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PARLAMENT EWROPEW 2009 - 2014

Kumitat għall-Petizzjonijiet

20.4.2012

AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0905/2011 imressqa minn Michele Bertucco, ta’ ċittadinanza 
Taljana, f’isem il-“Lega Ambiente”, b’6 firem, dwar il-bini ta’ impjant ta’ 
modulazzjoni elettrika f’Cessalto (fi Treviso, l-Italja)

1. Sommarju tal-petizzjoni

Id-deċiżjoni tal-Eżekuttiv Reġjonali ta’ Veneto fit-23 ta’ Marzu 2010 awtorizzat il-bini ta’ 
impjant ta’ modulazzjoni elettrika li jaħdem bil-gass naturali b’saħħa ta’ 132 MW fil-
muniċipalità ta’ Cessalto, fil-provinċja ta’ Treviso.

Il-petizzjonanti qed jagħmlu ħilithom biex jiżguraw li l-proġett jikkonforma mad-Direttivi 
Ewropej dwar il-Valutazzjoni tal-Impatt Ambjentali u t-tniġġis atmosferiku.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fit-8 ta’ Diċembru 2011. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni skont ir-Regola 202(6).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-20 ta’ April 2012.

Il-petizzjonant joġġezzjona, f’isem l-Assoċjazzjoni “Lega Ambiente”, għall-awtorizzazzjoni 
(Deċiżjoni nru 1209) mogħtija fit-23 ta’ Marzu 2010 mill-Kunsill Reġjonali ta’ Veneto lill-
kumpanija Sorgenia S.p.A biex tibni impjant tal-enerġija li jaħdem bil-gass b’input termali 
kklassifikat totali ta’ 132 megawatt (MWth) li tipproduċi output elettriku ta’ 41-49.9 
megawatt (Mwe) (minn hawn ’il quddiem “impjant tal-kombustjoni”) fiż-żona industrijali ta’ 
Cessalto (fil-provinċja ta’ Treviso). Il-petizzjonant jgħid li din l-awtorizzazzjoni ma kellhiex 
tingħata abbażi tal-kriterji relatati mal-liġi tal-Unjoni Ewropea li ġejjin: 
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- Id-Direttiva 85/337/KEE tal-Kunsill tas-27 ta’ Ġunju 1985 dwar il-valutazzjoni tal-effetti 
ta’ ċerti proġetti pubbliċi u privati fuq l-ambjent, kif modifikata (minn hawn ’il quddiem 
“Direttiva 85/337/KEE”)fn tkun inkisret għaliex l-ebda valutazzjoni tal-impatt ambjentali 
(minn hawn ’il quddiem “VIA”) proprja ma kienet saret qabel ma ngħatat l-
awtorizzazzjoni; 

- L-impjant tal-enerġija li jaħdem bil-gass naturali kieku żżid b’mod sinifikanti t-tniġġis tal-
arja f’żona li diġa hija affettwata mit-tniġġis tal-arja (eż. tniġġis minn PM) bi ksur tad-
Direttiva 2008/50/KE1 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ Mejju 2008 dwar il-
kwalità tal-arja u arja aktar nadifa għall-Ewropa (minn hawn ’il quddiem “Direttiva 
2008/50/KE”).    

Fid-dawl tal-informazzjoni fornuta mill-petizzjonant u wara li saru kuntatti mal-awtoritajiet 
Taljani, il-Kummissjoni Ewropea hija tal-fehma li xejn ma juri li l-awtorizzazzjoni ta’ Marzu 
2010 li tistabbilixxi l-impjant tal-enerġija li jaħdem bil-gass naturali f’Cessalto wasslet għal 
ksur tal-liġi tal-UE applikabbli.  

Skont l-Artikolu 2 § 1 tad-Direttiva 85/337/KEE, proġetti li għandhom ċans kbir li jkollhom 
impatt sinifikanti fuq l-ambjent minħabba, fost l-oħrajn, in-natura, il-qies jew il-post tagħhom, 
għandhom jiġu soġġetti għal valutazzjoni tal-effetti tagħhom qabel ma jkun hemm kunsens 
għall-iżvilupp. 

