoni li l-ġestjoni tal-iskart, inġenerali, issir 
f’konformità mal-leġiżlazzjoni applikabbli. 

Leġiżlazzjoni dwar il-kwalità tal-arja

L-evalwazzjoni dwar il-kwalità tal-arja taqa’ għalkollox fil-kompetenza tal-Istati Membri. Din 
għandha ssir skont id-dispożizzjonijiet stipulati fid-Direttiva 2008/50/KE dwar il-kwalità tal-
arja3 u għandu jkollha l-għan li tevalwa l-konformità mal-valuri ta’ limitu fit-territorju kollu. 

Fir-rigward tal-istima dwar is-sorsi ta’ emissjoni, id-Direttiva 2008/50/KE ma tipprovdix 
rekwiżit speċifiku dwar in-numru minimu ta’ punti ta’ ġbir ta’ kampjuni li għandhom joperaw 
madwar is-sors ta’ emissjoni. Fl-Anness V hemm imsemmi li: “għall-istima tat-tniġġis fil-
viċinat ta’ sorsi ta’ emissjoni, in-numru ta’ punti ta’ kampjunament għall-kejl fiss għandu jiġi 
kalkolat b’kont meħud tad-densitajiet ta’ l-emissjonijiet, ix-xejriet probabbli ta’ distribuzzjoni 
tat-tniġġis tal-arja tal-ambjent u tal-espożizzjoni potenzjali tal-popolazzjoni.”

L-awtoritajiet Franċiżi jgħidu li l-kwalità tal-arja madwar l-installazzjoni Adisseo ġiet 
evalwata permezz ta’ kombinazzjoni ta’ approċċi ta’ evalwazzjoni differenti (monitoraġġ fiss, 
kampanji b’laboratorji mobbli u mmudellar). B’riżultat ta’ din l-evalwazzjoni, jidher li fil-
viċinanzi tal-installazzjoni l-valuri kollha ta’ limitu jiġu rispettati u li l-livelli mkejla ma 
jindikawx riskju li l-valuri ta’ limitu jistgħu  jinqabżu.

Fiż-żona tal-kwalità tal-arja, FR07N00002, fl-2008 ġiet ikkonfermata l-konformità mal-valuri
ta’ limitu kollha u, mill-informazzjoni disponibbli, mhux possibbli li jiġi identifkat
kwalunkwe ksur tad-dispożizzjonijiet fir-rigward tal-evalwazzjoni u tar-rappurtar dwar il-
kwalità tal-arja.

Konklużjonijiet

                                               
1 ĠU L 182, 16.07.1999, p. 1
2 ĠU L 182, 16.7.1999, p. 1-19
3 ĠU, L 152, 11.6.2008, p.1
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Fir-rigward tad-Direttiva IPPC, il-Kummissjoni m’għandhiex l-intenzjoni li tieħu iktar 
azzjoni, minħabba li l-installazzjoni ta’ Adisseo hija parti mill-proċedura ta’ ksur orizzontali 
msemmija hawn fuq. 

Fir-rigward tal-Leġiżlazzjoni dwar l-Ilma, abbażi tal-evalwazzjoni ta’ informazzjoni mressqa 
mill-awtoritajiet Franċiżi, il-Kummissjoni ma setgħetx tikkonkludi jekk dan jikkostitwixxix 
ksur tar-rekwiżiti tal-WFD. Biex tkun tista’ tagħmel evalwazzjoni xierqa, il-Kummissjoni se 
titlob aktar informazzjoni minn Franza, speċjalment dwar l-eżenzjonijiet applikati.

Fir-rigward tal-leġiżlazzjoni dwar l-iskart, l-informazzjoni provduta mill-awtoritajiet Franċiżi 
mhix konklużiva. Il-Kummissjoni għandha l-intenzjoni, għalhekk, li titlob aktar informazzjoni 
dwar (i) il-karatteristiċi u l-ġestjoni tat-terraferma (inklużi r-riżultati tal-monitoraġġ tal-
kwalità tal-ħamrija viċin it-terraferma) u ż-żoni ta’ ħżin tal-kumpanija; (ii) l-informazzjoni 
addizzjonali dwar il-ġestjoni tal-ħama tad-dranaġġ (li għandha tiġi inkluża fil-Kapitlu 5.2.6 
tal-“Bilan de fonctionnement”), inkluża l-informazzjoni dwar il-ħżin temporanju tagħha u l-
post tad-depożitu tal-ħama tad-dranaġġ li ma jintużax għall-iskopijiet agrikoli; (iii) in-natura 
tal-mogħdija tal-iskart “fines de smartamine”, kif ukoll il-ġestjoni tiegħu (inkluża l-
informazzjoni dwar it-trattament tiegħu minn qabel). 

Fir-rigward tal-leġiżlazzjoni dwar il-kwalità tal-arja tal-UE, il-Kummissjoni m’għandhiex l-
intenzjoni li tkompli ssegwi l-każ minħabba li ma seta’ jiġi identifikat l-ebda ksur tal-
leġiżlazzjoni eżistenti.


