
CM\829571MT.doc PE392.337v02-00

MT Magħquda fid-diversità MT

PARLAMENT EWROPEW 2009 - 2014

Kumitat għall-Petizzjonijiet

2.9.2010

AVVIŻ LILL-MEMBRI

Petizzjoni 0023/2007 mressqa minn Gerard Casanova (ta' nazzjonalità Franċiża), f'isem 
il-Kollettiva Kontra l-Inċinerazzjoni f’Port Saint Louis du Rhone, li tinkludi 52 firma, 
kontra t-tħaddim li baqa’ għaddej ta’ inċineratur tal-iskart

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jipprotesta għat-tniġġis kontinwu tal-arja kkawżat minn partikuli fini li joħorġu 
minn impjant għall-inċinerazzjoni ta’ skart tossiku relatat mal-faċilitajiet industrijali tal-port;
huwa jenfasizza li, barra li huwa sors ta’ tniġġis transkonfinali, l-impjant huwa ta’ ħsara kbira 
għas-saħħa tal-popolazzjoni lokali u lanqas jagħmel sens ekonomiku, ladarba jistgħu jeħdulu 
postu metodi ta’ rimi oħrajn aktar sostenibbli.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli nhar il-21 ta’ Mejju 2007. Informazzjoni mitluba mill-Kummissjoni 
skont l-Artikolu 192(4).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet nhar is-27 ta’ Lulju 2007.

Sfond

Il-Muniċipalità ta’ Marsilja bdiet il-bini ta’ inċineratur għal skart muniċipali fuq sit li jinsab 
f’Fos-sur-Mer. Fit-12 ta’ Jannar 2006 ingħatat awtorizzazzjoni għall-proġett (arrêt 
d'exploitation). Ix-xogħlijiet twaqqfu f’Awwissu 2006 mit-Tribunal de Grande Instance de 
Marseille minħabba li ġiet skoperta speċi ta’ pjanta protetta lokalment. Il-Cour d'Appel d'Aix-
en-Provence qatgħetha kontra din is-sentenza u apparentament il-bini reġa’ beda fil-ħarifa tal-
2006.

Il-petizzjoni
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Il-petizzjonant, li jirrappreżenta l-Collectif Anti Incinération de Port Saint Louis du Rhône, 
jesprimi t-tħassib tiegħu dwar it-tniġġis tal-arja kkawżat minn attività industrijali f’Berre 
l'Etang u f’Fos-sur-Mer. B’mod partikolari, huwa inkwetat fuq il-konsegwenzi li qed iġib 
miegħu l-bini tal-inċineratur ta’ iskart muniċipali ġdid u qiegħed jitlob lill-Parlament 
Ewropew biex jintervjeni sabiex jitwaqqaf l-istabbiliment ta’ attività industrijali addizzjonali 
li tikkawża t-tniġġis fiz-zona, b’mod partikolari l-inċineratur tal-iskart, fuq il-bażi tal-
prinċipju ta’ prekawzjoni.

Il-kummenti tal-Kummissjoni dwar il-petizzjoni

Il-kwistjoni diġà hija s-suġġett ta’ petizzjoni preċedenti (Petizzjoni 74/2000) li għaliha l-
Kummissjoni pprovdiet Komunikazzjoni nhar it-12 ta’ Diċembru 2006 u Komunikazzjoni 
komplementari nhar il-15 ta’ Ġunju 2007.

Barra minn hekk, fuq il-bażi ta’ ilment mill-awtoritajiet lokali ta’ Fos-sur-Mer datat il-15 ta’ 
Mejju 2006, infetaħ każ fir-rigward tal-inċineratur tal-iskart. Il-punti ewlenin tal-każ huma l-
ksur tad-dritt għall-parteċipazzjoni pubblika u l-fatt li l-inċenerazzjoni ser iżżid it-tniġġis 
f’zona li diġà hija mniġġsa ħafna.

Fil-komunikazzjoni tagħha, il-Kummissjoni spjegat li fil-31 ta’ Jannar 2007 kienet intbagħtet 
ittra lill-awtoritajiet, li fiha saret talba għal informazzjoni dwar is-sitwazzjoni tat-tniġġis tal-
arja fiz-zona u l-qagħda preżenti fir-rigward tal-bini tal-inċineratur. Nhar is-26 ta’ Marzu 
2007 waslet tweġiba li bħalissa qegħda tiġi analizzata.

Konklużjonijiet

Il-Kummissjoni tirrakkomanda li l-Kumitat għall-Petizzjonijiet jittratta din il-petizzjoni 
flimkien mal-petizzjoni 74/2006 minħabba x-xebh tagħhom. Il-Kumitat ser jinżamm infurmat 
bir-riżultat tal-azzjonijiet diġà mwettqa f’dak li għandu x’jaqsam mas-suġġett ta’ dawn il-
petizzjonijiet.

