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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0073/2011, imressqa minn Elisabeth Casanovas i Feliu, ta’ 
ċittadinanza Spanjola, f’isem “Esquerra republicana de Cataluña”, dwar il-
post ta’ impjant tad-dekontaminazzjoni tal-ħamrija għall-ħamrija 
dekontaminata fil-muniċipalità ta’ Ullastrell f’Barċellona

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta tesprimi tħassib dwar il-post ta’ impjant għad-dekontaminazzjoni tal-ħamrija 
li fiha metalli tqal f’Ullastrell, u tallega li l-impjant ma jikkonformax mal-liġi Komunitarja 
(Direttiva 2004/107/KE dwar l-arseniku, il-kadmju, il-merkurju, in-nikil u l-idrokarboni 
aromatiċi poliċikliċi fl-arja ambjentali u d-Direttiva 2008/98/KE dwar l-iskart).

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fid-29 ta’ April 2011. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-6 ta’ Settembru 2011

Il-petizzjonanta tgħid li l-ħamrija li għandha tiġi ttrattata fil-faċilità tat-trattament tal-ħamrija 
għandha tiġi klassifikata bħala skart perikoluż. Għandu jiġi nnutat li l-Anness III tad-Direttiva 
2008/98/KE dwar l-iskart1, flimkien mal-Artikolu 2 tad-Deċiżjoni 2000/532/KE dwar il-Lista 
Ewropea ta’ Skart2, jiddefinixxi l-qafas għall-evalwazzjoni ta’ kemm huwa perikoluż l-iskart.  
Madankollu, mill-informazzjoni pprovduta wieħed ma jistax ikun ċert jekk il-ħamrija għandhiex 
tiġi kklassifikata bħala perikoluża jew le.   

                                               
1 ĠU L 312, 22.11.2008.
2 ĠU L 226, 6.9.2000.
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Barra minn hekk, jista’ jkun hemm l-obbligu li l-impjant inkwistjoni jkollu permess maħruġ 
skont id-Direttiva 2008/1/KE dwar il-prevenzjoni u l-kontroll integrati tat-tniġġis1, kif speċifikat 
fl-Anness I tad-direttiva skont l-Attività 5.1. Madankollu, l-informazzjoni pprovduta mhijiex 
biżżejjed biex jiġi deċiż jekk fil-fatt dan huwiex il-każ.

Jekk ikun hemm bżonn ta’ permess skont id-Direttiva IPPC, l-installazzjonijiet li jaqgħu fi ħdan 
l-ambitu tagħha għandhom jitħaddmu skont il-permessi, inklużi valuri ta’ limitu ta’ emissjonijiet 
ibbażati fuq l-aħjar teknika disponibbli (BAT), imfasslin biex jipprevienu, u fejn dan ma hux 
possibbli, biex b’mod ġenerali jnaqqsu l-emissjonijiet u l-impatt tagħhom fuq l-ambjent kollu 
kemm hu. Barra minn hekk, id-Direttiva IPPC tistipola li l-pubbliku għandu jkun involut fil-ħruġ 
ta’ permess għall-installazzjonijiet li jaqgħu fi ħdan dan l-ambitu.

Il-Kummissjoni se tikkuntattja lill-awtoritajiet kompetenti Spanjoli u se titlob li tingħata aktar 
informazzjoni dwar l-impjant tat-trattament tal-ħamrija, il-permess tiegħu u l-ħamrija li għandha 
tiġi trattata fil-faċilità. Abbażi ta’ din l-informazzjoni, il-Kummissjoni se tevalwa l-konformità 
tiegħu mal-leġiżlazzjoni tal-UE.

4. Risposta tal-Kummissjoni REV, li waslet Fl-20 ta’ April 2012

Il-petizzjonanta tesprimi tħassib dwar il-post ta’ impjant għad-dekontaminazzjoni tal-ħamrija 
li fiha metalli tqal f’Ullastrell, u tallega li l-impjant ma jikkonformax mal-liġi tal-UE 
(Direttiva 2004/107/KE dwar l-arseniku, il-kadmju, il-merkurju, in-nikil u l-idrokarboni 
aromatiċi poliċikliċi fl-arja ambjentali2) u d-Direttiva 2008/98/KE dwar l-iskart3.

Il-petizzjonanta tgħid li l-ħamrija li għandha tiġi ttrattata fil-faċilità tat-trattament tal-ħamrija 
għandha tiġi klassifikata bħala skart perikoluż. Għandu jiġi nnutat li l-Anness III tad-Direttiva 
2008/98/KE dwar l-iskart, flimkien mal-Artikolu 2 tad-Deċiżjoni 2000/532/KE dwar il-Lista 
ta’ Skart tal-UE4, jiddefinixxi l-qafas għall-evalwazzjoni ta’ kemm huwa perikoluż l-iskart.
Madankollu, mill-informazzjoni pprovduta wieħed ma jistax ikun ċert jekk il-ħamrija għandhiex 
tiġi kklassifikata bħala perikoluża jew le. 

