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Suġġett: Petizzjoni 0161/2006 minn Dan Brennan (Irlandiż) rigward tniġġis f’Kilkenny (fl-
Irlanda) u l-impatt tiegħu fuq it-trobbija tal-bhejjem fil-lokal

1. Sommarju tal-petizzjoni

Dak li ressaq il-petizzjoni jsostni li l-problemi ta’ saħħa li ilhom jolqtu l-bhejjem tiegħu sa 
mill-1990 (tnaqqis fil-piż, tkabbir bil-mod, tnaqqis fil-produzzjoni tal-ħalib u l-butir) qed 
ikunu kkawżati minn tniġġis mill-fabbrika tal-briks li hemm fil-qrib, jindika li l-livelli 
rreġistrati ta’ l-emissjonijiet tal-fluworidu minnha, jaqbżu l-limiti statutorji. Huwa jibża’ 
wkoll li t-tniġġis jista’ jkollu konsegwenzi koroh fuq is-saħħa ta’ l-erba’ wliedu. Huwa jindika 
li diġà rrefera mingħajr suċċess din il-kwistjoni lill-awtoritajiet agrikoli, ambjentali u 
veterinarji Irlandiżi rilevanti u għaldaqstant qed ifittex li tittieħed azzjoni mill-Parlament 
Ewropew biex jassigura l-konformità mad-dispożizzjonijiet rilevanti ta’ l-UE.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fid-data 27 Ġunju 2006. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet nhar 10 Novembru 2006.

I. Sfond/Sommarju tal-fatti/L-istorja

Il-petizzjoni għandha x’taqsam ma’ problemi ta’ saħħa u ta’ produzzjoni baxxa ta’ merħla 
baqar ta’ dak li ressaq il-petizzjoni, f’Kilkenny, fl-Irlanda. Dawn il-problemi ilhom 
ddokumentati għal perjodu twil ta’ żmien, iżda minkejja stħarriġ konsiderevoli l-kawża 
tagħhom għadha ma nstabitx. Dak li ressaq il-petizzjoni jissuġġerixxi li l-problemi jistgħu 
jkunu attribwiti għat-tniġġis mill-fabbrika tal-briks li hemm fil-qrib, b’mod partikolari 
minħabba l-emissjonijiet tal-fluworidu u l-klorur.
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Id-dokumenti pprovduti minn dak li ressaq il-petizzjoni juru li l-emissjonijiet ta’ dawn is-
sustanzi li jikkawżaw it-tniġġis huma limitati mill-permess maħruġ mill-Aġenzija Irlandiża 
għall-Ħarsien ta’ l-Ambjent (EPA), imma l-monitoraġġ li twettaq f’għadd ta’ okkażjonijiet 
matul l-2002-2005 wera li dawn il-valuri tal-limiti ta’ l-emissjonijiet kienu nqabżu. Id-
dokumenti juru wkoll li l-EPA ordnat lill-operatur biex jieħu azzjoni korrettiva f’okkażjonijiet 
differenti, imma minkejja dan, il-qbiż tal-limiti reġa’ seħħ. Aktar minn hekk huwa evidenti li 
l-valur tal-limitu ta’ l-emissjoni tal-fluworidu sar iktar strett min-naħa ta’ l-EPA matul il-
perjodu msemmi.

L-aktar informazzjoni riċenti, mibgħuta wara l-petizzjoni oriġinali, tagħti l-idea li sar xi titjib 
fil-merħla baqar f’dik l-aħħar sena, u li l-emissjonijiet mill-fabbrika tal-briks tnaqqsu.
Informazzjoni preċiża dwar il-valuri kurrenti tal-limiti ta’ l-emissjonijiet applikabbli għall-
fabbrika, u l-livelli attwali ta’ l-emissjonijiet tagħha, m’humiex inklużi fil-petizzjoni.