4. Tweġiba ulterjuri mill-Kummissjoni, li waslet fit-2 ta’ Settembru 2010.

Li għandhom in komuni l-petizzjonijiet hu li jiddenunzjaw il-proġett favur il-ftuħ ta’ 
inċineratur (minn issa ’l quddiem imsejjaħ il-“proġett”, il-“proġett tal-inċineratur” jew “l-
inċineratur”) fil-post imsemmi “Caban-Sud” fiż-żona industrijali tal-komun ta’ Fos-sur-Mer 
(Dipartiment tal-Bouches-du-Rhône). Minħabba l-fatt li l-petizzjonijiet imsemmija huma 
bbażati fuq argument simili, il-komunikazzjoni miktuba preżenti se tittrattahom 
simultanjament.

L-inċineratur in kwistjoni huwa ċentru ta’ trattament li jinkludi diversi sistemi maħsub biex 
jittratta l-parti l-kbira tas-600 000 tunnellata annwali ta’ skart domestiku u skart assimilat 
(skart li mhux perikoluż) iġġenerati mit-18-il komun tal-Communauté Urbaine Marseille 
Provence Métropole (CUMPM) li jgħodd mal-miljun abitant1. L-inċineratur, mibni u mmexxi 

                                               
1 Il-komuni kkonċernati huma: Allauch, Carnoux en Provence, Carry le Rouet, Cassis, Ceyreste, Chateauneuf les 
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mis-soċjetà EVERE SAS (bħala l-operatur ta' servizz pubbliku ddelegat mis-CUMPM), 
għandu kapaċità totali annwali ta’ trattament ta’ 410 000 tunnellata. L-inċineratur huwa 
maħsub biex jagħmel tajjeb għall-għeluq tal-miżbla ta’ Entressen fil-31 ta’ Marzu 20101. Il-
parti tal-iskart domestiku u l-iskart assimilat tat-18-il komun imsemmija li ma jkunux 
ittrattatati mill-inċineratur se jibqgħu jintefgħu fil-miżbliet ta’ Septèmes-les-Vallons, ta’ 
Cadenaux (komun tal-Pennes-Mirabeau) u ta’ Mentaure (komun ta’ Ciotat).     

Id-deċiżjoni tal-prefettura li tawtorizza l-operazzjoni2 tipprovdi għat-trattament ta’ 110 000 
tunnellata kull sena mill-unità ta' metanizzazzjoni3 u kompostazzjoni4 li tipproduċi elettriku 
(13GWh/sena), sħana u kompost. Fir-rigward tat-300 000 tunnellata li jibqa’, dawk se jiġu 
ttrattati mill-unità ta’ inċinerazzjoni bi rkupru ta’ enerġija (produzzjoni elettrika annwali ta’ 
240 GWh)5. Minbarra l-unitajiet ta’ metanizzazzjoni, ta’ rkupru bijoloġiku u ta’ rkupru ta’ 
enerġija, il-proġett jinkludi wkoll sala ta’ lqugħ (fejn jintlaqa’ u jintrefa’ temporanjament 
skart li jkun wasal fuq is-sit) u unità ta’ divrenzjar (divrenzjar tal-iskart hekk kif jasal fuq is-
sit biex jintefa’ fis-sistemi differenti ta’ trattament u biex jitwarrab l-iskart li ma jkunx jista’ 
jiġi assimilat għall-iskart domestiku, jitwarrab ukoll l-iskart perikoluż u l-iskart likwidu). 
Wieħed iżid jgħid li 90% tal-iskart jitwassal permezz tal-ferrovija.             

L-argumenti tal-petizzjonanti  

Il-petizzjonanti li qed jopponu għall-proġett ta’ inċineratur qed iressqu l-argumenti li ġejjin: 

 Il-pjan dipartimentali ta’ eliminazzjoni tal-iskart domestiku u skart assimilat ta’ Bouches-
du-Rhône (minn issa ’l quddiem il-"PDEDMA") ma kienx jinkludi l-kostruzzjoni ta’ 
inċineratur.   

 Il-proġett tal-inċineratur kien ġie awtorizzat mill-awtoritajiet pubbliċi kompetenti 
allavolja l-popolazzjonijiet li ġew ikkonsultati kienu wrew li kienu kontrih matul l-