It-tipi ta’ proġetti li jaqgħu fl-ambitu tal-VIA huma elenkati fl-Annessi I u II tad-Direttiva 
85/337/KEE. Skont l-Artikolu 4 § 1, dawk li huma msemmija fl-Anness I għandhom jiġu 
soġġetti għal proċeduta ta’ VIA qabel ma tingħata l-awtorizzazzjoni.  Rigward dawk 
imsemmija fl-Anness II, l-Artikolu 4 § 2 u 3 jgħidu li huma l-Istati Membri stess li 
jiddeterminaw, jew fuq bażi ta’ każ b’każ jew fid-dawl ta’ kriterji jew limiti stipulati fil-liġi 
nazzjonali (filwaqt li jkunu kkunsidrati l-kriterji stipulati fl-Anness III tad-Direttiva 
85/337/KEE), jekk għandhomx jiġu sottomessi għal proċedura ta’ VIA jew le.  Rigward 
stallazzjonijiet ta’ kombustjoni, dawn jaqgħu taħt l-Anness I (Punt (2)(a)) meta għandhom 
output ta’ sħana ta’ mill-anqas 300 MW. L-istallazzjonijiet ta’ kombustjoni l-oħrajn kollha 
huma koperti mill-Anness II (Punt 3(a)), li ma jistipulax limiti ta’ produzzjoni speċifiċi.  

Mill-informazzjoni li tinsab fil-petizzjoni jidher li l-proġett tal-impjant tal-kombustjoni 
kkontestat għandu kapaċità ta’ produzzjoni ta’ 41 sa 49.9 MW. Għalhekk, mhux kopert mill-
Anness I tad-Direttiva 85/337/KEE, iżda mill-Annes II tagħha. F’dan l-aspett, wieħed jinnota 
li l-liġi Taljana li tittrasponi d-Direttiva 85/337/KEE tgħid li l-impjanti tal-kombustjoni 
għandhom jiġu soġġetti għal VIA meta jkollhom output termali kklassifikata ta’ mill-anqas 50 
MW. L-impjanti tal-kombustjoni li ma jilħqux dan il-limitu ta’ produzzjoni huma soġġetti, 
taħt liġi nazzjonali, għal proċedura ta’ eżami li għanda l-għan li tiddetermina jekk impatti 
ambjentali sinifikanti jistgħux jiġu kkawżati mill-proġett propost u jekk VIA għandhiex issir 
jew le.   

Bħala fatt, il-Kummissjoni ġiet infurmata li r-Reġjun ta’ Veneto għamel eżami tal-proġett ta’ 
impjant tal-kombustjoni propost skont l-Artikolu 4 § 2 tad-Direttiva 85/337/KEE. Kid indikat 
fid-Digriet nru 7 tal-10 ta’ April 2009 tad-Direzzjoni tal-Valutazzjoni ta’ Proġetti u 
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Investimenti (Reġjonali),1 l-eżerċizzju ta’ eżami kkonkluda li ma kienx hemm bżonn li ssir 
proċedura ta’ VIA għaliex ma ġie identifikat l-ebda impatt ambjentali sinifikanti.  Din il-
konklużjoni ġiet ippubblikata f’dan il-Ġurnal Uffiċjali tar-Reġjun ta’ Veneto tat-2 ta’ Ġunju 
2009.2      

