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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1885/2008, imressqa minn Viniczay Tibor ta’ nazzjonalità 
Ungeriża, f’isem l-awtoritajiet muniċipali Szentgotthard, jikkonċernaw is-siti 
tal-impjant tal-inċenerament tal-iskart f’Lafnitztal, Awstrija

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant, Sindku ta’ Szentgotthard, jesprimi t-tħassib dwar il-pjanijiet tal-impjant tal-
inċinerament tal-iskart fil-kumpless industrijali f’Lafnitztal, Awstrija, li se jkun hemm 
kapaċità ta’ inċinerazzjoni annwali ta’ 325 000 tunnellata ta’ skart. Jindika li l-impjant 
inkwistjoni, li għandha titpoġġa ħdejn tliet ġonna (fl-Awstrija, Ungerija u Slovenja) ikollhom 
implikazzjonijiet serji għall-industrija tat-turiżmu u taffettwa l-erja ta’ Natura 2000, kif ukoll 
jgħin għaż-żieda tal-volumi tat-traffiku tal-karozzi li jittrasportaw l-iskart għall-pjanta minn 
diversi lokalitajiet, u li l-emmissjonijiet tal-pjanta jkollhom effett avversiv fuq is-saħħa tar-
residenti lokali. Għalhekk huwa jgħaġġel lill-Gvern Awstrijak biex jirrikonsidra l-inċineratur 
ipproġettat.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fl-10 ta’ April 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

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

Il-petizzjonanti joġġezzjonaw, b’mod partikolari għall-kostruzzjoni ta’ unità tar-rimi tal-iskart 
(inċineratur) f’Heiligenkreuz minħabba li dan jikser il-leġiżlazzjoni tal-KE b’mod partikolari 
d-Direttiva tal-Ħabitats, id-Direttiva EIA (Stima tal-Impatt Ambjentali), id-Direttivi dwar l-
Inċinerazzjoni ta’ Skart u IPPC. L-Ungeriżi, l-Awstrijaċi u s-Sloveni tar-reġjun fl-aħħar snin 
ipprotestaw kontra l-post fejn jinsab dan l-inċineratur peress li jqisuh bħala theddida għall-
kwalità tal-ħajja, is-saħħa, l-ambjent naturali u l-perspettivi ta’ żvilupp fil-futur (turiżmu) 
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imsejjes fuq l-ambjent naturali u r-riżorsi termali.

L-impjant fejn l-iskart jinbidel f’enerġija li hu ppjanat u approvat għandu jinbena fuq in-naħa 
Awstrijaka tal-Park Industrijali transkonfinali Heiligenkreuz/Szentgotthárd stabbilit fl-1997.
Il-petizzjonanti jsostnu li t-tħaddim tiegħu jista’ jkollu impatt fuq tliet zoni nazzjonali protetti, 
waħda fl-Awstrija (Park tan-Natura Raab), oħra fl-Ungerija (Park Nazzjonali Őrség) u oħra 
fis-Slovenja (Zona ta’ Protezzjoni tan-Natura Goricko), kif ukoll fis-siti ta’ Natura 2000 
kemm fl-Awstrija u kemm fl-Ungerija.

Barra minn hekk, il-petizzjonanti juru t-tħassib tagħhom dwar il-kapaċità ppjanata tal-
inċineratur (kapaċità ta’ 325 000 tunellata ta’ skart kull sena meta mqabbla ma’ 35 000 
tunnellata kull sena fil-provinċja ta’ Burgenland) li huma jqisu li hija kbira żżejjed u li tista’ 
twassal għal ‘turiżmu tal-iskart’ u impatt addizzjonali fuq it-trasport. Fl-aħħar nett, isostnu li 
effetti kumulattivi, l-aktar dawk relatati mal-ammont ta’ duħħan, ma ġewx ikkunsidrati 
biżżejjed u li l-opinjoni pubblika kif dehret minn referendum lokali f'Szentgotthárd ma tqisitx.

