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Suġġett: Petizzjoni 0534/2005 imressqa minn Bob Higgins, ta’ nazzjonalità 
Irlandiża, f’isem Aghancon Concerned Residents Association, dwar l-
effetti ambjentali ta’ impjant għall-ipproċessar tal-injam mibni 
illegalment.

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjoni tirrigwarda l-effetti ambjentali negattivi maħluqa mill-impjant għall-ipproċessar 
tal-injam li allegatament inbena illegalment. Il-petizzjonant joġġezzjona wkoll għall-
azzjonijiet u n-nuqqas ta’ azzjonijiet tal-awtoritajiet ikkonċernati fl-Irlanda li ma wettqux 
evalwazzjoni tal-impatt ambjentali u naqsu milli jinfurmaw lill-entitajiet lokali bit-tniġġis 
possibbli tax-xmajjar u l-bjar. Il-petizzjonant jistqarr li l-attività tal-impjant għall-ipproċessar 
tal-injam jikser id-Direttiva dwar l-ilma tax-xorb tal-UE u d-Direttiva ta’ qafas dwar l-iskart.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fis-7 ta’ Ottubru 2005. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni 
(Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-10 ta’ Ottubru 2006.

Il-petizzjonant huwa mħasseb dwar l-effetti ambjentali tal-impjant għall-ipproċessar tal-injam 
li jinsab f’Leap Castle, Roscrea, County Offaly, ġewwa l-Irlanda. L-impjant kien żviluppat 
lejn nofs is-snin disgħin mingħajr ebda approvazzjoni minn qabel għall-iżvilupp. Ebda azzjoni 
ta’ infurzar effettiv ma ttieħdet mill-awtoritajiet lokali jew awtoritajiet oħra kontra l-iżvilupp 
illegali li involva l-kontaminazzjoni kimika permezz tal-kromju ta’ ħamrija u ilma ta’ taħt l-
art. 
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Il-Kummissjoni hija konxja minn dan l-impjant minħabba ilment preċedenti dwar l-istess 
suġġett. L-impjant ipproċessa l-injam bl-użu tal-kreożot kif ukoll taħlita ta’ arseniku kromju u 
ramm li huma t-tnejn sustanzi tossiċi. Fir-rapport tal-2004, l-Aġenzija għall-Protezzjoni 
Ambjentali tal-Irlanda kkonfermat li kien hemm kontaminazzjoni serja ta’ ħamrija u ilma ta’ 
taħt l-art kif ukoll ta’ bjar privati minħabba użu mhux korrett tat-taħlita ta’ arseniku kromju u 
ramm. 

Il-Kummissjoni semmiet l-impjant f’każ li dan l-aħħar issemma fil-Qorti Ewropea tal-
Ġustizzja kontra l-Irlanda1 fir-rigward tad-Direttiva 85/337/KEE2 dwar l-evalwazzjoni tal-
effetti ta’ ċerti proġetti pubbliċi u privati fuq l-ambjent (id-Direttiva EIA) kif emendata mid-
Direttiva 97/11/KE3. F’dan il-każ, il-Kummissjoni toġġezzjona 

 għall-interpretazzjoni mill-awtoritajiet Irlandiżi li skonthom id-Direttiva ma tobbligax 
lill-Istati Membri biex jiżguraw li l-approvazzjoni tal-proġett (fil-kuntest Irlandiż, 
“permess għall-ippjanar”) tinkiseb qabel isiru l-proġetti; 

 għad-dispożizzjonijiet tal-leġiżlazzjoni Irlandiża li jippermettu lill-iżviluppaturi li 
jikkonformaw mar-rekwiżiti tal-EIA permezz ta’ applikazzjoni biex iżommu totalment 
jew parzjalment l-iżviluppi li diġà jkunu saru; 

 għall-adegwatezza tad-dispożizzjonijiet ta’ infurzar tal-leġiżlazzjoni Irlandiża u l-
prattiki ta’ infurzar tal-awtoritajiet Irlandiżi biex żviluppi mhux awtorizzati jiġu 
skoraġġiti. 