F’dan il-qafas, il-Kummissjoni ġiet infurmata li proċeduri legali ġew maħruġa kontra d-
Deċiżjoni tat-23 ta’ Marzu 2010 tal-Kunsill Reġjonali ta’ Veneto biex jagħti awtorizzazzjoni 
lill-operatur ta’ dan l-impjant tal-kombustjoni u kontra d-Digriet nru 7 tal-10 ta’ April 2009 
imsemmi hawn fuq.  Il-Qorti Amministrattiva ta’ Veneto iddeċidiet fis-16 ta’ Frar 20113 li la 
d-Deċiżjoni u lanqas id-Digriet ma għandu jitħassar. F'dan il-kuntest, huwa mfakkar li l-
imħallfin nazzjonali fl-Istati Membri tal-UE, inkluż l-imħallef amministrattiv, għandhom l-
obbligu li jinterpretaw il-liġi nazzjonali fid-dawl tal-liġi tal-UE u jiżguraw li din tal-aħħar hija 
implimentata kull meta hija applikabbli. Il-Kummissjoni hi tal-opinjoni li dan ma għandux 
jissostitwixxi l-imħallef nazzjonali li għandu jiggarantixxi l-applikazzjoni korretta tal-liġi tal-
UE. F'dan il-kuntest, il-Kummissjoni tinnota li dan l-approċċ huwa appoġġjat ukoll mill-
Parlament Ewropew kif speċifikat fir-Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tas-6 ta' Lulju 
2010 dwar id-Deliberazzjonijiet tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet matul is-sena 2009 
(2009/2139(INI)) li punt (K) tagħha jipprevedi kif ġej: 

"billi ċ-ċittadini għandhom, b'mod partikolari, ikunu konxji – kif rikonoxxut mill-
Ombudsman Ewropew fid-deċiżjoni ta' Diċembru 2009 li għalqet l-investigazzjoni fir-
rigward tal-ilment 822/2009/BU kontra l-Kummissjoni – li l-proċedimenti fil-qrati 
nazzjonali huma parti mill-proċess tal-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni Ewropea fl-
Istati Membri, u li l-Kumitat għall-Petizzjonijiet ma jistax jindirizza kwistjonijiet 
soġġetti għal proċedimenti fi qrati nazzjonali u lanqas ma jista' jirrevedi r-riżultat ta' 
tali proċedimenti"

Bħala konklużjoni:
- il-petizzjoni ma tinkludix informazzjoni li turi li l-konklużjonijiet tal-eżerċizzju ta’ eżami 
kienu żbaljati u li għandha titwettaq proċedura ta’ VIA;
- proċeduri ġudizzjarji amministrattivi kkonkludew li d-Deċiżjoni tat-23 ta’ Marzu u d-Digriet 
nru 7 tal-10 ta’ April 2009 tal-awtorizzazzjoni mhux se jitħassru. 

Rigward il-livelli ta’ dijossidu tan-nitroġenu (NO2) u l-monossidu tal-karbonju (CO) fl-arja, 
kif ikkonfermat minn dejta aġġornata mill-awtoritajiet Taljani, id-Deċiżjoni ta’ 
awtorizzazzjoni tat-23 ta’ Marzu 2010 (Taqsima 5) turi li l-valuri ta’ limitu tal-UE applikabbli 
stipulati fl-Anness XI tad-Direttiva 2008/50/KE huma rispettati fiż-żona ta’ Cessalto u se 
jibqgħu rispettati ladarba l-impjant tal-kombustjoni jkun beda jopera.     

Rigward il-livelli tal-PM10 u tal-ossidi tan-nitroġenu (NOx) fl-arja, li xi valuri ta’ limitu tal-
UE applikabbli mhumiex rispettati fiż-żona ta’ Cessalto, dan li ġej jista’ jiġi konkluż mid-
Deċiżjoni tat-23 ta’ Marzu 2010 (Taqsima 5) imsemmija hawn fuq.  

