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Suġġett: Petizzjoni 0637/2006, imressqa minn Paul-Hubert Mönnig, ta' nazzjonalità 
Ġermaniża, dwar it-tniġġis ambjentali fi Sqallija

1. Sommarju tal-petizzjoni

Wara l-programm televiżiv fuq WDR5 dwar l-akbar kumpless industrijali petrokimiku tal-
Italja, l-Augusta-Priolo fi Sqallija, il-petizzjonant jilmenta dwar it-tniġġis ambjentali 
impressjonanti hemmhekk. Skont hu, is-sustanzi perikolużi kollha qed jispiċċaw fil-baħar, bir-
riżultat li issa hemm numru għoli, ’il fuq mill-medja, ta’ korrimenti ta’ tqala u twelid ta’ trabi 
deformati, minbarra n-numru kbir ta’ nies li qegħdin imutu bit-tumuri. Huwa jitlob lill-
Parlament biex jindirizza din il-kwistjoni

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fid-19 ta’ Jannar 2007. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta' Proċedura.

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fi 7 Mejju 2007.

I.  Il-Petizzjoni 

Il-petizzjonant iqajjem tħassib dwar il-kondizzjonijiet tal-operat tal-kumpless industrijali tal-
petrokimika, li jinsab fil-bliet ta’ Augusta u Priolo fi Sqallija. Skont il-petizzjonant, l-
emissjonijiet ta’ dawn l-installazzjonijiet wasslu għal impatti negattivi fuq is-saħħa. 

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

L-installazzjonijiet imsemmijin mill-petizzjonant (raffinerija taż-żejt minerali u 
installazzjonijiet kimiċi fuq skala industrijali) huma soġġetti għad-Direttiva 96/61/KE dwar il-
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prevenzjoni u l-kontroll integrat tat-tniġġis1. Skont din id-Direttiva, l-awtoritajiet kompetenti 
huma mitluba biex jistabbilixxu, għal kull installazzjoni, permess integrat ibbażat fuq l-aqwa 
tekniki disponibbli, sabiex jassiguraw livell għoli ta’ protezzjoni tal-ambjent meħud b’mod 
sħiħ. L-awtoritajiet kompetenti huma mitluba wkoll biex jassiguraw li l-kondizzjonijiet tal-
permess jiġu konformi mill-operatur meta dan iħaddem l-installazzjoni.

L-installazzjonijiet speċifiċi msemmijin mill-petizzjonanti kienu mistennijin li jibdew joperaw 
qabel Ottubru tal-1999 u għaldaqstant huma meqjusin bħala eżistenti skont it-termini tad-
Direttiva. L-Istati Membri għandhom perjodu ta’ transizzjoni sat-30 ta’ Ottubru 2007 biex 
jassiguraw li l-installazzjonijiet eżistenti jinġiebu f’konformità sħiħa mad-Direttiva, ħlief jekk 
l-installazzjonijiet ikkonċernati jkunu ġarrbu xi bidliet sostanzjali.

III.  Konklużjonijiet

Il-Kummissjoni ser tikkuntattja lill-awtoritajiet Taljani sabiex ikomplu jinvestigaw il-mod li 
bih qiegħda tiġi implimentata d-Direttiva 96/61/KE fl-installazzjonijiet konċernati. 

4. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-30 ta’ Jannar 2009.

Hekk kif hemm indikat fil-komunikazzjoni preċedenti tagħha, il-Kummissjoni, flimkien mal-
awtoritajiet Taljani, investigat in-numru u n-natura tal-installazzjonijiet li qegħdin joperaw 
fiz-zona msemmija f’din il-petizzjoni, is-sitwazzjoni tal-permessi tagħhom skont id-Direttiva 
IPPC2 u l-possibiltà tal-impatt negattiv tagħhom fuq is-saħħa tal-bniedem u fuq l-ambjent.

B’risposta għal dan, l-awtoritajiet Taljani identifikaw l-installazzjonijiet li ġejjin li jinsabu fiz-
zona: tliet raffineriji, tliet impjanti kimiċi u ħames powerstations termoelettriċi.

L-awtoritajiet Taljani kkomunikaw li l-proċeduri għall-għoti ta’ permessi skont id-Direttiva 
IPPC għadhom ma ġewx iffinalizzati.

Skont id-Direttiva IPPC, installazzjonijiet eżistenti kellhom jiksbu permessi integrati mit-30 
ta’ Ottubru 2007. Il-Kummissjoni evalwat is-sitwazzjoni u ddeċidiet li tieħu azzjoni kontra l-
Istati Membri li ma kinux qegħdin jagħmlu progress sodisfaċenti fil-ħruġ tal-permessi u l-
Italja hija waħda mill-Istati Membri li mhumiex konformi. Intbagħtet ittra ta’ avviż formali 
fit-8 ta’ Mejju 2008, li tat lill-Italja ċans ta’ xahrejn biex tirrispondi. Ir-risposta waslet fit-22 
ta’ Lulju 2008 iżda, peress li żvelat li ammont sinifikanti ta’ installazzjonijiet għadu ma 
nħarġilhomx permess integrat, il-Kummissjoni ddeċidiet li toħroġ opinjoni motivata kontra l-
Italja fid-29 ta’ Jannar 2009.

5. Risposta oħra tal-Kummissjoni (REV II), li waslet fis-6 ta’ Mejju 2011.

Kif indikat f'komunikazzjonijiet preċedenti, l-installazzjonijiet eżistenti kellhom jiksbu 
permessi integrati skont id-Direttiva IPPC sat-30 ta' Ottubru 2007. Minħabba n-nuqqas 
kontinwu tal-Italja li toħroġ permessi lill-installazzjonijiet kollha tal-IPPC (inkluż lill-
installazzjoni msemmija fil-petizzjoni), il-Kummissjoni bdiet każ ta' ksur kontra l-Istat 
                                               
1 ĠU L 257, 10.10.1996, pġ. 26
2 Direttiva 96/61/KE dwar il-prevenzjoni u l-kontroll integrat tat-tniġġis, ĠU L 24, 29.1.2008, p. 8
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Membru. Minħabba li l-Italja ma setgħatx tiżgura konformità sħiħa mad-Direttiva tal-IPPC, il-
Kummissjoni rreferiet il-każ lill-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja fid-29 ta' Jannar 2010 u fid-
deċiżjoni tagħha tal-31 ta' Marzu 2011, il-Qorti ddeċidiet li l-Italja naqset li tissodisfa l-
obbligi tagħha li jirriżultaw mid-Direttiva tal-IPPC.

Il-Kummissjoni se tieħu l-passi neċessarji biex tiżgura li l-Italja tikkonforma ma' din is-
sentenza tal-Qorti.