Barra minn hekk, jista’ jkun hemm l-obbligu li l-impjant inkwistjoni jkollu permess maħruġ 
skont id-Direttiva 2008/1/KE dwar il-prevenzjoni u l-kontroll integrati tat-tniġġis5, kif 
speċifikat fl-Anness I tad-direttiva skont l-Attività 5.1. Madankollu, l-informazzjoni pprovduta 
ma taċċertax jekk dan ir-rekwiżit japplika jew le.

Jekk ikun hemm bżonn ta’ permess skont id-Direttiva IPPC, l-installazzjonijiet li jaqgħu fi ħdan 
l-ambitu ta’ din id-direttiva għandhom jitħaddmu skont il-permessi, inklużi valuri ta’ limitu ta’ 
emissjonijiet ibbażati fuq l-aħjar teknika disponibbli (BAT), imfasslin biex jipprevienu, u fejn 
dan ma hux possibbli, biex b’mod ġenerali jnaqqsu l-emissjonijiet u l-impatt tagħhom fuq l-
                                               
1 ĠU L 024, 29.1.2008
2 ĠU L 023, 26.01.2005.
3 ĠU L 312, 22.11.2008.
4 ĠU L 226, 6.9.2000.
5 ĠU L24, 29.01.2008.
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ambjent kollu kemm hu. Barra minn hekk, id-Direttiva IPPC tistipola li l-pubbliku għandu jkun 
involut fil-ħruġ ta’ permess għall-installazzjonijiet li jaqgħu fi ħdan dan l-ambitu.

Il-Kummissjoni talbet iktar informazzjoni dwar din il-kwistjoni mill-awtoritajiet kompetenti 
Spanjoli. L-awtoritajiet Spanjoli wieġbu fil-15 ta’ Novembru 2011.

L-informazzjoni mibgħuta mill-awtoritajiet Spanjoli tindika li t-teknoloġija li se tiġi applikata fl-
impjant ta’ trattament tal-ħamrija hija komformi mal-leġiżlazzjoni tal-UE. Barra minn hekk, l-
informazzjoni turi li l-ħamrija li se tiġi ttratta se tikkorrispondi mal-kodiċi tal-iskart li ġejjin 
skont il-Lista tal-Iskart tal-UE:
17 05 04 ħamrija u ġebel li mhumiex imsemmija fi 17 05 03 u
17 05 06 skart mit-tħammil li mhuwiex imsemmi fi 17 05 05.

Fiż-żewġ każijiet, dan l-iskart hu kklassifikat bħala mhux perikoluż. 

Skont l-informazzjoni pprovduta mill-awtoritajiet Spanjoli, il-fatt li dan l-iskart mhuwiex 
perikoluż se jiġi verifikat qabel l-aċċettazzjoni tagħhom fl-impjant, bit-twettiq ta’ testijiet fejn 
ikun meħtieġ.  Peress li l-iskart li se jiġi ttrattat fl-impjant mhuwiex perikoluż, l-impjant mhux se 
jissodisfa l-kriterji tal-Anness I għad-Direttiva 2008/1/KE. Għalhekk, id-Direttiva 2008/1/KE ma 
tkunx applikabbli. 

L-awtoritajiet Spanjoli ddikjaraw li mhemmx kawżi għaddejjin il-qorti marbuta mal-operat tas-
sit.  Għandu jiġi nnutat li d-Direttiva 2004/107/KE, imsemmija wkoll mill-petizzjonant, 
tintroduċi valuri ta’ mira għall-metalli tqal (l-arseniku, il-kadmju, il-merkurju u n-nikil) u l-
idrokarboni aromatiċi poliċikliċi (iżda mhux is-solventi aromatiċi kif indikat mill-Petizzjonanta) 
fl-arja ambjentali. Dawn il-valuri ta’ mira ma jirreferux għall-emissjonijiet ta’ istallazzjoni 
partikolari. Għalhekk, din id-Direttiva ma tkunx rilevanti f’dan il-każ partikolari.

Konklużjoni

Billi jitqies dan ta’ hawn fuq, il-Kummissjoni tikkonnkludi li l-impjant ta’ trattament tal-
ħamrija ppjanat f’Ullastrell se jopera b’konformità mar-rekwiżiti stabbiliti fil-leġiżlazzjoni 
applikabbli tal-UE.


