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Suġġett: Petizzjoni 1292/2009, imressqa mis-Sur Juozas Imbrasas, ta’ nazzjonalità 
Litwana, dwar l-allegat ksur tal-leġiżlazzjoni ambjentali tal-KE b’konnessjoni 
mal-impjant ippjanat għall-inċinerazzjoni tal-iskart f’Vilnius  

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jikkontesta d-deċiżjoni tal-awtoritajiet lokali biex jinbena impjant reġjonali 
għall-inċinerazzjoni tal-iskart muniċipali f’Vilnius, fejn jargumenta li l-proċess ta’
approvazzjoni kiser id-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2000/76/KE dwar l-inċinerazzjoni ta’
skart, id-Direttiva 96/61/KE dwar il-prevenzjoni u l-kontroll integrat tat-tniġġis u d-Direttiva 
2008/98/KE dwar l-iskart. Skont il-petizzjonant, l-impjant ippjanat għall-inċinerazzjoni tal-
iskart se jinbena qrib l-installazzjonijiet tat-trattament tal-ilma għal Vilnius, nofs kilometru 
bogħod mill-villaġġ b’popolazzjoni numeruża ħafna ta’ Jociunai u żewġ kilometri bogħod 
mill-Foresta ta’ Paneriai, sit propost li jiġi inkluż fin-netwerk ta’ Natura 2000. Il-petizzjonant 
jgħid li l-impjant futur se jinċinera madwar 250, 000 tunnellata ta’ skart muniċipali u l-istudju 
dwar l-impatt ambjentali li sar ma kienx komplet. Huwa jargumenta li siti alternattivi ma 
kinux studjati b’mod adegwat. Il-petizzjonant jitlob lill-Parlament Ewropew biex jieħu l-passi 
meħtieġa biex jiżgura li l-awtoritajiet Litwani josservaw tabilħaqq il-liġi Ewropea. 

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-11 ta’ Mejju 2010.
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L-installazzjonijiet għall-inċinerazzjoni tal-iskart muniċipali (skart mid-djar kif ukoll skart 
simili kummerċjali, industrijali u istituzzjonali) b’kapaċità li taqbeż it-3 tunnellati għal kull 
siegħa jaqgħu fl-ambitu tad-Direttiva 2008/1/KE dwar il-prevenzjoni u l-kontroll integrati tat-
tniġġis (minn issa ’l quddiem: id-Direttiva IPPC, ara punt 5.2 tal-Anness I)1.

Id-Direttiva IPPC tirrikjedi li l-installazzjonijiet li jaqgħu fl-ambitu tagħha joperaw 
f’konformità ma’ permessi li jinkludu valuri ta’ limitu għall-emissjonijiet ibbażati fuq l-aqwa 
tekniki disponibbli (BAT), maħsuba biex jipprevjenu u, fejn ma jkunx prattikabbli, biex 
inaqqsu, b’mod ġenerali, l-emissjonijiet u l-impatt fuq l-ambjent kollu kemm hu. Għalhekk, 
il-prevenzjoni jew it-tnaqqis tal-emissjonijiet fl-arja, fl-ilma u fil-ħamrija għandhom jiġu 
indirizzati fil-permessi ambjentali maħruġa skont id-Direttiva IPPC.

Il-Kummissjoni adottat għadd ta’ dokumenti ta’ referenza dwar il-BAT (BREFs) li jkopru l-
attivitajiet li jaqgħu fl-ambitu tad-Direttiva IPPC, li għandhom jittieħdu inkunsiderazzjoni 
mill-awtoritajiet kompetenti meta jiġu stabbiliti l-valuri ta’ limitu għall-emissjonijiet ibbażati 
fuq il-BAT, il-parametri ekwivalenti jew il-miżuri tekniċi għal tali installazzjonijiet. BREF 
dwar l-inċinerazzjoni ġie adottat f’Awwissu 2006.

Fir-rigward tad-Direttiva 1985/337/KEE dwar l-istima tal-effetti ta’ ċerti proġetti pubbliċi u 
privati fuq l-ambjent (id-Direttiva EIA)2 u fir-rigward tal-istima tal-postijiet alternattivi għall-
impjant tal-iskart, il-Kummissjoni ġiet infurmata li l-proċedura tal-EIA għadha ma tlestietx. 
Għalhekk, huwa kmieni wisq biex wieħed jikkunsidra ksur potenzjali tad-Direttiva EIA.

Konklużjoni

Il-Kummissjoni se titlob biex tingħata informazzjoni mill-awtoritajiet Litwani biex tevalwa 
kif qed jiġu implimentati d-Direttivi IPPC, EIA u dawk dwar il-Ħabitats u l-Għasafar fir-
rigward tal-installazzjoni speċifika. Hija se titlob ukoll biex tingħata informazzjoni dwar ir-
rabta possibbli mas-saħħa taċ-ċittadini fiż-żona.
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