II. Il-petizzjoni

Dak li ressaq il-petizzjoni jiddokumenta l-problemi fir-razzett tiegħu u jċanfar lill-awtoritajiet 
Irlandiżi – l-EPA u d-Dipartiment ta’ l-Agrikoltura Irlandiż – għal dak li huwa jqis bħala 
falliment fil-ħidma biex jindirizzaw dawn il-problemi matul il-perjodu 2003-2006. Dak li 
ressaq il-petizzjoni jinnota li għadha ma nstabitx il-kawża ta’ dawn il-problemi. Huwa jitlob 
lill-Parlament Ewropew biex jintervieni f’din il-kwistjoni billi jirrakkomanda li jinstab tarf 
tal-problemi. Huwa jenfasizza għadd ta’ kwistjonijiet speċifiċi li qed jitlob li jkunu eżaminati:

a) L-attenzjoni li biha d-Dipartiment ta’ l-Agrikoltura segwa dan il-każ.
b) L-attenzjoni li biha l-EPA segwiet dan il-każ u, peress li hija awtorità li toħroġ il-liċenzji 

għall-industrija, jekk l-EPA naqsitx li tħares l-interessi tal-bidwi.
c) Il-kawża tal-mard fir-razzett.

d) Għaliex l-EPA ma użatx is-servizzi ta’ tossikologu biex jispezzjona r-razzett.
e) Għaliex ma ddaħħalx fil-każ espert ta’ l-emissjonijiet tal-fluworidu biex jelimina l-

possibbiltà ta’ kontaminazzjoni mill-fabbrika tal-briks.

III. Il-kummenti tal-Kummissjoni dwar il-petizzjoni

Il-leġiżlazzjoni ewlenija tal-Komunità għall-kontroll tat-tniġġis, li potenzjalment tista’ tkun 
rilevanti f’dan il-każ partikolari, tinsab inkluża fid-Direttiva tal-Kunsill 84/360/KEE tat-28 ta’ 
Ġunju 1984 dwar il-ġlieda kontra t-tniġġiż fl-arja mill-impjanti industrijali1 u fid-Direttiva tal-
Kunsill 96/61/KE ta' l-24 ta' Settembru 1996 dwar il-prevenzjoni u l-kontroll integrat tat-
tniġġis2.

Id-Direttiva 84/360/KEE tistipula li t-tħaddim ta’ l-impjanti llistjati fl-Anness I tagħha jeħtieġ 
l-awtorizzazzjoni mill-awtoritajiet kompetenti. L-impjanti għall-manifattura tal-briks huma 
inklużi f’dan l-anness. Awtorizzazzjoni tista’ tinħareġ biss meta l-awtorità tkun sodisfatta li 
                                               
1 ĠU L 188, tas-16.07.1984
2 ĠU L 257, ta’ l-10.10.1996
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jkunu ttieħdu l-miżuri preventivi kollha kontra t-tniġġis ta’ l-arja, inkluża l-applikazzjoni ta’ l-
aħjar teknoloġija disponibbli, sakemm l-applikazzjoni ta’ miżuri bħal dawn ma ġġibx magħha 
spiża kbira wisq. L-awtorità trid tkun sodisfatta wkoll li l-użu ta’ l-impjant ma jikkawżax 
tniġġis ta’ l-arja b’mod sinifikanti, u li ma jinqabeż l-ebda wieħed mill-valuri tal-limiti ta’ l-
emissjonijiet applikabbli. Fejn għandhom x’jaqsmu "l-impjanti eżistenti" – dawk li kienu qed 
joperaw, inbnew jew kienu awtorizzati qabel l-1 ta’ Lulju 1987 – id-Direttiva titlob li 
għandhom jadattaw b’mod gradwali għall-aħjar teknoloġija disponibbli. Madankollu, mill-
informazzjoni ppreżentata fil-petizzjoni m’huwiex ċar jekk f’dan il-każ il-fabbrika tal-briks 
hijiex "eżistenti" jew "ġdida" fil-kuntest tad-Direttiva. Lanqas m’huwa ċar liema azzjonijiet 
ittieħdu, u f’liema żmien, mill-awtorità kompetenti biex titwettaq id-Direttiva, inkluża l-
kundizzjoni meħtieġa dwar l-applikazzjoni jew l-adattament  ta’ l-aħjar teknoloġija 
disponibbli.