                                                                                                                                                  
Martigues, Ensues la Redonne, Gemenos, Gignac la Nerthe, La Ciotat, Le Rove, Marignane, Marseille, Plan de 
Cuques, Roquefort la Bedoule, Saint Victoret, Sausset les Pins u  Septemes les Vallons.
1 Ta’ min jinnota li l-miżbla ta’ Entressen kienet ingħalqet fir-rebbiegħa tal-2010 wara, b’mod partikolari, il-
proċedura ta’ ksur li l-Kummissjoni Ewropea kienet bdiet minħabba li l-miżbla ma osservatx ir-regoli tekniċi 
stabbiliti mid-Direttiva tal-Kunsill 1999/31/KE tas-26 ta’ April 1999 dwar ir-rimi ta’ skart. Wara l-azzjonijiet li 
ttieħdu mill-awtoritajiet Franċiżi bil-għan li tingħalaq u tiġi rijabilitata, il-Kummissjoni temmet il-proċedimenti.
2 il-Prefett tar-Reġjun Provence, Alpes, Côtes d'Azur u tad-dipartiment ta’ Bouches-du-
Rhône, deċiżjoni li tawtorizza lill-kumpanija EVERE SAS topera ċentru tat-trattament tal-
iskart b’diversi sistemi bi rkupru ta’ enerġija, fuq it-territorju tal-komun ta’ Fos-sur-Mer, 12 
ta’ Jannar 2006.    
3 Rkupru bijoloġiku:  rkupru tal-elementi fertilizzanti tal-iskart organiku (parti fermentabbli 
tal-iskart domestiku u tal-iskart tal-ġonna) biex tittejjeb il-kwalità tal-ħamrija. 
4 Metanizzazzjoni: Trasformazzjoni ta’ skart bijodegradabbli f’bijogass u f’kompost fi spazji 
magħluqa li fihom ir-reazzjonijiet ta’ fermentazzjoni huma ottimizzati u kkontrollati. Il-
bijogass imbagħad ikun jista’ jiġi utilizzat għall-produzzjoni tal-elettriċità u/jew tas-sħana.
5 Rkupru enerġetiku: inċinerazzjoni tal-iskart utilizzat bħala kombustibbli - rkupru ta’ enerġija 
taħt sura ta’ fwar prodott fil-bojlers li jinsabu mqabbdin ma' fran biex jiġi ttrasformat 
f'elettriċità. L-enerġija prodotta tista’ wkoll tforni netwerks tat-tisħin għall-industriji jew 
tisħin urban.
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inkjesta pubblika li saret qabel l-adozzjoni u l-pubblikazzjoni tad-deċiżjonijiet prefettorali 
li jawtorizzaw il-kostruzzjoni u l-operazzjoni tiegħu. Bħala alternattiva, il-pubbliku kien 
kontra l-prinċipju tal-inċinerazzjoni filwaqt li wera l-appoġġ tiegħu għal soluzzjoni 
bbażata 100% fuq il-metanizzazzjoni u l-irkupru bijoloġiku.  

 Il-proġett ġie awtorizzat mill-awtoritajiet pubbliċi kompetenti mingħajr ma saret 
valutazzjoni tas-saħħa “serja”. Madankollu, studju bħal dak kellu jsir bil-għan li jiġi 
ddeterminat jekk il-bini ta’ impjant industrijali ġdid fiż-żona industrijali ta’ Fos-sur-Mer 
kienx se jżid it-tniġġis atmosferiku taż-żona msemmija u b’hekk iżid ir-riskji għas-saħħa 
tal-bniedem. 

 Il-bini ta’ inċineratur fiż-żona industrijali ta’ Fos-sur-Mer għandu jiġi pprojbit minħabba 
li ż-żona u l-popolazzjoni tagħha diġà kienu esposti għal tniġġis atmosferiku 
konsiderevoli. 

Proċeduri tal-qorti mibdija fil-livell nazzjonali kkonfermaw il-leġittimità tal-permessi għall-
bini u l-operazzjoni tal-inċineratur 

L-ewwel nett, għandu jiġi nnutat li l-proġett kien is-suġġett ta’ aktar minn 40 proċedura 
ġudizzjarja fil-livell nazzjonali mressqa minn diversi opponenti tal-inċineratur quddiem it-
Tribunal Amministrattiv ta’ Marsilja (l-ewwel istanza), quddiem il-Qorti ta’ Appell 
Amministrattiva ta’ Marsilja (appell) u quddiem il-Kunsill ta’ Stat (l-aħħar rikors) bil-għan li, 
b'mod partikolari, jiġu annullati d-deċiżjonijiet prefettorali li jagħtu lill-kumpanija EVERE 
SAS il-permessi li jibnu u joperaw l-inċineratur imsemmi. 

F'dan ir-rigward, għandu jiġi ppreċiżat li, fi Franza, l-imħallef amministrattiv huwa l-imħallef 
tad-drittijiet komuni li għandu l-kompetenza (u d-dmir) li jinterpreta l-liġi nazzjonali fid-dawl 
tal-liġi tal-Unjoni Ewropea u biex japplika l-liġi tal-Unjoni Ewropea. Madankollu, għandu jiġi 
enfasizzat, b'mod ġenerali, li l-Kummissjoni hija tal-fehma li hija m’għandhiex l-awtorità li 
tissostitwixxi l-imħallef nazzjonali li għandu jiggarantixxi l-implimentazzjoni korretta tal-liġi 
tal-Unjoni. F'dan il-kuntest, il-Kummissjoni tinnota li din il-pożizzjoni ta' prinċipju hija wkoll 
dik li jżomm il-Parlament Ewropew, kif iddikjarat fir-Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew 
tas-6 ta' Lulju 2010 dwar id-deliberazzjonijiet tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet fl-2009 
(2009/2139(INI)) fejn il-punt (K) jipprovdi kif ġej:

