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1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jiddenunzja li l-Lussemburgu qiegħed jikser il-leġiżlazzjoni Ewropea fl-
awtorizzazzjoni tiegħu ta' impjant tal-enerġija f'Gonderange. B'mod speċifiku, il-petizzjonant 
jiddenunzja n-nuqqas ta' konformità mad-Direttiva Seveso (id-Direttiva 96/82/KE, sostitwita 
bid-Direttiva 2012/18/UE), dwar il-kontroll ta' perikoli ta' aċċidenti kbar fl-użu ta' sustanzi 
perikolużi, id-Direttiva Qafas dwar l-Iskart (id-Direttiva 2008/98/KE), kif ukoll id-Direttiva 
dwar l-Emissjonijiet Industrijali 2010/75/UE (IED). L-impjant se jkun wieħed privat u se 
jforni ilma u elettriku lil żona kummerċjali. Il-petizzjonant josserva li l-proġett jinvolvi l-ħruq 
tal-injam fuq skala industrijali u b'riżultat ta' dan, se joħloq riskji serji ekonomiċi, għas-saħħa 
u għas-sikurezza għall-popolazzjoni lokali u għall-ambjent tal-viċin.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fis-6 ta' Novembru 2013. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni 
(l-Artikolu 216(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-28 ta' Frar 2014

* Id-Direttiva tal-Kunsill 96/82/KE1 (id-Direttiva Seveso)

Id-Direttiva Seveso II 96/82/KE dwar il-kontroll ta' perikoli ta' aċċidenti kbar fl-użu ta' 
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sustanzi perikolużi tistabbilixxi regoli għall-operaturi u l-awtoritajiet kompetenti b'rabta mal-
istabbilimenti fejn is-sustanzi perikolużi jkunu ogħla mil-livelli limiti inklużi fl-Anness 
tagħha. Japplikaw livelli limiti differenti skont il-kategorija tas-sustanzi kimiċi inkwistjoni, 
bl-aktar livelli limiti baxxi japplikaw għall-aktar sustanzi perikolużi. Il-bijogass, skont il-
kompożizzjoni tiegħu, jista' jappartjeni għal diversi kategoriji ta' sustanzi koperti minn 
Seveso. 

Sabiex jiġi stabbilit jekk id-Direttiva Seveso tapplikax, il-Kummissjoni se titlob lill-
awtoritajiet tal-Lussemburgu jipprovdu informazzjoni fir-rigward tal-kompożizzjoni u l-
klassifikazzjoni kimika tal-bijogass inkwistjoni, kif ukoll l-ammonti li se jiġu prodotti u/jew 
maħżuna fis-sit.  

* Id-Direttiva 2010/75/UE1 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (id-Direttiva dwar l-
Emissjonijiet Industrijali jew IED)

Id-Direttiva 2010/75/UE tistabbilixxi proċedura ta' permessi u tistipula rekwiżiti li jridu jiġu 
ssodisfati mill-attivitajiet elenkati fl-Anness I tagħha bil-għan li jiġu evitati jew minimizzati l-
emissjonijiet niġġiesa fl-arja, l-ilma u l-ħamrija, kif ukoll tiġi evitata l-ġenerazzjoni tal-iskart. 
L-IED tapplika għal attivitajiet li jikkonsistu mill-irkupru ta' skart mhux perikoluż b'kapaċità 
li jaqbeż il-75 tunnellata kull jum li jinvolvi trattament bijoloġiku (100 tunnellata kull jum fil-
każ ta' diġestjoni anaerobika). 

Bil-għan li jiġi stabbilit jekk l-IED tapplikax għall-istallazzjoni inkwistjoni, il-Kummissjoni 
se titlob lill-awtoritajiet tal-Lussemburgu informazzjoni dettaljata fir-rigward tal-attivitajiet li 
se jsiru f'dan l-impjant, il-fjuwils użati u jekk il-livelli limiti applikabbli jiġux issodisfati. 