Il-Kummissjoni argumentat li d-Direttiva teħtieġ li l-Istati Membri janalizzaw il-proġetti 
għall-possibilità li dawn jeħtieġu EIA u, fejn meħtieġ, issir EIA u tingħata l-approvazzjoni tal-
iżvilupp, qabel ma l-proġetti jkunu jistgħu jibdew il-fażi ta’ kostruzzjoni. B’dan il-mod, ma 
jkunx hemm ħsara mingħajr skrutinju xieraq minn qabel u d-Direttiva jkollha l-effett 
preventiv maħsub għaliha. 

L-Irlanda argumentat li l-użu taż-żamma tal-permess huwa eċċezzjonali, li d-dispożizzjonijiet 
ta’ infurzar u prattika huma b’saħħithom u li l-eżistenza tal-possibilità ta’ żamma tal-permess 
ma taħdimx bħala xkiel għall-azzjoni ta’ infurzar. Il-Kummissjoni semmiet għadd ta’ eżempji, 
inkluż dak tal-impjant tal-ipproċessar tal-injam, biex turi li l-azzjoni ta’ infurzar mhijiex 
b’saħħitha u li, fil-prattika l-azzjoni ta’ infurzar ma tittiħidx meta jitressqu applikazzjonijiet 
biex jinżammu żviluppi illegali. F’dan il-każ osservat li l-awtorità lokali naqqset tul bosta snin 
milli tieħu azzjoni effettiva biex tissanzjona lil dawk li naqsu milli jiksbu permess tal-
ippjanar. Apparti dan, proċedimenti li tressqu mir-residenti lokali biex jiksbu inġunzjoni 
kontra l-impjant ġew aġġornati kontinwament mill-High Court Irlandiża filwaqt li 
applikazzjoni biex l-impjant jinżamm kienet qed titqies mill-awtoritajiet tal-ippjanar Irlandiżi. 
Meta l-ewwel applikazzjoni biex jinżamm l-impjant ġiet irrifjutata, l-iżviluppatur ressaq it-
tieni applikazzjoni, u l-proċedimenti ta’ inġunzjoni komplew jiġu aġġornati. 

Il-Kummissjoni qed tieħu azzjoni ġenerali kontra l-Irlanda fi sforz biex tiżgura 
interpretazzjoni aktar stretta tad-direttiva u approċċ aktar strett għat-twettiq mhux awtorizzat 

                                               
1 C-215/06, Il-Kummissjoni v l-Irlanda.
2 ĠU L 175, 5.7.1985.
3 ĠU L 73, 14.3.1997.
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ta’ proġetti. Parti mill-evidenza mressqa hija marbuta mal-impjant li jipproċessa l-injam.

Meta tingħata s-sentenza, din se tkun disponibbli direttament għall-petizzjonant permezz tal-
websajt tal-Qorti, http://curia.eu.int/en/content/juris/index.htm.)

4. Risposta oħra tal-Kummissjoni, li waslet fis-7 ta’ Lulju 2009

Il-Kummissjoni diġà infurmat lill-Kumitat li semmiet l-impjant li għandu x’jaqsam mal-
petizzjoni f’każ li hi ressqet quddiem il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja kontra l-Irlanda1 fir-
rigward tad-Direttiva 85/337/KEE2 dwar l-evalwazzjoni tal-effetti ta’ ċerti proġetti pubbliċi u 
privati fuq l-ambjent (id-Direttiva EIA) kif emendata mid-Direttivi 97/11/KE3. 

Il-Kummissjoni oġġezzjonat għal dan li ġej: 
 L-interpretazzjoni mill-awtoritajiet Irlandiżi li skonthom id-Direttiva EIA ma 

tobbligax lill-Istati Membri biex jiżguraw li l-approvazzjoni tal-proġett (fil-kuntest 
Irlandiż, “permess għall-ippjanar”) tinkiseb qabel isiru l-proġetti;

 Id-dispożizzjonijiet tal-leġiżlazzjoni Irlandiża li jippermettu lill-iżviluppaturi li 
jikkonformaw mar-rekwiżiti tal-EIA permezz ta’ applikazzjoni biex iżommu totalment 
jew parzjalment l-iżviluppi li diġà jkunu saru;

 L-adegwatezza tad-dispożizzjonijiet ta’ infurzar tal-leġiżlazzjoni Irlandiża u l-prattiki 
ta’ infurzar tal-awtoritajiet Irlandiżi biex żviluppi mhux awtorizzati jiġu skoraġġiti. 