"K.  billi ċ-ċittadini għandhom, b'mod partikulari, jkunu konxji – kif 
rikonoxxut mill-Ombudsman Ewropew fid-deċiżjoni ta" Diċembru 2009 li 
għalqet l-investigazzjoni fir-rigward tal-ilment 822/2009/BU kontra l-
Kummissjoni – li l-proċedimenti fil-qrati nazzjonali huma parti mill-proċess 
tal-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni Ewropea fl-Istati Membri, u li l-Kumitat 
għall-Petizzjonijiet ma jistax jindirizza kwistjonijiet soġġetti għal 
proċedimenti fi qrati nazzjonali u lanqas ma jista' jirrevedi r-riżultat ta' tali 
proċedimenti,"

Fi kwalunkwe każ, għandu jiġi nnutat li l-imħallef amministrattiv iġġudika b’mod kostanti li 
d-deċiżjonijiet prefettorali msemmija ma kienx fihom xi inkorrettezza la fil-forma u lanqas 
fil-kontenut. Fi kliem ieħor, il-ġurisdizzjoni amministrattiva l-aktar għolja ġġudikat li l-
awtoritajiet kompetenti ma kkommettew l-ebda ksur tal-liġi nazzjonali applikabbli fil-każ 
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imsemmi, inklużi l-miżuri nazzjonali ta’ traspożizzjoni tad-direttivi tal-UE, (per eżempju, 
żvilupp ta’ studju ta' impatt ambjentali minn qabel komplut, implimentazzjoni ta’ proċedura 
kompluta u korretta ta’ informazzjoni u ta’ konsultazzjoni tal-pubbliku) għal dak li għandu 
x’jaqsam tal-awtorizzazzjonijiet mogħtija lil EVERE SAS biex jibnu u joperaw l-inċineratur.          

Ma sar l-ebda ksur tal-liġi ambjentali tal-Unjoni

Minkejja l-fatt li l-imħallef amministrattiv Franċiż iġġudika li l-permessi għall-bini u l-
operazzjoni mogħtija lill-kumpanija EVERE SAS kienu konformi mal-liġi, il-Kummissjoni 
Ewropea (minn issa ’l quddiem il-“Kummissjoni”) eżaminat mil-lat tekniku u legali t-tagħrif 
u d-dokumenti kollha kkomunikati mill-petizzjonanti u l-awtoritajiet Franċiżi. Madankollu, il-
Kummissjoni kkonkludiet li l-proġett tal-inċineratur, li hu s-suġġett tal-petizzjonijiet 74/2006 
u 23/2007, ma jikser l-ebda liġi tal-Unjoni, inkluża l-liġi ambjentali. 

Rigward l-argument tal-petizzjonanti dwar il-fatt li fil-PDEDMA ma jissemmiex il-proġett tal-
inċineratur

Għandu jiġi mfakkar li l-awtorizzazzjoni għat-tħaddim tal-inċineratur ingħatat mill-prefett fit-
12 ta’ Jannar 2006. Din tirrigwarda l-att amministrattiv formali li permezz tiegħu il-proġett 
ġie awtorizzat. Il-petizzjonanti jsostnu li dan il-permess jikser il-liġi tal-Unjoni għar-raġuni li 
ġie mogħti minkejja li l-PDEDMA ma kienx ippreveda għall-inċineratur. 

Fil-fatt, l-awtoritajiet kompetenti kienu adottaw l-ewwel PDEDMA fis-26 ta' Lulju 1999 li fih 
kien hemm il-kwistjoni tal-bini ta' istallazzjonijiet tat-trattament futuri. Madankollu, it-
Tribunal Amministrattiv ta' Marsilja annulla, fl-24 ta' Ġunju 2003, dan il-pjan minħabba, 
b'mod partikolari, li l-istallazzjonijiet ma kinux elenkati qabel ma ġew maħluqa imma 
minflok, illimita ruħu li jagħmel suġġerimenti u proposti ġenerali wisq. It-tieni PDEDMA ġie 
għalhekk maħluq u adottat fit-30 ta' Jannar 2006. Madankollu, it-Tribunal Amministrattiv ta' 
Marsilja annulla dan it-tieni PDEDMA fit-2 ta' Ottubru 2007 minħabba li ma kienx jirreferi 
għall-proġett tal-inċineratur li kien ġie awtorizzat kważi ġimagħtejn (fit-12 ta' Jannar 2006) 
qabel l-adozzjoni tal-PDEDMA l-ġdid. Sal-lum il-ġurnata, l-awtoritajiet kompetenti għadhom 
qed ifasslu t-tielet PDEDMA.        

