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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1017/2010, imressqa minn Wilfried & Astrid Nöhring, ta’ 
nazzjonalità Ġermaniża, flimkien ma’ 2 firem, dwar oppożizzjoni għat-
twaqqif ta’ installazzjoni tal-bijogass f’Celle (Sassonja t’Isfel)

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanti jitolbu inġunzjoni immedjata għal proġett għat-twaqqif ta’ impjant tal-
bijogass. Huma jinvokaw id-Direttiva 96/82/KE (SEVESO II) u jsostnu li ma kienx hemm 
konsultazzjoni pubblika għall-proġett u li s-sit huwa qrib wisq ta’ żona mibnija.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fil-25 ta’ Novembru 2010. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna tagħti 
informazzjoni skont l-Artikolu 202(6).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-3 ta’ Marzu 2011.

Id-Direttiva Seveso II 1 tapplika għal stabbilimenti skont l-ammont ta’ sustanzi perikolużi li 
fihom, jiġifieri, fil-każ li jsemmu l-petizzjonanti, gass li jaqbad malajr ħafna. Xi ftit rekwiżiti 
japplikaw għal impjanti li jesgħu minn 10 sa 50 tunnellata (stabbilimenti li jinsabu ’l isfel fil-
lista); Rekwiżiti oħra japplikaw għal dawk l-impjanti li jesgħu aktar minn  
50 tunnellata (stabbilimenti li jinsabu ’l fuq fil-lista). Il-Kummissjoni m’għandhiex 
informazzjoni dettaljata dwar l-impjant jew dwar il-proċeduri għall-ippjanar tiegħu. 
Mandankollu, skont l-informazzjoni disponibbli, l-impjant huwa stabbiliment li jinsab ’l isfel
fil-lista Seveso. 

Diversi dispożizzjonijiet tad-direttiva diġà japplikaw qabel l-operatur jibda l-bini jew l-
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operazzjoni. Id-dispożizzjonijiet tal-ippjanar tal-użu tal-art fl-Artikolu 12 jirrikjedu l-kontroll 
tal-post tal-istabbilimenti l-ġodda. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-ippjanar tal-użu 
tal-art tagħhom u/jew politiki rilevanti oħra jieħdu inkunsiderazzjoni l-ħtieġa, fit-tul, li 
jinżammu distanzi adegwati bejn l-istabbilimenti koperti mid-Direttiva Seveso II u ż-żoni 
residenzjali u żoni oħra. Id-Direttiva ma tippreskrivix distanzi fissi u tħalli f’idejn l-Istati 
Membri biex jiddeterminaw id-distanzi li għandhom jitħallew. Barra minn hekk, l-Istati 
Membri jridu jiżguraw li l-awtoritajiet kompetenti kollha u l-awtoritajiet tal-ippjanar 
responsabbli għad-deċiżjonijiet f’din iż-żona jfasslu proċeduri ta’ konsultazzjoni xierqa biex 
jiżguraw li pariri tekniċi dwar ir-riskji li joħorġu mill-istabbiliment huma disponibbli meta 
jiġu meħuda d-deċiżjonijiet, iżda din id-dispożizzjoni ma tirrikjedix konsultazzjoni pubblika. 
Hemm dispożizzjonijiet fl-Artikolu 13 li jirrikjedu konsultazzjoni pubblika imma dawn 
japplikaw biss għall-ippjanar ta’ stabbilimenti ġodda li jinsabu ’l fuq fil-lista.

Id-Direttiva 2008/1/KE dwar il-prevenzjoni u l-kontroll integrati tat-tniġġis1 (verżjoni 
kodifikata tad-Direttiva 96/61/KE, minn issa ’l quddiem: id-Direttiva IPPC) tirrikjedi li 
installazzjonijiet li jaqgħu taħt l-ambitu tagħha joperaw b’konformità mal-permessi, inklużi 
valuri ta’ limitu ta’ emissjonijiet ibbażati fuq l-aħjar tekniki disponibbli (BAT), maħsuba biex 
jipprevienu u, meta dan ma jkunx possibbli, biex b’mod ġenerali jnaqqsu l-emissjonijiet u l-
impatt fuq l-ambjent inġenerali. Abbażi tal-informazzjoni addizzjonali pprovduta mill-
petizzjonanti, jidher ċar li l-installazzjoni ma taqax fil-qasam ta’ applikazzjoni tad-Direttiva 
tal-IPPC.

Konklużonijiet

Abbażi tal-informazzjoni limitata pprovduta mill-petizzjonanti, il-Kummissjoni ma tistax 
tidentifika ksur tad-Direttiva Seveso II. Il-Kummissjoni teħtieġ aktar informazzjoni speċifika 
mill-petizzjonanti dwar il-proċeduri tal-ippjanar tal-użu tal-art għall-impjant biex ikunu 
jistgħu jsiru mistoqsijiet speċifiċi lill-awtoritajiet Ġermaniżi. Jekk il-petizzjonanti jipprovdu 
tali informazzjoni, il-Kummissjoni tkun tista’ tkompli tinvestiga l-każ.
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