Fit-3 ta’ Lulju 2008, il-Qorti tat is-sentenza tagħha favur il-Kummissjoni fuq il-bażi tal-fatt li 
l-leġiżlazzjoni Irlandiża rilevanti ma tikkonformax mad-Direttiva tal-EIA. 

Is-sentenza, hija disponibbli direttament għall-petizzjonant fuq il-websajt tal-Qorti, 
http://curia.eu.int/en/content/juris/index.htm.)

Wara din is-sentenza l-Kummissjoni fittxet tagħrif mill-awtoritajiet Irlandiżi dwar il-miżuri 
meħuda biex jikkonformaw mas-sentenza. Dawn indikaw li l-Irlanda kienet fi ħsiebha 
timmodifika l-leġiżlazzjoni tal-ippjanar tagħha biex tiżgura l-konformità. Madankollu, sal-
ġurnata tal-lum, il-leġiżlazzjoni meħtieġa għadha ma ġietx adottata jew notifikata. 

Il-fatturi sottostanti li kkontribwew għan-nuqqas ta’ azzjoni ta’ infurzar fl-Irlanda fil-każ tal-
impjant għall-ipproċessar tal-injam, i.e. dispożizzjoni għal approvazzjoni retrospettiva u 
evalwazzjoni tal-impatt ambjentali ta’ żviluppi mhux awtorizzati, ġew ikkontestati b’suċċess 
mill-Kummissjoni fil-Qorti tal-Ġustizzja. Filwaqt li tqis li l-leġiżlazzjoni Irlandiża mhijiex 
konformi mad-Direttiva 85/337/KEE, il-Qorti sabet li ma kienx meħtieġ li tippronunċja ruħha 
dwar il-proġetti speċifiċi msemmija mill-Kummissjoni, inkluż l-impjant għall-ipproċessar tal-
injam.

Il-Kummissjoni qed tkompli ssegwi l-kwistjoni marbuta mal-approvazzjoni retrospettiva bil-

                                               
1 C-215/06, Il-Kummissjoni v l-Irlanda.
2 ĠU L 175, 5.7.1985.
3 ĠU L 73, 14.3.1997.
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għan li tiżgura li l-Irlanda tagħmel il-bidliet leġiżlattivi meħtieġa. 

5. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-8 ta’ Ottubru 2010.

B’referenza għall-aġġornament preċedenti tagħha, il-Kummissjoni tibqa’ ssegwi l-kwistjoni 
ta’ approvazzjoni retrospettiva bl-għan li tiżgura li l-Irlanda tagħmel it-tibdiliet leġiżlattivi 
neċessarji. 

Il-Kummissjoni ttenni li l-fatturi sottostanti li kkontribwixxew għan-nuqqas ta’ azzjoni ta’ 
infurzar fl-Irlanda f’din il-petizzjoni, jiġifieri d-dispożizzjoni għal approvazzjoni retrospettiva 
u stima tal-impatt ambjentali ta’ żviluppi mhux awtorizzati, kienu referuti lill-Qorti Ewropea 
tal-Ġustizzja kontra l-Irlanda1 f’konnessjoni mad-Direttiva 85/337/KEE2 dwar l-istima tal-
effetti ta’ ċerti proġetti pubbliċi u privati fuq l-ambjent (id-“Direttiva EIA”) kif emendata 
mid-Direttiva 97/11/KE3. 

Fit-3 ta’ Lulju 2008, il-Qorti tat is-sentenza tagħha favur il-Kummissjoni fuq il-bażi tal-fatt li 
l-leġiżlazzjoni Irlandiża rilevanti ma tikkonformax mad-Direttiva tal-EIA. Minħabba li qieset 
li l-leġiżlazzjoni Irlandiża hija difettuża, il-Qorti kkunsidrat li mhux neċessarju li wieħed 
jidħol fil-każijiet speċifiċi li l-Kummissjoni kkwotat.