Fid-dawl ta' hawn fuq, jidher għalhekk li l-awtorizzazzjoni biex jintuża l-inċineratur ingħatat 
fl-assenza tal-PDEDMA kollu. Il-Kummissjoni taqbel li sitwazzjoni simili ma tirriżultax fi 
ksur tal-liġi tal-Unjoni fid-dawl tal-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea 
(minn issa 'l quddiem il-"Qorti"). Issir referenza għall-każijiet C-52/07 u C-217/02 (każijiet 
konġunti) li fihom l-imħallef iddikjara li, fl-assenza ta' pjan ta' ġestjoni tal-iskart, setgħet 
tingħata awtorizzazzjoni biex jintuża ċentru għar-rimi tal-iskart1. Fi kliem ieħor, sabiex jiġi 
żgurat li jintlaħqu l-objettivi tad-Direttiva 75/442/KEE dwar l-iskart2 (ir-rimi jew l-irkupru 
tal-iskart mingħajr ma jinħoloq periklu għas-saħħa umana u lanqas tal-ambjent, it-twaqqif ta' 
                                               
1 Każ tal-Qorti tal-1 ta' April 2004, każijiet konġunti C-53/02 u C-217/02, Komun ta' B raine-
le-Château (C-53/02) u Michel Tillieut e.a. (C-217/02) v. Reġjun ta' Wallonja. ĠU C 109, 
04.05.2002 ĠU C 191, 10.08.2002
2 Id-Direttiva 75/442/KEE tal-Kunsill tal-15 ta’ Lulju 1975, rigward l-iskart. Hija minn 
dakinhar ġiet imħassra u sostitwita mid-Direttiva 2006/12/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tal-5 ta' April 2006 dwar l-iskart.
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rettikolat integrat u adegwat ta’ stallazzjonijiet għar-rimi), dan tal-aħħar ma jistax iwaqqaf l-
awtoritajiet kompetenti milli jawtorizzaw it-tħaddim ta' stallazzjoni għar-rimi tal-iskart fl-
assenza ta' pjan ta' ġestjoni. Għal dan il-għan ninnutaw, kif kien enfasizzat qabel, li l-proġett 
tal-inċineratur kien ġie żviluppat bħala soluzzjoni biex jieħu post il-miżbla ta’ Entressen li 
kellha tingħalaq, u b’konsegwenza, bil-għan li jiġi garantit li l-iskart iġġenerat mis-CUMPM 
jiġi ttrattat b’mod adegwat bi qbil mar-rekwiżiti tal-liġi tal-Unjoni.

Dwar il-fatt li t-tieni PDEDMA ma jirreferix għal proġett tal-inċineratur ta’ Fos-sur-Mer, aħna 
nfakkru li dan in-nuqqas, kif kien speċifikat qabel, huwa s-suġġett ta’ sentenza tat-tribunal 
amministrattiv ta’ Marsilja li twassal għat-tneħħija tal-pjan imsemmi. Barra minn hekk, il-
Kummissjoni żiedet li dan in-nuqqas x’aktarx li ma jikkontestax il-legalità, fir-rigward tal-liġi 
tal-Unjoni, tal-liġi muniċipali ta’ awtorizzazzjoni biex jintuża l-inċineratur. Mhuwiex 
problema li taffettwa l-legalità ta’ din l-awtorizzazzjoni imma problema relatata mal-kontenut 
ta’ pjan għar-rimi tal-iskart (ma jissemma xejn dwar istallazzjoni “eżistenti”, jiġifieri ta’ 
inċineratur li t-tħaddim tiegħu jkun diġà ġie awtorizzat) adottat wara l-awtorizzazzjoni 
msemmija.

Għalhekk, il-Kummissjoni targumenta li l-proġett tal-inċineratur, li huwa s-suġġett tal-
petizzjonijiet 74/2006 u 23/2007, ma rriżultax minn ksur tal-liġi tal-Unjoni dwar l-iskart. 

Rigward l-argument tal-petizzjonanti dwar l-oppożizzjoni tal-popolazzjoni għall-proġett tal-
inċineratur

Huwa mfakkar li l-ebda dispożizzjoni rilevanti tal-liġi tal-Unjoni applikabbli f’dan il-każ ma 
tobbliga lill-awtoritajiet kompetenti biex isegwu l-opinjonijiet magħmula mill-pubbliku. Fi 
kliem ieħor, l-awtoritajiet imsemmija ma kellhomx l-obbligu f’dan il-każ li jirrifjutaw milli 
jawtorizzaw it-tħaddim tal-inċineratur għall-unika raġuni li l-popolazzjoni kkonsultata ma 
kinetx kontra l-proġett. Għal dan il-għan, nikkwotaw id-Direttivi 85/337/KEE dwar il-
valutazzjoni tal-impatt ambjentali (minn issa ’l quddiem “EIE”)1 u 96/61/KE dwar il-
prevenzjoni u t-tnaqqis integrati tat-tniġġis (minn issa ’l quddiem “id-Direttiva IPPC”) 
applikabbli f’dan il-każ2. Jekk dawn tal-aħħar jipprevedu li l-pubbliku għandu d-dritt li 
jipparteċipa fit-teħid tad-deċiżjonijiet u li jkollu aċċess għall-informazzjoni kollha rilevanti, 
huma jippreċiżaw ukoll li l-awtoritajiet kompetenti jridu “jqisu” biss ir-riżultat tal-
konsultazzjonijiet.   Għalhekk, jekk l-awtoritajiet imsemmija jridu jiggarantixxu d-dritt għall-
parteċipazzjoni, dawn mhumiex bilfors relatati mal-opinjonijiet espressi mill-pubbliku. Din 
hija r-raġuni għaliex id-Direttivi 85/337/KEE u 96/61/KE jagħtu lill-pubbliku d-dritt ta’ 
aċċess għall-ġustizzja biex jingħata l-permess li ssir deċiżjoni ta’ awtorizzazzjoni (għar-
raġunijiet, per eżempju, li proġett ikun permess mingħajr konsultazzjoni pubblika minn 
qabel). 