* Id-Direttiva 2011/92/UE2 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (id-Direttiva dwar il-
Valutazzjoni tal-Impatt Ambjentali jew id-Direttiva VIA)

Skont l-Artikolu 4(2) tad-Direttiva 2011/92/KE, jekk proġett jaqa' taħt waħda mill-kategoriji 
elenkati fl-Anness II, l-Istati Membri għandhom jiddeterminaw jekk il-proġett għandux ikun 
suġġett għal valutazzjoni skont l-Artikoli 5 sa 10. Kull proġett elenkat f'dak l-anness jeħtieġ 
tal-inqas jiġi skrinjat għal effetti possibbli fuq l-ambjent, fejn il-kunċett ta' effetti jrid jitqies 
b'mod wiesa' ħafna. Abbażi tad-deskrizzjoni mogħtija fil-petizzjoni l-proġett x'aktarx jaqa' 
taħt l-Anness II, il-parti 3, dwar l-industrija tal-enerġija: (a) Stallazzjonijiet industrijali għall-
produzzjoni tal-elettriku, il-fwar u l-misħun (proġetti mhux inklużi fl-Anness I). 
Konsegwentement l-awtoritajiet iridu tal-anqas ikunu għamlu tali screening u, fil-każ li ġew 
jew għandhom jiġu identifikati effetti, valutazzjoni sħiħa. 

Skont il-petizzjonant, ma twettqet l-ebda VIA. Fid-dawl ta' dan, il-Kummissjoni se tistaqsi 
lill-awtoritajiet tal-Lussemburgu jekk tal-anqas skrinjawx il-proġett kif meħtieġ mid-Direttiva 
meta awtorizzaw il-permess għall-operat tal-impjant tal-bijogass u jekk iva, x'kienu r-riżultati. 

* Id-Direttiva 2001/42/KE3 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta' Ġunju 2001 dwar 
l-istima tal-effetti ta' ċerti pjanijiet u programmi fuq l-ambjent (id-Direttiva VAS) 

Skont l-Artikolu 3(1) u (2) ta' din id-Direttiva għandha titwettaq valutazzjoni ambjentali għal 
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pjanijiet u programmi li x'aktarx ikollhom effetti ambjentali sinifikanti u li jkunu mħejjija, 
inter alia, għall-enerġija, l-industrija, il-ġestjoni tal-iskart jew l-ippjanar jew l-użu tal-art fl-
ibliet u fil-kampanja u li jistabbilixxu l-qafas għall-kunsens għall-iżvilupp futur tal-proġetti 
elenkati fl-Annessi I u II għad-Direttiva 2011/92/KE. 

Mill-informazzjoni jidher li jirriżulta li l-istima tal-effetti ta' ċerti pjanijiet u programmi fuq l-
ambjent ġiet iffinalizzata f'April 2011 u li għaldaqstant l-awtoritajiet tal-Lussemburgu 
kkonformaw mal-obbligu tagħhom skont id-Direttiva VAS. Sabiex ikollha stampa kompluta 
tas-sitwazzjoni, il-Kummissjoni se titlob lill-awtoritajiet tal-Lussemburgu għal dettalji dwar 
il-proċedura li ġiet segwita. 

   Id-Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE1 (id-Direttiva dwar il-Ħabitats)

