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Suġġett: Petizzjoni 0980/2011 imressqa minn B. H. E. (ta’ ċittadinanza Olandiża), 
f’isem Afvaloven Nee, dwar l-operat illegali ta’ impjant tal-inċinerazzjoni tal-
iskart biex tiġi ġġenerata l-enerġija f’Harlingen (fil-Pajjiżi l-Baxxi)

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta ssostni li l-operat ta’ impjant tal-inċinerazzjoni tal-iskart biex tiġi ġġenerata l-
enerġija huwa illegali u jmur kontra d-Direttiva 2000/76/KE dwar l-inċinerazzjoni ta’ skart. 
Hija tqis li l-awtoritajiet Olandiżi qed jiksru d-dispożizzjonijiet tad-Direttiva minħabba li l-
impjant kien qed jopera taħt kundizzjonijiet anormali tal-operat għal aktar mill-perjodu 
massimu permessibbli ta’ 60 siegħa fis-sena. Il-kundizzjonijiet anormali tal-operat jistgħu 
jwasslu għal riskji għall-ambjent u għas-saħħa tal-bniedem, u għandu l-operat tal-impjant irid 
jitnaqqas jew jitwaqqaf. Fil-fehma tal-awtoritajiet Olandiżi, il-perjodu preskritt ta’ 60 siegħa 
jista’ jinqabeż fl-ewwel sena wara li l-impjant jiġi kkummissjonat. Il-petizzjonanta ssostni li l-
awtoritajiet qed joħorġu l-awtorizzazzjonijiet b’mod żbaljat biex titkompla l-inċinerazzjoni 
tal-iskart taħt kundizzjonijiet tal-operat anormali. Hija titlob biex isir intervent sabiex 
iġġiegħel lill-awtoritajiet Olandiżi jikkonformaw mar-regoli.

2. Ammissibbiltà

Iddikjarata ammissibbli fl-20 ta’ Diċembru 2011. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni 
(l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-16 ta’ Marzu 2012

L-operat ta' inċineratur tal-iskart kif deskritt mill-petizzjonant ikun suġġett għad-Direttiva 
2000/76/KE dwar l-inċinerazzjoni ta’ skart (WI)1 u, jiddependi mill-kapaċità tiegħu, id-
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Direttiva 2008/1/KE dwar il-prevenzjoni u l-kontroll integrat tat-tniġġis (IPPC)1. Id-Direttivi 
IPPC u WI huma tnejn minn seba’ direttivi li riċentement ġew magħquda fid-direttiva l-ġdida 
dwar l-emissjonijiet industrijali (IED)2. 

Id-Direttiva IPPC titlob li installazzjonijiet, li jaqgħu taħt il-kamp ta’ applikazzjoni tagħha, 
joperaw skont permessi li jinkludu valuri b’limitu għall-emissjonijiet ibbażati fuq l-aħjar 
tekniki disponibbli (BAT), iddisinjati biex jipprevjenu u, fejn dan mhux prattiku, 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, ikunu ttrattati fil-permessi 
ambjentali skont id-Direttiva IPPC. 

Il-Kummissjoni adottat numru ta’ dokumenti ta’ referenza BAT (BREFs) li jkopru l-
attivitajiet li jaqgħu taħt il-kamp ta’ applikazzjoni tad-Direttiva IPPC, li għandhom jittieħdu 
inkonsiderazzjoni mill-awtoritajiet kompetenti meta jistabbilixxu valuri b'limiti għall-
emissjonijiet ibbażati fuq il-BAT, parametri ekwivalenti jew miżuri tekniċi għal dawn l-
installazzjonijiet. BREF dwar l-inċinerazzjoni tal-iskart kienet adottata f’Awwissu 2006.

Id-Direttiva WI għandha l-għan li tipprevjeni jew li tnaqqas, sa fejn hu possibbli, l-effetti 
negattivi fuq l-ambjent ikkawżati mill-inċinerazzjoni u l-koinċinerazzjoni tal-iskart. B’mod 
partikolari, din għandha tnaqqas it-tniġġis ikkaġunat minn emissjonijiet fl-arja, fil-ħamrija, fl-
ilma tal-wiċċ u fl-ilma ta’ taħt l-art. Dan għalhekk għandu jnaqqas ir-riskji għas-saħħa tal-
bniedem permezz tal-applikazzjoni tal-kundizzjonijiet operazzjonali, rekwiżiti tekniċi, valuri 
tal-limiti tal-emissjonijiet u rekwiżiti għall-monitoraġġ tal-emissjonijiet speċifikati fid-
Direttiva.

Madanakollu, skont l-informazzjoni disponibbli, hemm proċeduri għaddejjin quddiem il-Qorti 
Superjuri fl-Olanda, dwar il-legalità tal-permess ambjentali mogħti lill-operatur tal-
inċineratur. Il-Kummissjoni ma tqisx li hu xieraq li tittieħed xi azzjoni ta’ infurzar qabel ma 
tittieħed deċiżjoni mill-qorti nazzjonali. Jekk il-qorti nazzjonali tiddikjara li l-permess hu 
validu, il-Kummissjoni tikkunsidra l-bżonn li tinvestiga, mal-awtoritajiet Olandiżi, il-
kondizzjonijiet għall-operat tal-impjant.
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