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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1923/2009, ippreżentata minn Panayot Panayotov, ta’ nazzjonalità 
Bulgara, f’isem il-‘Kumitat tal-Kampanja tar-Residenti tal-Irħula Kazashko 
u Topoli’, dwar tniġġis minn impjant ta’ inċinerazzjoni fil-viċinanzi ta’ żoni 
fil-biċċa l-kbira mibnija

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jirreferi għat-tniġġis serju kkawżat minn impjant ta’ inċinerazzjoni fil-
viċinanzi tal-irħula Topoli (650 metri) u Kazashko (900 metri) fil-provinċja ta’ Varna u r-
riskji assoċjati mas-saħħa tal-popolazzjoni tal-lokal. Il-petizzjonant juri li l-operazzjoni tal-
impjant ta’ inċinerazzjoni twassal għal ksur serju tal-leġiżlazzjoni applikabbli tal-UE u, 
minħabba li l-ilmenti tiegħu mressqa lill-awtoritajiet responsabbli Bulgari ma pproduċew l-
ebda riżultat, hu jitlob lill-Parlament Ewropew jintervjeni u, possibbilment, jagħmel żjara ta’ 
tiftix ta’ fatti biex jikseb l-ewwel għarfien dwar din is-sitwazzjoni inaċċettabbli.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fid-data 30 ta' Marzu 2010. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet nhar it-12 ta' Lulju 2010.

L-impjanti kollha ta' inċinerazzjoni u ta' koinċinerazzjoni li jaħarqu skart solidu jew likwidu 
għandhom ikunu konformi mad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2000/76/KE dwar l-
inċinerazzjoni ta' skart1 minbarra dawk li jaħarqu biss l-iskart elenkat fl-Artikolu 2(2)(a) tad-
Direttiva. Din id-Direttiva tistabbilixxi l-kundizzjonijiet operattivi, il-valuri ta' limitu ta' 
emissjonijiet u r-rekwiżiti ta' monitoraġġ li għandhom jiġu ssodisfati minn dawn l-impjanti 

                                               
1 ĠU L 332, 28.12.2000, p. 91
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kollha bħala minimu.

Barra minn hekk, l-istallazzjonijiet għall-inċinerazzjoni ta' skart muniċipali (skart tad-djar u 
skart simili kummerċjali, industrijali u istituzzjonali) b'volum ta' 'l fuq minn 3 tunnellati fis-
siegħa, kif ukoll stallazzjonijiet għall-inċinerazzjoni ta' skart perikoluż b'volum ta' 'l fuq minn 
10 tunnellati kuljum jaqgħu ukoll fl-ambitu tad-Direttiva 2008/1/KE dwar il-prevenzjoni u l-
kontroll integrati tat-tniġġiż (minn hawn 'l isfel: id-Direttiva IPPC)1.

Id-Direttiva IPPC tirrkjedi li stallazzjonijiet li jaqgħu taħt l-ambitu tagħha joperaw 
f'konformità mal-permessi inklużi valuri ta' limitu ta' emissjonijiet ibbażati fuq l-aħjar tekniki 
disponibbli (BAT), maħsuba biex jipprevjenu u, meta dan ma jkunx possibbli, biex b'mod 
ġenerali jnaqqsu l-emissjonijiet u l-impatt fuq l-ambjent inġenerali. Il-prevenzjoni jew it-
tnaqqis tal-emissjonijiet għall-ajru, l-ilma u l-ħamrija għalhekk għandhom jiġu trattati 
b'permessi ambjentali maħruġa bi qbil mad-Direttiva IPPC.

Il-Kummissjoni adottat għadd ta' dokumenti ta' referenza BAT (BREFs) li jkopru attivitajiet li 
jaqgħu fl-ambitu tad-Direttiva IPPC u li għandhom jitqiesu mill-awtoritajiet kompetenti meta 
dawn jistabbilixxu vluri ta' limitu ta' emissjonijiet ibbażati fuq il-BAT, parametri ekwivalenti 
jew miżuri tekniċi għal stallazzjonijiet bħal dawn. Ġie adottat BREF dwar l-inċinerazzjoni tal-
iskart f'Awwissu 2006.

Skont in-natura tal-materjali ttrattati fl-istallazzjoniji kkonċernata, din tista' wkoll tkun 
koperta minn leġiżlazzjoni oħra tal-UE, bħad-Direttiva dwar l-Iskart (2006/12/KE2, li se tiġi 
mibdula bid-Direttiva 2008/98/KE) u r-Regolament dwar il-Prodotti Sekondarji tal-Annimali 
(1774/20023, li se jinbidel bir-Regolament 1069/2009).

Konklużjonijiet

Il-Kummissjoni se titlob li tingħatalha informazzjoni ulterjuri dwar l-eżistenza tal-istallazzjoni 
mill-awtoritajiet Bulgari u mbagħad se tistabbilixxi jekk din taqax fl-ambitu tal-IPPC u/jew 
tad-Direttiva dwar l-Inċinerazzjoni ta' skart, kif ukoll ta' leġiżlazzjoni rilevant oħra tal-UE.

4. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-6 ta’ Settembru 2011 (REV)

Il-Kummissjoni kkuntatjat lill-awtoritajiet Bulgari sabiex tikseb informazzjoni dwar jekk ir-
rekwiżiti tad-Direttiva li tirrigwarda l-prevenzjoni u l-kontroll tat-tingis integrat 
(id-Direttiva  IPPC Directive)4 kenux ġew implimentati korrettament f’dan il-każ.

Skont l-informazjoni li waslet mill-awtoritajiet Bulgari, l-istallazzjoni taqa’ taħt l-ambitu tal-
punt 6.5 tal-Anness 1 tad-Direttiva IPPC (installazzjonijiet li jagħmlu dawn l-attivitajiet: 
installazzjonijiet għar-rimi jew ir-riċiklaġġ ta’ karkassi tal-annimali u tal-iskart tal-annimali 
b’kapaċità ta’ trattament li taqbeż l-10 tunnellati kuljum) u qed topera skont permess tal-IPPC 

                                               
1 ĠU L 24, 29.7.2008, p.8
2 ĠU L 114, 27.4.2006, p. 9-21
3 ĠU L 273, 10.10.2002, p. 1
4 ĠU L 24, 29.1.2008, p. 8. 
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maħruġ fl-2008. Fil-permess ġew stabbiliti miżuri xierqa sabiex ikun hemm konformità mar-
rekwiżiti tad-Direttiva IPPC. 

L-awtoritajiet Bulgari kkonfermaw ukoll mal-Kummissjoni li fil-permess hemm inklużi r-
rekwiżiti xierqa, b’mod partikulari rigward emissjonijiet ta’ rwejjaħ, u li fis-snin mgħoddija 
saru għadd ta’ investimenti sabiex jillimataw l-emissjonijiet ta’ rwejjaħ mill-istallazzjoni.

Barra minn hekk, l-awtoritajiet Bulgari kkonfermaw mal-Kummissjoni li fis-snin mgħoddija 
kienu saru għadd ta’ spezzjonijiet li matulhom ma ġie identifikat ebda ksur tal-kundizzjonijiet 
tal-permess.

Abbażi tal-informazzjoni t’hawnfuq, il-Kummissjoni ma tista’ tidentifika ebda ksur tal-liġi 
tal-UE.