Skont l-Artikolu 6(3) tad-Direttiva dwar il-Ħabitats, kull pjan jew proġett li mhux marbut 
direttament ma' jew li mhux meħtieġ għall-ġestjoni tas-sit imma li x'aktarx ikollu effett 
sinifikanti fuqu, jew b'mod individwali nkella flimkien ma' xi pjanijiet jew proġetti oħra, 
għandu jkun suġġett għal valutazzjoni xierqa tal-implikazzjonijiet tiegħu għas-sit mill-
perspettiva tal-objettivi ta' konservazzjoni tas-sit. Fid-dawl tal-konklużjonijiet tal-valutazzjoni 
tal-implikazzjonijiet għas-sit u skont id-dispożizzjonijiet tal-paragrafu 4, l-awtoritajiet 
nazzjonali kompetenti għandhom jaqblu mal-pjan jew il-proġett biss wara li jkunu aċċertaw li 
dan ma jaffettwax ħażin l-integrità tas-sit konċernat u, jekk xieraq, wara li jkunu kisbu l-
opinjoni tal-pubbliku ġenerali. L-Artikolu 6(4) tad-Direttiva jinkludi dispożizzjonijiet għall-
permess ta' pjanijiet jew proġetti li, minkejja valutazzjoni negattiva tal-implikazzjonijiet għal 
sit ta' Natura 2000 u fin-nuqqas ta' soluzzjonijiet alternattivi, iridu jitwettqu xorta waħda għal 
raġunijiet importanti ta' interess pubbliku prevalenti. 

Il-Kummissjoni se titlob informazzjoni dwar l-implimentazzjoni ta' dawn id-dispożizzjonijiet, 
b'mod partikolari jekk, u abbażi ta' liema kriterji, ġiex konkluż li l-proġett mhux se jaffettwa 
b'mod sinifikanti xi sit ta' Natura 2000 jew, inkella, jekk ġewx implimentati d-
dispożizzjonijiet imsemmija hawn fuq.

* Id-Direttiva 2008/98/KE2 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (id-Direttiva Qafas dwar l-
Iskart)

Skont l-Artikolu 23 tad-Direttiva 2008/98/KE dwar l-iskart, l-Istati Membri għandhom 
jeħtieġu li kull stabbiliment jew impriża li beħsiebhom iwettqu trattament tal-iskart jiksbu 
permess mill-awtoritajiet kompetenti. Dan għandu jispeċifika, inter alia, ir-rekwiżiti tekniċi u 
kwalunkwe rekwiżit ieħor relevanti għas-sit konċernat u l-miżuri ta' sikurezza u dawk 
prekawzjonarji li għandhom jittieħdu.

Barra minn hekk, l-Artikolu 23(3) tad-Direttiva Qafas dwar l-Iskart jistipula li l-Artikolu 13 
tagħha dwar il-protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem u tal-ambjent irid jiġi osservat kif xieraq 
mill-metodu ta' trattament tal-iskart maħsub. Jekk tali metodu jitqies inaċċettabbli mill-
awtoritajiet kompetenti, dawn għandhom jirrifjutaw li joħorġu l-permess.

Filwaqt li tqis dan ta' hawn fuq, il-Kummissjoni se tistaqsi lill-awtoritajiet tal-Lussemburgu 
jekk ir-rekwiżiti legali tal-UE msemmija qabel ġewx osservati meta nħareġ il-permess għall-
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operat tal-impjant tal-bijogass.  

Konklużjoni

Peress li jista' jkun hemm ksur potenzjali tal-leġiżlazzjoni tal-UE, il-Kummissjoni se tniedi 
investigazzjonijiet mal-awtoritajiet tal-Lussemburgu. 

4. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-28 ta' Frar 2014

* Id-Direttiva tal-Kunsill 96/82/KE1 (id-Direttiva Seveso)

Dan isegwi mir-risposta tal-awtoritajiet tal-Lussemburgu tas-26 ta' Settembru u tal-
1 ta' Ottubru 2014 għal ittra mibgħuta mis-servizzi tal-Kummissjoni fit-18 ta' Ġunju 2014 li l-
proġett ta' Gonderange ma jaqax fl-ambitu tad-Direttiva Seveso waqt li jikkunsidraw li l-
ammont massimu ta' bijogass li jkun maħżun fuq il-post għandu jkun ta' 4,6 tunnellati. Dan 
huwa taħt il-livell limitu ta' Seveso ta' 5 tunnellati (f'każ li l-bijogass ikun klassifikat bħala 
gass li jaqbad malajr ħafna) jew ta' 50 tunnellata (f'każ li l-bijogass ikollu kwalità ekwivalenti 
għal dik tal-gass naturali u għalhekk ikun klassifikat fl-istess entrata bħala gass naturali skont 
id-Direttiva Seveso). 

