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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1207/2012 imressqa minn José Gómez Mondría, ta’ ċittadinanza 
Spanjola, f’isem il-Kunsill tal-Belt ta’ Rotglà i Corberà (Valenzja), dwar il-
faċilitajiet ta’ skart previsti fil-muniċipalità ġara, Llanera de Ranes

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant huwa s-Sindku tal-muniċipalità ta’ Rotglà i Corberà (provinċja ta’ Valenzja). 
Huwa qed jibgħat deċiżjoni meħuda mill-Kunsill tal-Belt fis-6 ta’ Awwissu 2012 biex 
jiddenunzja pjan imfassal mill-awtoritajiet reġjonali tal-Komunità Awtonoma ta’ Valenzja 
sabiex jinbnew faċilitajiet ta’ rimi ta’ skart u tat-trattament f’muniċipalità ġara, Llanera de 
Ranes. Skont il-membri tal-Kunsill tal-Belt, il-post magħżul għall-faċilitajiet imur kontra d-
Direttiva 2008/98/KE dwar l-iskart, minħabba l-prossimità tiegħu ma’ żona urbana. Il-
petizzjoni tgħid ukoll li l-Valutazzjoni tal-Impatt Ambjentali mwettqa għal dan il-proġett fiha 
nuqqasijiet importanti. Is-sindku, f’isem il-Kunsill tal-Belt, jitlob għal żjara ta’ ġbir ta’ 
informazzjoni fuq is-sit, minn membri tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fis-16 ta' Jannar 2013. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-30 ta' April 2013

Id-Direttiva 2008/98/KE dwar l-iskart ma timponix obbligi rigward id-distanza speċifika bejn l-
istallazzjonijiet tal-ġestjoni tal-iskart u ż-żoni urbani fuq l-Istati Membri.  Din hi kwistjoni li jridu 
jieħdu deċiżjoni dwarha l-awtoritajiet kompetenti.
Meta jfasslu l-pjan(iijiet) tal-ġestjoni tal-iskart rilevanti, l-awtoritajiet kompetenti għandhom 
jiżguraw li dawn il-pjanijiet fihom informazzjoni suffiċjenti dwar il-kriterji tal-post għal—
identifikazzjoni tas-sit għal rimi futur jew istallazzjonijiet ta’ rkupru ewlieni.  Skont id-Direttiva, 
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l-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-partijiet interessati rilevanti u l-pubbliku ġenerali 
għandhom l-opportunità li jipparteċipaw fl-elaborazzjoni ta’ pjanijiet ta’ dan it-tip skont id-
Direttiva 2003/35/KE jew jekk ikun rilevanti, id-Direttiva 2001/42/KE dwar l-istima tal-effetti 
ta’ ċerti pjanijiet u programmi fuq l-ambjent.

Barra minn hekk, id-Direttiva 2011/92/KE (magħrufa bħala d-Direttiva dwar il-Valutazzjoni tal-
Impatt Ambjentali jew VIA) tiddisponi li ssir VIA għal ċerti proġetti pubbliċi u privati.  Skont l-
informazzjoni disponibbli, bħalissa għaddejja l-proċedura VIA għal dan il-proġett ta’ miżbla.  
Għalhekk, il-kunsens għall-iżvilupp ta' dan il-proġett għadu ma ngħatax mill-awtorità reġjonali 
kompetenti.

Konklużjoni

Abbażi tal-informazzjoni pprovduta mill-petizzjonant, il-Kummissjoni ma tista’ tidentifika l-
ebda ksur tal-leġiżlazzjoni ambjentali tal-UE.