Il-kummenti tal-Kummissjoni dwar l-oġġezzjonijiet tal-petizzjonanti dwar l-istrumenti legali 
msemmija hawn fuq huma dawn:

Direttiva EIA1

a) Konsultazzjonijiet:
L-informazzjoni disponibbli għall-pubbliku tissuġġerixxi li konsultazzjonijiet transkonfinali 
saru f’konformità mal-Art. 7 tad-Direttiva EIA u l-Artikolu 5 tal-Konvenzjoni ta’ Espoo2, li 
jagħtu l-possibilità lill-awtoritajiet nazzjonali rispettivi kif ukoll lill-pubbliku kkonċernat fir-
rigward tar-reġjuni transkonfinali li x’aktarx huma affettwati fl-Ungerija u s-Slovenja biex 
jesprimu l-opinjoni tagħhom. Madankollu, l-awtoritajiet kompetenti mhumiex obbligati li 
jaċċettaw il-kummenti kollha li jaslu, iżda huma obbligati li jeżaminawhom u jagħtu r-
raġunijiet u l-kunsiderazzjonijiet ewlenija lill-pubbliku li fuqhom tkun ibbażata d-deċiżjoni 
tagħhom biex jingħata l-kunsens għall-iżvilupp.

b) Impatti kumulattivi:

Għal proġett li huwa suġġett għal studju dwar l-impatt ambjentali, id-Direttiva EIA tistipula li 
d-deskrizzjoni tal-istudju tal-effetti sinifikanti ta’ proġett, li jkun sar f’konformità mal-
Artikolu 5, għandha tkopri wkoll effetti kumulattivi (Anness IV; nota f’qiegħ il-paġna).

L-istudji dwar l-Impatt Ambjentali li saru għall-proġett juru li waqt il-proċess ta’ stima, ġew 
indirizzati l-impatti kumulattivi. Jidher li hemm fehmiet differenti tal-esperti dwar l-approċċi 
metodoloġiċi u l-konklużjonijiet li għandhom isiru mid-dejta li ngħatat.     

Direttiva tal-Ħabitats3
                                               
1 Direttiva tal-Kunsill 85/337/KEE tas-27 ta’ Ġunju 1985 dwar l-istima tal-effetti ta’ ċerti 
proġetti pubbliċi u privati fuq l-ambjent (ĠU L 175, 5.7.1985, p. 40)
2 Konvenzjoni dwar l-Istima tal-Impatt Ambjentali f’Kuntest Transkonfinali (Espoo, 1991) –
il-‘Konvenzjoni ta’ Espoo (EIA)’
3 Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE tal-21 ta’ Mejju 1992 dwar il-konservazzjoni tal-ħabitat 
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Minħabba l-preżenza tas-siti ta’ Natura 2000, ta’ min jinnota li d-Direttiva 92/43/KEE tal-21 
ta’ Mejju  1992 dwar il-konservazzjoni tal-ħabitat naturali u tal-fawna u l-flora selvaġġa tista’ 
tkun applikabbli. L-Artikolu 6(3) tad-direttiva jsemmi li kull pjan jew proġett li mhux marbut 
direttament ma’ jew li mhux meħtieġ għat-tmexxija tas-sit ta’ Natura 2000, iżda li x’aktarx se 
jkollu effett sinifikanti fuqu, għandu jkun suġġett għal evalwazzjoni xierqa tal-
implikazzjonijiet tiegħu għas-sit in vista tal-għanjiet ta’ konservazzjoni tas-sit. Huwa l-irwol 
tal-awtoritajiet nazzjonali kompetenti li jiżguraw li d-dispożizzjonijiet relevanti jiġu rispettati.