* Id-Direttiva 2010/75/UE2 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (id-Direttiva dwar l-
Emissjonijiet Industrijali jew IED)

Fir-risposta tagħhom t'hawn fuq, l-awtoritajiet tal-Lussemburgu kkonfermaw li l-unika attività 
ta' trattament tal-ilma li titwettaq hija d-diġestjoni anaerobika, u m'hemmx skart li qiegħed jiġi 
trattat/inċinerat fl-impjant ta' kombustjoni. L-attività li tikkonsisti fl-irkupru ta' skart mhux 
perikoluż tammonta għal 15300 tunnellata fis-sena, jiġifieri l-ekwivalenti ta' 42 tunnellata 
għal kull jum. Għalhekk, ma taqbiżx il-kapaċità ta' 100 tunnellata għal kull jum, li hija l-livell 
limitu għall-applikazzjoni tad-Direttiva dwar l-Emissjonijiet Industrijali f'każ li l-unika 
attività ta' trattament tal-ilma li titwettaq hija d-diġestjoni anaerobika ta' skart mhux perikoluż. 

Fir-rigward tal-impjant ta' kombustjoni ppjanat, il-kapaċità termika klassifikata totali tiegħu 
tkun ta' 6.5 MW, jiġifieri ferm taħt il-limitu ta' 50 MW għall-applikazzjoni tad-Direttiva dwar 
l-Emissjonijiet Industrijali.

* Id-Direttiva 2011/92/UE3 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (id-Direttiva dwar il-
Valutazzjoni tal-Impatt Ambjentali jew id-Direttiva VIA)

Abbażi tad-deskrizzjoni mogħtija fil-petizzjoni, il-proġett li l-Kummissjoni fittxet kjarifika 
għaliex l-awtoritajiet Lussemburgiżi ma kkunsidrawx applikabbli l-Anness II, il-punt 3(a) tad-
Direttiva 2011/92/UE (id-Direttiva VIA), jiġifieri “Stallazzjonijiet industrijali għall-
produzzjoni tal-elettriku, il-fwar u l-misħun (proġetti mhux inklużi fl-Anness I)” u l-
punt 11(b) li jaqra: “Stallazzjonijiet għar-rimi tal-iskart (proġetti mhux inklużi fl-Anness I)”.  

Skont l-Artikolu 4(2) tad-Direttiva VIA, jekk proġett jaqa' taħt waħda mill-kategoriji elenkati 
fl-Anness II tad-Direttiva VIA, l-Istati Membri għandhom jiddeterminaw jew fuq bażi ta' każ 
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b'każ jew permezz ta' limiti jew kriterji, jekk il-proġett għandux ikun suġġett għal valutazzjoni 
tal-impatt ambjentali (screening). L-iscreening għandu jikkunsidra l-kriterji stabbiliti fl-
Anness III tad-Direttiva VIA, u jekk il-proġett aktarx ikollu effett sinifikanti fuq l-ambjent, 
għandha ssir valutazzjoni tal-impatt ambjentali.

Skont l-awtoritajiet, id-Direttiva VIA ma kinitx applikabbli għall-proġett. Bi tweġiba għal 
talba għal proġett pilota tal-UE huma jsostnu li l-ebda karatteristika tal-proġett ma nediet l-
applikabbiltà tad-Direttiva VIA. B'mod partikolari huma spjegaw li l-proġett huwa dwar il-
produzzjoni tal-bijogass u mhux tal-elettriku, il-fwar u l-misħun u għal dik ir-raġuni ma jaqax 
taħt l-Anness II, punt 3(a) tad-Direttiva VIA. Barra minn hekk, huma jsostnu li l-proġett 
jipproduċi biss 2.6 miljun m³ ta' bijogass fis-sena u għandu prestazzjoni termali ta' inqas minn 
15 MW (taħt il-livell limitu fid-Direttiva 2010/75/UE dwar l-Emissjonijiet Industrijali) u 
għalhekk lanqas ma jista' jikkwalifika bħala installazzjoni industrijali u, f'laqgħa fil-
21 ta' Jannar 2015, spjegaw li l-installazzjoni mhijiex dwar rimi ta' skart iżda pjuttost dwar l-
irkupru; għaldaqstant lanqas dan l-Anness II, punt 11(b) ma japplika għall-proġett. 