Id-Direttiva 96/61/KE tistabilixxi l-aktar qafas Komunitarju riċenti għall-ħruġ ta’ permessi 
għal impjanti industrijali differenti. Din għandha l-għan li tħares l-ambjent bħala ħaġa sħiħa 
minflok tieħu ħsieb biss ta’ l-emissjonijiet fl-arja, u għaldaqstant se tieħu post u tirrevoka d-
Direttiva 84/360/KEE. Id-Direttiva 96/61/KE tapplika għall-impjanti industrijali llistjati fl-
Anness I tagħha, inklużi impjanti li jaqbżu ċerti limiti fid-daqs tal-produzzjoni tal-briks. Il-
permessi maħruġa mill-awtoritajiet kompetenti jrid ikun fihom il-valuri tal-limiti ta’ l-
emissjonijiet u kundizzjonijiet oħra bbażati fuq l-aħjar metodi disponibbli. Din il-kundizzjoni 
meħtieġa hija aktar stretta minn dik tad-Direttiva 84/360/KEE għax l-aħjar metodi disponibbli 
jinkludu mhux biss it-teknoloġija applikata imma anki l-mod kif hija ddisinjata, mibnija, 
miżmuma, imħaddma u kif jista’ jingħalaq l-impjant. Il-kondizzjonijiet ambjentali lokali, il-
karatteristiċi tekniċi u l-qagħda ġeografika ta’ l-impjant għandhom jitqiesu wkoll. Impjanti 
“ġodda” – fil-qofol tfisser dawk imwaqqfa wara t-30 ta’ Ottubru 1999 – ma jistgħux jibdew 
jitħaddmu mingħajr permess maħruġ skond id-Direttiva. L-impjanti “eżistenti” jridu jsiru 
konformi mal-kundizzjonijiet mitluba mid-Direttiva sat-30 ta’ Ottubru 2007.

M’huwiex ċar mill-informazzjoni ppreżentata fil-petizzjoni jekk il-fabbrika tal-briks taqax 
taħt id-Direttiva 96/61/KE. Jekk hu hekk, meta wieħed jassumi li hija impjant “eżistenti” se 
jkun meħtieġ li l-fabbrika trid tkun koperta minn, u titħaddem f’konformità ma’ permess li 
jissodisfa l-kundizzjonijiet tad-Direttiva, sa mhux aktar tard mit-30 ta’ Ottubru 2007.

Rigward l-istandards tal-kontroll adattati għall-impjanti industrijali, sabiex tkun mgħarrfa  l-
istima ta’ l-aħjar metodi disponibbli – jew BAT – u l-livelli ta’ l-emissjonijiet assoċjati 
magħhom għall-iskopijiet tad-Direttiva 96/61/KE, il-Kummissjoni torganizza tpartit ta’ 
informazzjoni skond l-Artikolu 16(2) tad-Direttiva. Dan joħloq il-bażi għall-pubblikazzjoni 
ta’ serje ta’ dokumenti msejħa dokumenti ta’ referenza BAT. Dokument ta’ referenza dwar is-
settur taċ-ċeramika, li jinkludi l-produzzjoni tal-briks, qiegħed jitħejja. Skond il-
konklużjonijiet tal-Grupp ta’ Ħidma Teknika stabbilit għal dan il-proċess, il-livell ta’ l-
emissjonijiet għall-fluworidu assoċjat mal-BAT jinsab fil-medda ta’ 1-10 mg/m3, espressa 
bħala fluworidu idroġenu (HF), waqt li tal-klorur jinsab fil-medda ta’ 1-30 mg/m3, espressa 
bħala klorur idroġenu (HCl).

Mill-informazzjoni pprovduta fil-petizzjoni, huwa possibbli li jkunu stabbiliti xi aspetti tal-
valuri tal-limiti ta’ l-emissjonijiet applikati fil-fabbrika tal-briks għall-HF fl-aħħar snin, imma 
mhux possibbli li tkun magħrufa l-istampa kollha. B’mod partikolari, jidher li l-valur tal-
limitu ta’ l-emissjoni ta’ 1 kg/siegħa kien japplika sa Novembru 2004, meta l-EPA ordnat lill-
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operatur biex iżomm l-HF taħt 0.59 kg/siegħa, wara li stima tal-mudell kienet issuġġeriet li 
emissjonijiet ogħla minn dan il-livell jistgħu jipperikolaw il-kwalità ta’ l-arja tal-post.
F’Ġunju 2005 l-EPA tat struzzjonijiet lill-operatur li l-emissjonijiet ma setgħux jaqbżu 0.54 
kg/siegħa, u ordnat l-installazzjoni ta’ proċedura li tillimita l-emissjonijiet fil-każ li l-
monitoraġġ juri li dan il-livell ikun inqabeż. Mill-1 ta’ Jannar 2006 daħal fis-seħħ il-valur 
ġdid tal-limitu ta’ l-emissjoni ta’ 10 mg/m3 . L-ebda informazzjoni ma ngħatat fil-petizzjoni 
rigward il-valuri tal-limitu ta’ l-emissjoni għall-HCl.