Direttiva dwar l-inċinerazzjoni tal-iskart1

L-impjanti kollha ta’ inċinerazzjoni u ta’ koinċinerazzjoni għandhom ikunu f’konformità mad-
Direttiva 2000/76/KE dwar l-inċinerazzjoni tal-iskart. Ir-rekwiżiti jinkludu permess biex 
jitħaddem l-impjant li jispeċifika kundizzjonijiet tal-operat, valuri ta’ limitu għall-emissjonijiet, u 
obbligi ta’ kontroll, ġestjoni u rappurtar. Din il-leġiżlazzjoni Komunitarja ambjentali tagħmel l-
inċinerazzjoni tal-iskart waħda mill-aktar attivitajiet industrijali li hija strettament regolata u 
kontrollata. L-implimentazzjoni u l-infurzar tagħha, inklużi l-ispezzjonijiet ambjentali adattati 
tal-installazzjonijiet, huma r-responsabilità tal-Istati Membri.

Direttiva IPPC2

Anness I tad-Direttiva 2008/1/KE dwar il-prevenzjoni u l-kontroll integrati tat-tniġġis (hawn 
taħt: Id-Diretiva IPPC, verżjoni kodifikata tad-Direttiva 96/61/KE) isemmi l-kategoriji tal-
attivitajiet industrijali li jaqgħu fil-qasam ta’ applikazzjoni ta’ din id-direttiva. Jinkludi 
installazzjonijiet għall-inċinerazzjoni ta’ skart muniċipali (skart tad-djar u skart simili li jkun 
kummerċjali, industrijali u istituzzjonali) b’kapaċità li taqbeż it-3 tunnellati kull siegħa.
Abbażi tal-informazzjoni li ressaq il-petizzjonant, l-installazzjoni taqa’ fil-qasam ta’  
applikazzjoni tad-Direttiva IPPC.

Id-Direttiva IPPC tirrikjedi li installazzjonijiet li jaqgħu fil-qasam ta’ applikazzjoni tagħha 
jitħaddmu skont il-permessi, inklużi l-valuri ta’ limitu għall-emissjonijiet ibbażati fuq l-aħjar 
tekniki disponibbli (BAT), imfassla biex jipprevenu u, fejn dan ma jkunx possibbli, 
ġeneralment inaqqsu l-emissjonijiet u l-impatt fuq l-ambjent kollu kemm hu. Il-prevenzjoni 
jew it-tnaqqis tal-emissjonijiet fl-arja, fl-ilma u fil-ħamrija, għandhom għalhekk jiġu trattati 
fil-permessi ambjentali maħruġa skont id-Direttiva IPPC.

Il-Kummissjoni adottat għadd ta’ dokumenti ta’ referenza BAT (BREFs) li jkopru l-attivitajiet 
li jaqgħu fil-qasam ta’ applikazzjoni tad-Direttiva IPPC, li għandhom jitqiesu mill-awtoritajiet 
kompetenti meta jiġu stabbiliti valuri ta’ limitu għall-emissjonijiet ibbażati fuq l-Aħjar 
Tekniki Possibbli (BAT), parametri ekwivalenti jew miżuri tekniċi għal installazzjonijiet bħal 
dawn. Dokument ta’ referenza tal-Aħjar Tekniki Disponibbli (BREF) dwar l-inċinerazzjoni 
tal-iskart ġie adottat fl-2006 u għandu jiġi kkunsidrat għall-permess tal-installazzjoni 
kkonċernata li tissemma f’din il-petizzjoni.  

                                                                                                                                                  
naturali u tal-fawna u l-flora selvaġġa (ĠU L 206, 22.7.1992, p. 7)
1 Direttiva 2000/76/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-4 ta’ Diċembru 2000 dwar l-
inċinerazzjoni ta’ skart (ĠU L 332, 28.12.2000, p. 91)
2 Direttiva 2008/1/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ Jannar 2008 dwar il-
prevenzjoni u l-kontroll integrati tat-tniġġis (ĠU L 24, 29.1.2008, p.8)
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Direttivi dwar il-Kwalità ta’ Arja1