B’konsegwenza, l-awtoritajiet kompetenti mhux biss ma kellhomx l-obbligu li jabbandunaw 
il-proġett bil-pretest li l-popolazzjoni kienet kontrieh, imma huma lanqas ma kienu marbutin 

                                               
1 Id-Direttiva 85/337/KEE tal-Kunsill tas-27 ta’ Ġunju 1985 dwar l-evalwazzjoni tal-effetti ta' ċerti proġetti 
pubbliċi u privati fuq l-ambjent (modifikata).
2 Id-Direttiva 96/61/KE tal-Kunsill tal-24 ta’ Settembru 1996 dwar il-prevenzjoni u t-tnaqqis integrati tat-tniġġis 
revokata u sostitwita mid-Direttiva 2008/1/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ Jannar 2008 dwar 
il-prevenzjoni u t-tnaqqis integrati tat-tniġġis.
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max-xewqa tal-popolazzjoni li kienet favur il-metanizzazzjoni minflok l-inċinerazzjoni.        

F’dan il-kuntest, nenfasizzaw ukoll li l-awtoritajiet kompetenti kienu organizzaw, fil-qafas 
tal-proċedura ta’ awtorizzazzjoni tal-inċineratur, konsultazzjoni pubblika b’konformità sħiħa 
mar-rekwiżiti tal-liġi tal-Unjoni (il-konsultazzjoni fi stadju bikri u qabel is-sentenza 
prefettorali tal-awtorizzazzjoni, l-informazzjoni rilevanti kollha disponibbli għall-pubbliku 
eċċ.). Fil-fatt, l-inkjesta pubblika saret fit-territorju tal-komun ta’ Fos-sur-Mer, ta’ Port St 
Louis du Rhone u ta’ San Martin de Crau, mid-19 ta’ Settembru 2005 sat-3 ta’ Novembru 
2005 b’tali mod li l-popolazzjoni kkonċernata kollha tħalliet tesprimi ruħha b’mod ħieles (kif 
jixhdu t-800 mistoqsija li tressqu matul il-laqgħat pubbliċi). Barra minn hekk, is-CUMPM 
organizza bejn l-2004 u l-2008 kważi 60 laqgħa pubblika ta’ konsultazzjoni.  Għal dan il-
għan, nenfasizzaw li l-Ispezzjoni tal-Istallazzjonijiet Ikklassifikati ddikjarat fir-rapport tagħha, 
bid-data tal-10 ta’ Diċembru 2005 li l-inkjesta pubblika saret “f’kundizzjonijiet normali u 
regolatorji”.          

Għalhekk, il-Kummissjoni argumentat li l-proġett tal-inċineratur, suġġett tal-petizzjonijiet 
74/2006 u 23/2007, ma rriżultax fi ksur tal-liġi tal-Unjoni rigward l-informazzjoni u l-
parteċipazzjoni tal-pubbliku għat-teħid tad-deċiżjonijiet dwar attivitajiet li jistgħu jħallu 
impatt fuq l-ambjent.  

Fir-rigward tal-argument tal-petizzjonanti dwar in-nuqqas ta' valutazzjoni sanitarja "serja", 
jiġifieri studju li jqis il-kontribut tal-inċineratur għar-riskju tas-saħħa kkawżat miż-żona 
industrijali ta’ Fos-sur-Mer

Kuntrarju għal dak li ddikjaraw il-petizzjonanti, il-valutazzjonijiet tas-saħħa rigward (i) ir-
riskji tas-saħħa fiż-żona industrijali ta’ Fos-sur-Mer fit-totalità tagħhom u (ii) il-
kontribuzzjoni tal-inċineratur għal dawn ir-riskji ġew issodisfati. 