Wara din is-sentenza l-Kummissjoni talbet tagħrif mill-awtoritajiet Irlandiżi dwar il-miżuri 
meħuda biex jikkonformaw mas-sentenza. Din tal-aħħar ipprovdiet abbozz tal-leġiżlazzjoni 
proposta biex tindirizza l-kwistjonijiet identifikati mill-Qorti fis-sentenza, madankollu, sal-
lum il-Kummissjoni ma tqisx li dawn il-miżuri leġiżlattivi huma xierqa u, bħala riżultat, fetħet 
proċeduri legali skont l-Artikolu 260 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-UE. Il-
Kummissjoni se tkompli tieħu l-passi neċessarji biex tiżgura konformità mas-sentenza.

6. Risposta addizzjonali tal-Kummissjoni (REV. IV), li waslet fis-17 ta’ Frar 2012

Mill-aħħar komunikazzjoni tal-Kummissjoni 'l hawn, l-Irlanda adottat leġiżlazzjoni ġdida li 
hija maħsuba biex issolvi l-ksur identifikat mill-Qorti tal-Ġustizzja fis-sentenza tagħha fil-
Kawża C-215/06.  F'Lulju 2010, l-Irlanda adottat il-Planning and Development (Amendment) 
Act 2010.

L-Att tal-2010 jneħħi l-possibilità tal-awtorizzazzjoni taż-żamma iżda jdaħħal sistema ta' 
kunsens bħala sostitut.  Il-leġiżlazzjoni implimentattiva meħtieġa sabiex l-artikoli rilevanti tal-
Att tal-2010 jibdew japplikaw ġiet notifikata lill-Kummissjoni fit-12 ta' Ottubru 2011, 
flimkien mal-istrumenti statutarji li jakkumpanjawha. Din il-leġiżlazzjoni issa qed tiġi 
analizzata.

Il-miżuri meħtieġa biex jiġi solvut l-aspett "Derrybrien" ta' dan il-każ ukoll jinsabu 
għaddejjin. Minbarra dak li ngħad hawn fuq, is-sentenza tal-Qorti f'din il-kawża indirizzat 

                                               
1 C-215/06, Il-Kummissjoni v l-Irlanda.
2 ĠU L 175, 5.7.1985.
3 ĠU L 73, 14.3.1997.
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ukoll il-kwistjonijiet ta' infurzar.  F'termini ta' infurzar, is-soluzzjoni tal-każ tmur lil hinn 
minn sempliċi miżuri leġiżlattivi.

Id-diskussjonijiet bejn il-Kummissjoni u l-awtoritajiet Irlandiżi dwar il-leġiżlazzjoni l-ġdida u 
l-kwistjonijiet ta' infurzar għadhom għaddejjin, bil-ħsieb li tiġi żgurata l-konformità sħiħa tal-
Irlanda mas-sentenza tal-Qorti.