Bl-eċċezzjoni ta’ l-aħħar wieħed mill-valuri tal-limiti msemmija fil-paragrafu ta’ qabel, huwa 
diffiċli li wieħed iqabbel il-limiti applikati għall-fabbrika tal-briks mal-livelli ta’ l-
emissjonijiet meqjusa bħala assoċjati mal-BAT minħabba li jintuża kejl differenti (mg/m3 

kontra kg/siegħa). Jekk wieħed jassumi li l-fabbrika tal-briks hija rregolata mid-Direttiva 
96/61/KE, fil-prinċipju xi tagħrif addizzjonali dwar l-emissjonijiet tagħha tal-HF (u sustanzi 
oħra li joħolqu t-tniġġis) għandu jkun disponibbli permezz tar-Reġistru Ewropew ta’ l-
Emissjoni ta’ Pollutanti (EPER) stabbilit skond id-Deċiżjoni 2000/479/KE1 tal-Kummissjoni.
Madankollu, l-ebda informazzjoni rigward din il-fabbrika ma ngħatat fir-rapporti ta’ l-EPER.

Rigward il-konformità mal-kundizzjonijiet imposti mill-permess, mill-ġdid wieħed jista’ 
jikseb stampa parzjali mill-informazzjoni ppreżentata fil-petizzjoni. B’mod partikolari, matul 
il-perjodu 2003-2005 kien instab ksur tal-valuri tal-limiti ta’ l-emissjonijiet kemm għall-HF
kif ukoll għall-HCl, li wassal lill-EPA biex, mill-inqas f’erba’ okkazzjonijiet, tikteb lill-
operatur u tordna azzjoni korrettiva. Azzjonijiet oħra mill-EPA u l-operatur, wara kull waħda 
minn dawn il-komunikazzjonijiet, m’humiex iddokumentati fil-petizzjoni. Informazzjoni dwar 
il-konformità tal-fabbrika mal-kundizzjonijiet kurrenti tal-permess tagħha hija wkoll nieqsa.

IV. Konklużjonijiet

Huwa fatt magħruf li għadha ma nstabitx il-kawża tal-problemi ddokumentati fuq ir-razzett 
ta’ dak li ressaq il-petizzjoni. Għaldaqstant, kull idea li l-emissjonijiet mill-fabbrika tal-briks 
huma responsabbli għal dawn il-problemi hija biss spekulazzjoni. Min-naħa l-oħra, huwa 
importanti li l-leġiżlazzjoni tal-Komunità li tapplika, tkun imwettqa b’mod sħiħ biex is-saħħa 
u l-ambjent ikunu mħarsa. Il-petizzjoni ma tipprovdix informazzjoni sħiħa dwar il-
kwistjonijiet rilevanti kollha f’dan ir-rigward. Għaldaqstant il-Kummissjoni se tikteb lill-
awtoritajiet Irlandiżi biex titlob li jiċċaraw x’miżuri ttieħdu, jew hemm ippjanati li jittieħdu, 
biex iwettqu d-Direttivi 84/360/KEE u 96/61/KE, inkluż l-użu ta’ l-impożizzjoni tal-
kundizzjonijiet tal-permess u l-monitoraġġ u l-inforzar tal-konformità ma’ dawn il-
kundizzjonijiet, u l-assenza tal-fabbrika mir-rapport ta’ l-Irlanda fl-EPER. Il-Kummissjoni se 
titlob ukoll lill-awtoritajiet Irlandiżi għall-osservazzjonijiet tagħhom dwar l-impatt tal-
fabbrika tal-briks fuq ir-razzett, u kif tqiesu dawn meta kienet irregolata l-fabbrika.

4. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-27 ta’ Lulju 2007.

Kif tħabbar fil-komunikazzjoni tal-Kummissjoni ta’ l-10 ta’ Novembru 2006, is-servizzi tal-
Kummissjoni talbu informazzjoni addizzjonali mingħand l-awtoritajiet Irlandiżi dwar l-

                                               
1 Deċiżjoni tal-Kummissjoni tas-17 ta’ Lulju 2000 dwar it-twettiq ta’ reġistru Ewropew dwar l-emissjoni ta’ 

pollutanti (EPER) skond l-Artikolu 15 tad-Direttiva tal-Kunsill 96/61/KE dwar il-prevenzjoni u l-kontroll 
integrat tat-tniġġis (IPPC), ĠU L 192, tat-28.7.2000
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applikazzjoni tad-Direttivi 84/360/KEE dwar il-ġlieda kontra t-tniġġiż fl-arja mill-impjanti 
industrijali1, u d-Direttiva 96/61/KE dwar il-Prevenzjoni u l-Kontroll Integrat tat-Tniġġis 
(IPPC) 2 għall-fabbrika tal-briks, l-assenza tal-fabbrika mir-rapport ta’ l-Irlanda fl-EPER 
(Reġistru Ewropew ta’ l-Emissjoni ta’ Pollutanti) u l-osservazzjonijiet ta’ l-awtoritajiet 
Irlandiżi rigward l-impatt tal-fabbrika fuq ir-razzett ta’ dak li ressaq il-petizzjoni. B’risposta 
għal din it-talba, l-awtoritajiet Irlandiżi pprovdew aktar tagħrif lill-Kummissjoni.

L-awtoritajiet Irlandiżi kkonfermaw li l-fabbrika tal-briks tikkostitwixxi impjant “eżistenti” 
fil-kuntest tad-Direttiva 84/360/KE u ngħatat permess fl-1992. Il-Kummissjoni m’għandhiex 
dettalji dwar il-kundizzjonijiet mitluba minn dan il-permess, u lanqas, b’mod partikolari, kif 
jissodisfa l-kundizzjonijiet tad-direttiva għall-applikazzjoni jew l-adattament ta’ l-aħjar 
teknoloġija disponibbli.

L-awtoritajiet Irlandiżi kkonfermaw ukoll li l-impjant huwa soġġett għad-Direttiva 96/61/KE 
(li tikkostitwixxi impjant “eżistenti”) u li permess ġdid skond din id-direttiva, li  rrevoka l-
permess ta’ l-1992, inħareġ fl-2001. Rigward l-emissjonijiet tal-fluworidu u l-klorur, dan il-
permess ġdid fih valuri tal-limiti ta’ l-emissjonijiet li jidhru li huma konsistenti mal-livelli 
assoċjati mal-konklużjonijiet ibbażati fuq l-Aħjar Metodi Disponibbli (BAT) stipulati fid-
dokument ta’ referenza BAT rilevanti3.

L-awtoritajiet Irlandiżi indikaw li, minħabba x-xogħol ikkummissjonat mill-Aġenzija għall-
Ħarsien ta’ l-Ambjent (EPA) bħala parti mill-istħarriġ ta’ diversi korpi tal-gvern, wieħed jista’ 
jasal għall-konklużjoni li l-impatt ambjentali ta’ l-emissjonijiet, b’mod partikolari tal-
fluworidu, assoċjati mal-fabbrika tal-briks, m’huwiex biżżejjed biex jikkawża tniġġis 
sinifikanti fl-ambjent jew tħassib dwar is-saħħa ta’ l-annimali. Huma jirreferu wkoll għall-
monitoraġġ ta’ l-arja tal-post imwettaq fir-razzett ta’ dak li ressaq il-petizzjoni, li huwa 
rraportat li sab livelli ta’ fluworidu li huma fi ħdan l-istandards tal-kwalità ta’ l-arja tal-post 
rilevanti.