M’hemm l-ebda dispożizzjoni speċifika skont id-direttivi tal-kwalità ta’ arja relatati mal-
ippjanar jew it-tħaddim ta’ installazzjonijiet individwali. L-awtoritajiet kompetenti huma 
obbligati li jiżguraw konformità mal-valuri ta’ limitu għall-kwalità tal-arja bħall-valur ta’ 
limitu ta’ kuljum u ta’ kull sena għal PM10. Iz-zona ta’ kwalità tal-arja AT01 tinkludi z-zona 
inkwistjoni u qiegħda taqbeż il-valur ta’ limitu għall-PM10. Madankollu, l-informazzjoni 
aktar dettaljata spazjali tal-awtoritajiet Awstrijaċi fin-notifika skont l-Art.22 tad-Direttiva 
2008/50/KE, turi li l-qabża fil-valur ta’ limitu tikkonċerna biss lill-parti ta’ fuq taz-zona u ma 
tinkludix iz-zona inkwistjoni. Konsegwentement, il-pjan ta’ kwalità tal-arja jeskludi z-zona 
inkwistjoni u m’hemmx aktar informazzjoni disponibbli fir-rigward tal-impatt proġettat tal-
PM10 ta’ dan l-iżvilupp ippjanat tal-infrastruttura għaz-zona.

L-irjieħ prevalenti juru li proporzjon sinifikanti tat-tniġġis ġġenerat minn din l-installazzjoni 
se jinġarr fl-Ungerija, li diġà qed tħabbat wiċċha ma’ valuri ta’ limitu għall-PM10 li qed 
jinqabżu f’zoni bir-riħ minn wara. L-Istudju dwar l-Impatt Ambjentali madankollu juri li, iż-
żieda fil-livelli ta’ konċentrazzjoni hija marġinali u prinċipalment isseħħ fil-viċinanzi tal-
installazzjoni fuq in-naħa tal-Awstrija.

L-Artikolu 8 tad-Direttiva 96/62/KE u l-Artikolu 25 tad-Direttiva 2008/50/KE jitolbu li l-
Istati Membri jikkoperaw u, fejn ikun xieraq, ifasslu attivitajiet b’mod konġunt sabiex ikunu 
eliminati l-qabżiet tal-limiti, fejn tali qabżiet ikunu qed iseħħu minħabba tniġġis sinifikanti li 
joriġina minn Stat Membru ieħor. M’hemm l-ebda obbligu bħal dan għal koperazzjoni fir-
rigward ta’ emissjonijiet li se jkun hemm biss fil-futur.

Proċessi/appelli biex jingħataw permessi

Fil-05 ta’ Frar 2009, l-Awtorità ta’ Burgenland ħarġet permess għall-bini ta’ impjant ta’ 
kombustjoni fejn l-iskart jinbidel f’enerġija. 485 ċittadini appellaw kontra d-deċiżjoni tal-
gvern ta’ Burgenland. Il-każ ilu pendenti mis-17 ta’ April 2009 quddiem is-Senat indipendenti 
għall-Ambjent li twaqqaf taħt il-Ministeru Federali tal-Ambjent.

Mistoqsija tal-Parlament

Il-każ indirizzat f’din il-petizzjoni diġà kien suġġett tal-mistoqsija tal-parlament lill-
Kummissjoni f’Novembru 2008 (P-5609/2008). Dak iż-żmien, il-Kummissjoni wieġbet li ma 
kienet konxja tal-ebda ksur tal-leġiżlazzjoni Komunitarja minħabba l-operazzjoni ppjanata tal-
installazzjoni inkwistjoni abbażi tal-informazzjoni disponibbli. Il-kummenti tal-Kummissjoni 
dwar din il-mistoqsija bażikament jibqgħu validi minħabba li m’hemm l-ebda informazzjoni 
ġdida fil-petizzjoni li turi ksur tal-leġiżlazzjoni Komunitarja.

Konklużjonijiet

Abbażi tal-informazzjoni li ngħatat, il-Kummissjoni ma tistax tidentifika ksur tal-leġiżlazzjoni 
                                               
1 Direttiva ta’ Qafas 96/62/KE, ĠU L296, 21.11.96, id-Direttiva 1999/30/KE. L163, 
29.6.1999, id-Direttiva 2008/50/KE, ĠU L152, 11.6.2008
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Komuitarja ambjentali. Jekk il-petizzjonanti jagħtu informazzjoni ġdida u dettaljata u 
evidenza sostanzjali ta’ nuqqas ta’ konformità preżunta mal-liġijiet tal-UE li jippermettu l-
Kummissjoni biex tevalwa l-kwistjonijiet legali fir-rigward tad-direttivi tal-UE msemmija 
hawn fuq, hi tkun tista’ tqis tkomplix tinvestiga din il-kwistjoni jew le.

4. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-8 ta’ Ottubru 2010.

Fid-deċiżjoni tiegħu tal-11 ta’ Ġunju 2010, is-Senat għall-Ambjent tal-Awstrija bażikament 
ikkonferma l-permess għall-iżvilupp preċedenti maħruġ mill-awtoritajiet reġjonali ta’ 
Burgenland fi Frar 2009, iżda b’serje ta’ kundizzjonijiet addizzjonali u kumplimentari abbażi 
ta’ żjara fis-sit u ta’ studji addizzjonali tal-esperti, partikolarment fl-oqsma tal-proċeduri tat-
trattament termali u tal-emissjonijiet tal-irwejjaħ, l-idroġeoloġija, il-protezzjoni tan-natura/il-
bijoloġija, l-agrikoltura u r-rikreazzjoni, il-meteoroloġija, il-klima u l-emissjonijiet fl-ajru. Il-
partijiet interessati ngħataw ukoll l-opportunità li jesprimu l-opinjonijiet tagħhom.

Wara li ħa inkunsiderazzjoni l-ilment, ir-riżultati tar-rievalwazzjoni preċedenti magħmula 
wara lmenti mressqa fil-livell tal-qorti tal-prim’istanza kif ukoll is-sejbiet kumplimentari 
tiegħu stess, is-Senat ikkonkluda li r-rekwiżiti legali għall-approvazzjoni tal-proġett kienu 
ġew sodisfatti, sakemm jiġu rrispettati l-miżuri previsti fl-approvazzjoni tal-proġett, kif ukoll 
il-kundizzjonijiet u l-istruzzjonijiet addizzjonali l-ġodda li ġew introdotti wara l-appell 
quddiem is-Senat għall-Ambjent. 

Id-deċiżjoni saret pubblika u kienet disponibbli għall-eżaminazzjoni għal perjodu ta’ tmien 
ġimgħat (sal-10 ta’ Awwissu 2010) kemm fil-livell muniċipali kif ukoll fl-uffiċċju tas-Senat 
għall-Ambjent. 

Wara l-Komunikazzjoni tal-Muniċipalità ta’ Szentgotthard ta’ Ġunju 2009 lis-Segretarjat tal-
UNECE/Aarhus (ACCC/C/2009/39), f’Marzu 2010 l-Awstrija wieġbet id-domandi tas-
segretarjat.  Fis-sessjoni tiegħu ta’ Ġunju 2010 f’Ġinevra, il-Kumitat għall-Konformità tal-
Konvenzjoni ta’ Aarhus, wara li kkunsidra l-istqarrija tal-Awstrija kif ukoll id-diskussjonijiet 
li saru fis-sessjoni miftuħa, eventwalment ddeċieda “li l-komunikazzjoni tal-Ungerija kienet 
manifestament irraġonevoli, minħabba li l-komunikant, wara li ngħata l-istatus ta’ “ġar” skont 
il-leġiżlazzjoni Awstrijaka, kien issottometta l-kummenti kollha tiegħu. Fil-fehma tal-
Kumitat, il-komunikant naqas milli jispjega li ma setax jipparteċipa fl-istadji differenti tal-
proċedura tat-teħid ta’ deċiżjonijiet dwar l-ambjent, u sa liema punt ma ġewx ikkunsidrati l-
oġġezzjonijiet importanti tiegħu għall-proġett matul din il-proċedura”. 
(Sors: ir-rapport tat-28 sessjoni tal-laqgħa tal-Kumitat ta’ Konformità / Rapport 
(ECE/MP.PP/C.1/2010/4) -http://www.unece.org/env/pp/compliance/CC-
28/CC_28_Report_2Aug10AdvanceCopy.pdf)