7. Risposta addizzjonali tal-Kummissjoni (REV V), li waslet fid-28 ta’ Ġunju 2013

Osservazzjonijiet tal-Kummissjoni

Mill-aħħar komunikazzjoni tal-Kummissjoni, l-Irlanda ħadet miżuri sinifikanti biex 
timplimenta l-leġiżlazzjoni adottata f’Lulju 2010 u li daħlet fis-seħħ fil-ħarifa 2011. Il-
Kummissjoni issa ffinalizzat l-evalwazzjoni tagħha.
L-emendi tal-Planning and Development Act 2000, kif emendat (minn hawn ‘il quddiem, "l-
Att”), u r-Regolamenti ta' implimentazzjoni, neħħew il-possibilità tal-konformità mar-
rekwiżiti dwar il-valutazzjoni tal-impatt ambjentali wara li żvilupp ikun inbeda mingħajr 
kunsens tal-iżvilupp. Dan ifisser li żvilupp fil-kategorija tal-proġetti elenkati fl-Anness I jew 
II tad-Direttiva 2011/92/UE 1 dwar l-evalwazzjoni tal-effetti ta’ ċerti proġetti pubbliċi u 
privati fuq l-ambjent (minn hawn ‘il quddiem, “Direttiva EIA”) li jkun ingħata bidu fl-assenza 
tal-kunsens tal-iżvilupp għandu jiġi kkunsidrat bħala żvilupp mhux awtorizzat u mhux 
eleġibbli għaż-żamma. L-awtoritajiet tal-ippjanar għandhom jirrifjutaw applikazzjoni għaż-
żanna u jieħdu azzjoni ta’ infurzar fir-rigward tal-iżvilupp mhux awtorizzat. 
Regolarizzazzjoni ta’ żvilupp mhux awtorizzaw issa huwa possibbli biss f’żewġ 
sitwazzjonijiet. L-ewwel, il-permess taż-żamma jibqa’ disponibbli biss għall-pjanijiet u l-
proġetti li jaqgħu ’l barra mill-kamp ta’ applikazzjoni tad-Direttiva EIA u għalhekk ikun 
kwistjoni fil-kompetenza sħiħa tal-Istati Membri. It-tieni, f’konformità mas-sentenza tal-Qorti 
Ewropea tal-Ġustizzja, jiġifieri, il-paragrafu 61 fil-każ C-215/06 Kummissjoni v Irlanda, il-
permess taż-żamma għandu jibqa’ possibilità f’ċirkustanzi eċċezzjonali. L-Irlanda 
ddefinixxiet din il-possibilità fi proċedura ġdida ta’ kunsens ta’ sostituzzjoni (Parti XA tal-
Att) li permezz tagħha ċerti proġetti f’ċirkustanzi eċċezzjonali jistgħu jkunu regolarizzati. Il-
proċedura tal-kunsens ta’ sostituzzjoni tipprovdi wkoll dispożizzjonijiet dwar il-
parteċipazzjoni pubblika dwar kwalunkwe applikazzjoni għall-kunsens ta’ sostituzzjoni u 
dikjarazzjoni ta’ impatt ambjentali ta’ rimedju.
Barra mit-tnaqqis tal-kamo ta’ applikazzjoni għat-tfittxija tal-permess taż-żamma biex jiġi 
rregolat żvilupp mhux awtorizzat, l-Irlanda ħadet numru ta’ miżuri ta’ politika u leġiżlattivi 
strateġiċi biex ittejjeb l-infurzar tal-ippjanar. L-ewwel, skont l-emendi tat-Taqsima 153 tal-
Att, l-awtoritajiet tal-ippjanar issa għandhom id-dmir joħorġu avviż ta’ infurzar jew ifittxu 
inġunzjoni fejn żvilupp mhux awtorizzat ikun seħħ u l-iżviluppatur ma rrispondiex b’mod 
aċċettabbli lill-awtoritajiet tal-ippjanar. It-tieni, fl-10 ta’ Mejju 2013, il-Ministru tad-Djar u l-
Ippjanar ħareġ Direttiva ta’ Politika Ministerjali dwar l-Infurzar tal-Ippjanar taħt it-Taqsima 
29 tal-Att. Id-direttiva tipprovdi direzzjonijiet għall-awtoritajiet tal-ippjanar f’relazzjoni mar-
riżorsi ta’ infurzar meħtieġa, l-ippjanar, il-monitoraġġ u l-prijoritajiet. Waħda mill-prijoritajiet 
tal-infurzar hija l-iżvilupp mhux awtorizzat fuq skala kbira jew il-każijiet tal-infurzar fejn l-
iżvilupp kien ikun jeħtieġ valutazzjoni tal-impatt ambjentali, skrinjar għal valutazzjoni tal-
                                               
1 ĠU L 26, 28.1.2012, p.1.
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impatt ambjentali jew valutazzjoni xierqa taħt id-Direttiva 92/43/KEE tal-21 ta’ Mejju 1992 
dwar il-konservazzjoni tal-ħabitat naturali u tal-flora u l-fawna salvaġġa1. It-tielet, 
f’Novembru 2012, il-Ministru nieda wkoll żewġ gwidi dwar l-infurzar tal-ippjanar fl-Irlanda 
mmirati għall-pubbliku, fejn fost affarijiet oħra, jispjegaw kif tinvolvi s-sistema ta’ infurzar, 
jiġifieri, gwida għall-proċessi tal-infurzar tal-ippjanar u kif tressaq ilment. 
Konklużjoni

Il-Kummissjoni tqis li d-dispożizzjonijiet ġodda tal-Att jindirizzaw sitwazzjoni mqajma mill-
petizzjonant u jipprevjenu milli jerġgħu jseħħu.

                                               
1 ĠU L 206, 22.7.1992, p.7.