                                               
1 Digriet tal-Maniġer tad-Direzzjoni tal-Valutazzjoni ta’ Proġetti u Investimenti n. 7 tal-10-
04-2009
2 Bullettin Uffiċjali tar-Reġjun ta’ Veneto – Suppliment tan-nru. 45 tat-2 ta’ Ġunju 2009.
3 Tribunal Amministrattiv Reġjonali għall-Veneto, N. 00265/2011 REG. PROV. COLL. / N. 
01462/2010 REG. RIC. 
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Il-livell kritiku ta’ NOx għall-protezzjoni tal-veġetazzjoni kif stipulat fl-Anness XIII tad-
Direttiva 2008/50/KE huwa 30 µg/m3 bħala l-medja tul sena kalendarja. Jirriżulta mid-
Deċiżjoni ta’ awtorizzazzjoni tat-23 ta’ Marzu 2010 li l-kontribut tal-impjant tal-kombustjoni 
għall-konċentrazzjoni ta’ NOx fl-arja fiż-żona ta’ Cessalto se jammonta għal 0.046 µg/m3, li 
jista’ jitqies negliġibbli (0.15% tal-livell kritiku). F’dan il-kuntest, għandu jkun innutat li l-
valur tal-limitu ta’ emissjoni għall-NOx li hu impost fis-sors fuq l-impjant tal-kombustjoni 
mid-Deċiżjoni ta’ awtorizzazzjoni huwa 50 mg/Nm3, li huwa konformi mal-konklużjonijiet 
tad-Dokument ta’ Referenza għall-Aħhar Tekniki Disponibbli għal Impjanti tal-Kombustjoni 
Kbar (Lulju 2006)1 elaborat u adottat mill-Kummissjoni taħt id-Direttiva tal-Kunsill 
96/61/KE tal-24 ta’ Settembru 1996 dwar il-prevenzjoni u l-kontroll integrat tat-tniġġis.2  

Fejn għandu x’jaqsam il-PM10, il-valur ta’ limitu għall-konċetrazzjoni fl-arja annwali medja 
tiegħu, kif stipulat fl-Anness XI (B) tad-Direttiva 2008/50/KE, huwa 40 µg/m3. Dan il-valur 
ta’ limitu ġie rispettat fiż-żona ta’ Cessalto mill-2006.  F’dan il-kuntest, id-Deċiżjoni ta’ 
awtorizzazzjoni turi li l-kontribut tal-impjant tal-kombustjoni għall-medja annwali ta’ 
konċentrazzjoni ta’ PM10 mhux se taqbeż il-0.005 µg/m3, li jista’ jitqies negliġibbli (0.0125 % 
tal-valur ta’ limitu) u mhux se jwassal għal nuqqas ta’ konformità ma’ dan il-valur ta’ limitu. 

Il-valur ta’ limitu għall-konċentrazzjoni fl-arja medju għal ġurnata tal-PM10 kif stipulat fl-
Anness XI (B) tad-Direttiva 2008/50/KE huwa ta’ 50 µg/m3, għalhekk dan jista’ jinqabeż sa 
35 jum fis-sena. Id-dejta relevanti komunikata mill-awtoritajiet Taljani urew li l-valur ta’ 
limitu nqabeż f’aktar minn 35 jum fis-snin li għaddew. F’dan ir-rigward, id-Deċiżjoni ta’ 
awtorizzazzjoni tispeċifika li l-kontribut tal-impjant tal-kombustjoni għall-konċentrazzjoni 
tal-PM10 fl-arja se tkun ta’ mhux aktar minn 0.021 µg/m3, li jista’, għal darba oħra, jitqies 
negliġibbli (0.042 % tal-valur ta’ limitu kuljum). F’konformità mad-Dokument ta’ Referenza 
dwar l-Aħjar Tekniki Disponibbli għal Impjanti tal-Kombustjoni Kbar imsemmi hawn fuq, il-
valur ta’ limitu ta’ emissjoni għat-trab li huwa impost mill-awtorizzazzjoni tal-impjant tal-
kombustjoni - < 1 mg/Nm3 – huwa l-inqas livell perċepibbli li jista’ jiġi stabbilit. 

Konklużjoni

Ma hemm l-ebda evidenza ta’ ksur tal-liġi ambjentali tal-UE apparti min-nuqqas ta’ qbil mal-
valur ta’ limitu kuljum tal-PM10, li diġà qed jaħdmu fuqha.

                                               
1 http://eippcb.jrc.es/reference/BREF/lcp_bref_0706.pdf
2 Id-Direttiva tal-Kunsill 96/61/KE ġiet irrevokata u mibdula b’Direttiva 2008/1/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ Jannar 2008 dwar il-prevenzjoni u l-kontroll 
integrat tat-tniġġis (Verżjoni kodifikata). 