L-awtoritajiet Irlandiżi pprovdew informazzjoni dwar il-konformità tal-fabbrika tal-briks mal-
livelli ta’ l-emissjonijiet awtorizzati minn meta nħarġet il-liċenzja kurrenti (2001). Fuq il-bażi 
tal-monitoraġġ tiegħu stess, min għandu l-liċenzja rraporta 3 każijiet ta’ nuqqas ta’ konformità 
(fl-2001 u l-2002) minn 22 okkażjoni ta’ monitoraġġ dwar il-fluworidu u każ wieħed ta’ 
nuqqas ta’ konformità (fl-2001) minn 6 okkażjonijiet ta’ monitoraġġ dwar il-klorur. Fl-istess 
perjodu, il-monitoraġġ minn kuntratturi f’isem l-EPA rreġistraw 3 każijiet ta’ nuqqas ta’ 
konformità minn 5 okkażjonijiet ta’ monitoraġġ dwar il-fluworidu u 2 każijiet ta’ nuqqas ta’ 
konformità minn 4 okkażjonijiet ta’ monitoraġġ dwar il-klorur. L-EPA hija rraportata li ħarġet 
ħames notifiki ta’ nuqqas ta’ konformità lil min għandu l-liċenzja mill-2001. L-awtoritajiet 
Irlandiżi jistqarru li l-operatur issodisfa l-azzjoni korrettiva meħtieġa f’kull każ. Madankollu, 
il-Kummissjoni m’għandhiex id-dettalji kollha tal-każijiet tan-nuqqas ta’ konformità 
rreġistrati u l-azzjoni li tikkorrispondi magħhom każ b’każ.

L-aktar dejta riċenti mill-monitoraġġ dwar l-emissjonijiet (mit-22 ta’ Ġunju 2006) pprovduta 

                                               
1 ĠU L 188, tas-16.7.1984, pġ. 20-25
2 ĠU L 257, ta’ l-10.10.1996, pġ. 26-40
3 Ara d-dokument ta’ referenza dwar l-industrija tal-manifattura taċ-ċeramika 
http://eippcb.jrc.es/pages/FActivities.htm
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mill-awtoritajiet Irlandiżi turi konformità mal-valuri tal-limiti ta’ l-emissjonijiet għall-
fluworidu u l-klorur.

L-awtoritajiet Irlandiżi jistqarru li l-impjant ma kienx inkluż fir-rapport ta’ l-Irlanda fl-EPER 
peress li l-emissjonijiet tal-fluworidu idroġenu fl-2004 waqgħu taħt il-limitu tar-rapport.
Huma jindikaw li l-emissjonijiet tal-fluworidu idroġenu fl-2004 mill-fabbrika kienu 3,370 kg, 
waqt li l-limitu tar-rapport fl-EPER huwa 5,000 kg. Madankollu, il-Kummissjoni 
m’għandhiex informazzjoni dwar kif l-emissjonijiet mill-impjant kienu ddeterminati bil-għan 
li jkun stabbilit jekk kienx meħtieġ rapport fl-EPER jew le, u lanqas m’għandha 
informazzjoni dwar l-emissjonijiet annwali tal-klorur idroġenu.

Il-websajt ta’ l-EPA (http://www.epa.ie) fiha informazzjoni dwar il-liċenzji ta’ l-impjanti 
IPPC Irlandiżi, inklużi d-deċiżjonijiet finali u xi dokumenti supplimentari. Id-dokumenti fil-
websajt li għandhom x’jaqsmu mal-fabbrika tal-briks juru li dak li għandu l-liċenzja kien qed 
jieħu għadd ta’ miżuri li jtejbu l-proċess sabiex inaqqas l-emissjonijiet tal-fluworidu fl-arja.
Dawn il-miżuri għandhom x’jaqsmu mat-tibdiliet fit-tħaddim tal-fran (forn wieħed biss mit-
tnejn li hemm tħaddem minn Ottubru 2001), iċ-ċirkulazzjoni mill-ġdid tal-gass fil-kondott 
taċ-ċumnija u tiżjid ta’ ġebla tal-ġir mal-materja prima. Dak li għandu l-liċenzja ddikjara 
f’April 2006 li l-valuri tal-limiti ta’ l-emissjonijiet li hemm fil-liċenzja jistgħu jinkisbu 
permezz ta’ dawn il-miżuri.