Huwa minnu li l-awtoritajiet tal-Lussemburgu jsostnu li d-Direttiva VIA ma tipprevedix 
kategorija ta' proġett speċifika għall-produzzjoni tal-bijogass. Għalkemm din il-konklużjoni 
ma timplikax neċessarjament li d-Direttiva VIA qatt mhu se tkun applikabbli għal dawn il-
proġetti tal-bijogass, il-Kummissjoni ma tistax tikkonkludi f'dan il-każ li l-awtoritajiet tal-
Lussemburgu, waqt il-valutazzjoni tagħhom tal-applikazzjoni u l-għoti tal-permess fis-
26 ta' April 2011, ikkonkludiet b'mod żbaljat li l-proġett kien barra l-ambitu tad-Direttiva 
VIA. Għaldaqstant, il-Kummissjoni ma tara l-ebda ksur tad-Direttiva VIA mil-Lussemburgu 
fl-2011. 

Wara li nnutat żieda fi proġetti tal-bijogass u wara li rċeviet mistoqsijiet dwar l-applikabbiltà 
tad-Direttiva VIA minn dak iż-żmien ‘l hawn, il-Kummissjoni bħalissa qed tiffinalizza gwida 
prattika dwar proġetti relatati mal-bijogass skont id-Direttiva VIA. 

* Id-Direttiva 2001/42/KE1 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta' Ġunju 2001 dwar 
l-istima tal-effetti ta' ċerti pjanijiet u programmi fuq l-ambjent (id-Direttiva VAS) 

Fir-risposta tagħhom għall-proġett pilota tal-UE, l-awtoritajiet tal-Lussemburgu indikaw li l-
proġett ma kienx iwassal għal klassifikazzjoni mill-ġdid taż-żona li jinsab fih. 

Fir-risposta addizzjonali tagħhom, l-awtoritajiet tal-Lussemburgu indikaw li l-proġett jinsab 
f'territorju rurali/żona agrikola fejn installazzjonijiet għall-produzzjoni ta' enerġija li 
tiġġedded jistgħu jiġu awtorizzati skont il-liġi nazzjonali mingħajr klassifikazzjoni mill-ġdid 
taż-żona li jinsab fih. Din ir-risposta timplika li l-pjan eżistenti għall-użu tal-art ("Plan 
d'aménagement general") ma għandux bżonn modifika. Peress li d-Direttiva VAS tapplika 
biss fejn il-pjan tal-użu eżistenti tal-art huwa modifikat, il-Kummissjoni ma tistax tikkonkludi 
li kien hemm ksur tad-Direttiva VAS.

  Id-Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE2 (id-Direttiva dwar il-Ħabitats)

Il-Kummissjoni talbet lill-awtoritajiet kompetenti jispjegaw jekk u kif id-dispożizzjonijiet 
skont l-Artikolu 6(3) tad-Direttiva tal-Ħabitats ġewx implimentati, b'mod partikolari jekk, u 
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abbażi ta' liema kriterji, ġiex konkluż li l-proġett aktarx mhux se jkollu effett sinifikanti fuq 
is-sit tan-Natura 2000 li jinsab fil-qrib, jew b'mod individwali jew inkella flimkien ma' xi 
pjanijiet jew proġetti oħra jew, inkella, jekk id-dispożizzjonijiet taħt l-Artikolu 6(4) ikunux 
ġew implementati.