Sabiex jiġu rispettati r-riskji għas-saħħa potenzjalment ikkawżati mill-proġett waħdu, 
nirreferu b'mod partikolari għall-valutazzjoni tas-saħħa li tinsab fil-valutazzjoni tal-impatt 
ambjentali li sar għall-proġett tal-inċineratur (riskju potenzjali tas-saħħa minħabba r-rilaxx 
tal-ilma u dak atmosferiku).1 Din il-valutazzjoni tas-saħħa ħadet bħala referenza l-
popolazzjonijiet residenti f’Fos-sur-Mer u Port-Saint-Louis du Rhône u l-ħaddiema tal-impriżi 
ġirien u qieset il-fatturi ta’ espożizzjoni meqjusa bħala ewlenin fir-rigward tal-mod ta’ 
għajxien tal-popolazzjonijiet lokali. Il-valutazzjoni msemmija kkonkludiet li l-ebda riskju tas-
saħħa sinifikanti għall-popolazzjonijiet, permezz ta’ inalazzjoni jew inġestjoni, ma jista’ jiġi 
attribwit għall-inċineratur u li dan tal-aħħar ma jipperikolax b’xi mod notevoli s-sitwazzjoni 
attwali f’dak li għandu x’jaqsam mar-riskju tas-saħħa. Minħabba f’hekk, huwa mfakkar li l-
inċineratur inħoloq sewwa sew fuq il-bażi tal-aħjar tekniki disponibbli u li r-rekwiżiti tekniċi 
li kienu ġew imponuti fuqu jirrispettaw in-normi kollha msemmija fil-liġi tal-Unjoni f’dak li 
għandu x’jaqsam mal-emissjonijiet atmosferiċi.  

Għal dak li għandu x'jaqsam mal-evalwazzjoni tar-riskji tas-saħħa li joħorġu miż-żona 
industrijali ta’ Fos-sur-Mer fit-totalità tagħhom, nikkwotaw il-valutazzjoni tas-saħħa reċenti li 
saret mill-BURGEAP “Evalwazzjoni tar-riskji tas-saħħa fiż-Żona Industrijali ta’ Fos-sur-Mer 

                                               
1 Fajl għal talba ta’ awtorizzazzjoni biex jintuża ċentru ta’ trattament ta’ skart tad-dar b’valorizzazzjoni 
enerġetika – Anness "Valutazzjoni tar-riskju għas-saħħa" għal Tome II tal-valutazzjoni tal-impatt. 
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f’Bouches-du-Rhône” biex titqies mill-Amministrazzjoni Reġjonali tal-Industrija, ir-Riċerka u 
l-Ambjent tar-Reġjun Provence-Alpes-Côtes d'Azur.1 Din il-valutazzjoni, li qieset il-proġett 
tal-inċineratur, ikkonkludiet hija wkoll, fl-assenza ta’ riskju tas-saħħa sinifikanti inkluż ir-
riskju kanseroġeniku għall-popolazzjonijiet ta’ ħdejn ix-xmara, u enfasizzat li ż-żona 
industrijali ta’ Fos-sur-Mer ma wriet l-ebda partikolaritajiet fir-rigward tad-data lokali u 
reġjonali fil-qasam tal-mortalità ġenerali.

Għalhekk, mhux biss l-awtoritajiet kompetenti wettqu valutazzjonijiet tas-saħħa2 dwar ir-
riskju tas-saħħa potenzjali marbut mal-inċineratur u ż-żona industrijali ta’ Fos-sur-Mer fit-
totalità tagħhom, imma dawn il-valutazzjonijiet kollha kkonkludew li kien hemm nuqqas ta’ 
riskju sinifikattiv.3  

Fir-rigward tal-argument tal-petizzjonanti li skonthom il-proġett tal-inċineratur kellu jiġi 
pprojbit minħabba l-pożizzjoni tiegħu f’żona diġà affettwata mit-tniġġis atmosferiku 

L-ewwel nett, ninnutaw li l-kontribut tal-inċineratur għall-emissjonijiet atmosferiċi taż-żona 
industrijali ta’ Fos-sur-Mer, kif ippreċiżat fil-valutazzjoni tal-impatt ambjentali tal-proġett tal-
inċineratur, huwa modest, jiġifieri b’mod partikolari 2,4% għad-dijossidu tal-kubrit (SO2), 
2,6% għall-ossidi tan-nitroġenu (NOx), 1,6% għall-komposti organiċi volatili (COV) u 1,33% 
għad-dijossini u l-furani.    

It-tieni nett huwa mfakkar li l-liġi tal-Unjoni ma xxekkilx lill-awtoritajiet kompetenti mid-
dritt li jawtorizzaw is-sit ta’ stallazzjoni industrijali, bħal inċineratur, f’żona diġà affettwata 
mit-tniġġis atmosferiku b’tali mod li jimplimentaw il-miżuri neċessarji biex jiġi ggarantit ir-
rispett tan-normi stabbiliti fil-liġi tal-Unjoni mill-proġett stess u fil-livell taż-żona fit-totalità 
tagħha.