Kif intqal fil-Komunikazzjoni ta’ qabel, għadha ma nstabitx il-kawża tal-problemi 
ddokumentati fir-razzett ta’ dak li ressaq il-petizzjoni. Ma jkunx adattat għall-Kummissjoni li 
tispekula dwar jekk il-fabbrika tal-briks hijiex responsabbli jew le, peress li din hija kwistjoni 
komplessa ħafna li teħtieġ studju dettaljat u esperti tekniċi speċifiċi fuq il-post, li l-
Kummissjoni ma tistax twettaq b’mod realistiku. L-attenzjoni ewlenija tal-Kummissjoni hija, 
għaldaqstant, li tifhem kif il-leġiżlazzjoni Komunitarja li tapplika f’dan il-każ kienet applikata 
u inforzata. F’dan ir-rigward, l-informazzjoni li waslet mill-awtoritajiet Irlandiżi mliet xi ftit, 
imma mhux kollox, min-nuqqasijiet fid-dejta rilevanti. Għaldaqstant, il-Kummissjoni se tikteb 
lill-awtoritajiet Irlandiżi mill-ġdid, titlobhom jipprovdu aktar informazzjoni fl-oqsma 
enfasizzati hawn fuq, jiġifieri dawk li għandhom x’jaqsmu mat-twettiq tad-Direttiva 
84/360/KEE, in-nuqqas ta’ konformità rreġistrat u l-azzjoni ta’ inforzar meħuda li 
tikkorrispondi, u kif ikunu ddeterminati l-livelli ta’ l-emissjonijiet fil-kuntest tar-rapport ta’ l-
EPER.

5. Tweġiba oħra tal-Kummissjoni, li waslet fit-2 ta’ Settembru 2010.

Il-Kummissjoni stħarrġet il-kwistjoni li tirrigwarda l-Factory Brick Ormonde flimkien ma’ l-
awtoritajiet Irlandiżi abbażi tal-informazzjoni addizzjonali mressqa mill-petizzjonant fil-
laqgħa tas-27 ta’ Jannar 2010 fil-Kumitat għall-Petizzjonijiet. Tqajmu diversi mistoqsijiet 
dwar l-istatus tal-awtorizzazzjoni, il-kundizzjonijiet ta’ l-operazzjoni u l-valuri tal-limitu tal-
emissjonijiet ta’ l-installazzjoni kif ukoll dwar l-ispezzjonijiet li saru mill-awtoritajiet 
kompetenti. Ingħatat attenzjoni speċjali lit-tniġġis tal-kadmju u lill-istat attwali tal-
installazzjoni.

Kif indikat qabel, il-Kummissjoni analizzat il-permess tal-IPPC ta’ l-Ormonde Brick Factory 
u l-analiżi wriet li l-valuri tal-limitu ta’ l-emissjonijiet ta’ l-installazzjoni kienu konformi mar-
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rekwiżiti tad-Direttiva IPPC, 96/61/KE1.

Barra minn hekk, l-awtoritajiet Irlandiżi għarrfu lill-Kummissjoni li l-għadd ta’ studji li saru 
ma kkonfermawx li t-tniġġis tal-kadmju kien ta’ tali livell li seta’ kien il-kawża tal-problemi 
mġarrba fl-irziezet tal-petizzjonant. Ġie kkonfermat illi l-livelli tabilħaqq għoljin ħafna tal-
kadmju li kienu ġew oriġinarjament irrappurtati kienu riżultat ta’ żball li sar fil-laboratorju u 
għalhekk ma għandhomx jiġi kkunsidrati. L-awtoritajiet Irlandiżi taw informazzjoni wkoll 
dwar l-ispezzjonijiet li saru fl-Ormonde Brick Factory.

Barra minn hekk, l-awtoritajiet Irlandiżi għarrfu lill-Kummissjoni li l-installazzjoni waqfet 
taħdem fid-19 ta' Diċembru 2008, iżda tista’ tibda taħdem mill-ġdid fi żmien tliet snin mid-
data tal-waqfien. Bħalissa l-installazzjoni hija wieqfa.

Il-Kummissjoni tixtieq tenfasizza li r-responsabilità tal-implimentazzjoni tal-liġi ta’ l-UE 
tinsab f'idejn l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri. 
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