L-awtoritajiet kompetenti rrispondew li l-probabbiltà ta' kwalunkwe effett sinifikanti mill-
proġett fuq is-sit Natura 2000 "Pelouses calcaires de la Région de Junglinster (LU0001020)", 
waħdu jew flimkien ma' proġetti oħra, kien ġie eskluż abbażi ta' screening imwettaq skont 
kriterji xjentifiċi permezz ta' korp awtorizzat u indipendenti. Dan kien sar fil-kuntest tal-
proċedura tal-permess prevista mil-leġiżlazzjoni tan-natura nazzjonali (la loi modifiée du 
19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles). L-
iscreening ikkonkluda li "Le projet de la centrale et son implantation n‘affectent aucun 
habitat, ni espèce cible visés par la zone spéciale de conservation “Pelouses calcaires de la 
région de Junglinster (LU0001020)". Au vu de la distance entre l'installation du projet et les 
limites de la zone visée, tout doute de perturbation d'une espèce cible, respectivement tout 
doute de pollution, dégradation ou destruction d'habitat cible ou d'habitat d'espèce cible ont 
pu être écartés quant à l'exploitation de la centrale." (traduzzjoni: "Il-proġett biex jinbena 
impjant tal-enerġija u l-lokalità tiegħu ma jaffettwaw l-ebda ħabitat jew speċi fil-mira koperti 
miż-Żona Speċjali ta' Konservazzjoni "mergħat kalkarji tar-reġjun ta' Junglinster" (LU 
0001020). Fid-dawl tad-distanza bejn l-impjant u l-limiti taż-żona konċernata, kwalunkwe 
dubju ta' interruzzjoni ta' speċijiet fil-mira, rispettivament, kwalunkwe dubju ta' tniġġis, 
deterjorazzjoni jew qerda ta' ħabitats fil-mira jew ta' ħabitats ta' speċijiet fil-mira, ġie 
eliminat b'suċċess f'dak li għandu x'jaqsam mal-operat tal-impjant"). Abbażi ta' din il-
valutazzjoni, ingħata l-permess, f'konformità mal-leġiżlazzjoni nazzjonali dwar il-
konservazzjoni tan-natura u d-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 6(3) tad-Direttiva dwar il-
Ħabitats.

* Id-Direttiva 2008/98/KE1 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (id-Direttiva Qafas dwar l-
Iskart)

L-Arrêté Nru: 1/10/0456/DD, maħruġ mill-Ministère du Developpement durable et des 
Infrastructures (traduzzjoni: Ministeru tal-Iżvilupp Sostenibbli u l-Infrastruttura) tal-
Lussemburgu bid-data tas-26 ta' April 2011 jikkonforma mar-rekwiżiti elenkati fl-Artikolu 23 
tad-Direttiva Qafas dwar l-Iskart dwar il-ħruġ ta' permessi għat-trattament tal-iskart. 

Konklużjoni

Wara verifika permezz tal-proġett pilota tal-EU, il-Kummissjoni kkonkludiet li ma ġie 
stabbilit l-ebda ksur tad-Direttiva Seveso, tad-Direttiva dwar l-Emissjonijiet Industrijali 
(IED), tad-Direttiva dwar il-Ħabitats u lanqas tad-Direttiva Qafas dwar l-Iskart. Wara 
diskussjoni f'laqgħa mal-awtoritajiet Lussemburgiżi fil-21 ta' Jannar 2015 il-Kummissjoni 
tikkonkludi wkoll li m'hemmx indikazzjonijiet suffiċjenti ta' ksur tad-Direttivi VIA u VAS. 
Konsegwentement, il-Kummissjoni m'għandhiex il-ħsieb li tiftaħ proċeduri ta' ksur. 

Fir-rigward tal-bijogass u d-Direttiva VIA, il-Kummissjoni madankollu se tipprovdi aktar 
gwida lill-Istati Membri.  

Barra minn hekk, il-Kummissjoni ġiet infurmata wkoll li qabel l-introduzzjoni tal-petizzjoni 
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kienu diġà ġew użati r-rimedji nazzjonali skont l-Artikolu 11 tad-Direttiva VIA.