Fir-rigward tat-tniġġis atmosferiku taż-żona ta’ Fos-sur-Mer, nippreċiżaw li dakinhar (Lulju 
2010), Franza trid tiżgura li jiġu rrispettati l-konċentrazzjonijiet massimi fl-atmosfera li ġew 
stabbiliti għall-SO2, l-NOx, id-dijossidu tan-nitroġenu (NO2), il-partiċelli PM10, iċ-ċomb, il-
monossidu tal-karbonju (CO) u l-fjuwil, kif ġew stabbiliti fid-Direttiva 2008/50/KE.4

Issa, id-data rrappurtata mill-awtoritajiet Franċiżi rigward il-konċentrazzjonijiet atmosferiċi 
tas-sustanzi li jniġġsu fiż-żona msemmija turi li n-normi kollha stabbiliti fil-liġi tal-Unjoni 
ġew irrispettati fl-2007 u l-2008 għall-NO2, il-benżen5, is-CO u ċ-ċomb u, mill-2008 'l 
                                               
1 "Evalwazzjoni tar-riskji tas-saħħa fiż-Żona Industrijali ta’ Fos-sur-Mer fil-Bouches-du-
Rhône, BURGEAP (06/05/2008), aċċessibbli fuq is-sit tal-Internet li ġej: 
http://www.paca.drire.gouv.fr/environnement/ERS/Fos/ERS_Fos_2008_05_26.pdf
2 Ninnutaw li ż-2 valutazzjonijiet tas-saħħa kienu bbażati fuq il-metodoloġija Franċiża 
ġenerali, kif deskritt fil-gwida reċenti ppubblikat mill-Institut national de Veille Sanitaire u 
mill-Institut national de l'Environnement industriel et des Risques.
3 L-indiċijiet tar-riskju tas-saħħa meqjusa fil-valutazzjonijiet tas-saħħa huma ferm aktar 
inferjuri mil-limiti/valuri tar-referenza stabbilita bħala fattur ta’ riskju tas-saħħa mill-
Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa. 
4 Id-Direttiva 2008/50/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ Mejju 2008 dwar il-
kwalità tal-arja fl-ambjent u arja iktar nadifa għall-Ewropa. 
5 Huwa nnutat li l-benżen huwa l-uniku kompost organiku volatili li għalih il-liġi tal-Unjoni 
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quddiem, għall-SO2 u l-PM10.

Il-konċentrazzjonijiet atmosferiċi massimi stabbiliti għal sustanzi oħra li jniġġsu fid-Direttivi 
2004/107/KE1 u 2008/105/KE ilhom jiġu rrispettati mill-2007 anki meta dawn isiru 
obbligatorji biss fil-31 ta’ Diċembru 2012 (l-arseniku, il-kadmju, in-nikil u l-idrokarboni 
aromatiċi poliċikliċi) jew fl-1 ta’ Jannar 2015 (PM2.5). 

Għalhekk, mhux biss il-liġi tal-Unjoni dwar il-kwalità tal-arja ma tfixkilx l-awtoritajiet 
kompetenti milli jawtorizzaw il-bini u t-tħaddim ta’ inċineratur f’żona industrijali, imma 
jirriżulta li l-konċentrazzjonijiet atmosferiċi tas-sustanzi li jniġġsu fiż-żona industrijali ta’ 
Fos-sur-Mer kienu konformi mar-rekwiżiti tal-liġi tal-Unjoni msemmija.

F’dak li għandu x’jaqsam mal-emissjonijiet atmosferiċi li għandhom joħorġu mill-inċineratur, 
meta l-liġi tal-Unjoni ma tistabbilixxix konċentrazzjonijiet atmosferiċi massimi għad-dijossini 
u l-furani, nispeċifikaw li l-ispeċifikazzjonijiet li jorbtu lill-operatur EVERE SAS (ikkuppjati 
fis-sentenza prefettorali tal-awtorizzazzjoni tat-12 ta’ Jannar 2006) huma konformi mar-
rekwiżiti kollha li jinsabu fil-liġi tal-Unjoni, inklużi dawk imniżżla fid-Direttiva 2000/76/KE 
rigward l-inċineratur tal-iskart.2   

Għalhekk, il-Kummissjoni ssostni li l-proġett tal-inċineratur, li huwa s-suġġett tal-
petizzjonijiet 74/2006 u 23/2007, ma rriżultax minn ksur tal-liġi tal-Unjoni dwar il-kwalità 
tal-arja. 

Barra minn hekk, minħabba li l-legalità tal-permess tal-bini u tat-tħaddim tal-inċineratur kien 
ġie kkonfermat mill-qorti amminstrattiva, m’hemmx lok li titkompla din l-investigazzjoni.

                                                                                                                                                  
kienet, sal-lum il-ġurnata, stabbilixxiet konċentrazzjoni massima. 
1 Id-Direttiva 2004/107/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ Diċembru 2004 dwar l-arseniku, il-
kadmju, il-merkurju, in-nikil u l-idrokarboni aromatiċi poliċikliċi fl-arja ambjentali.  
2 Id-Direttiva 2000/76/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-4 ta’ Diċembru 2000 dwar il-ħruq tal-iskart


