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AVVIŻ LIL MEMBRI
Petizzjoni 403/2005 mressqa minn Michel Vray (Belġjan), b’seba’ firem, dwar problemi 
ambjentali fil-viċinanzi ta’ fabbrika

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jgħix fil-viċinanzi ta’ fabbrika li tipproduċi prodotti tal-azzar. Huwa jiddikjara 
li l-kundizzjonijiet tal-għajxien saru intollerabbli fis-snin riċenti b’dannu fis-saħħa fiżika u 
mentali tar-residenti minħabba storbju u vibrazzjonijiet. Barra minnhekk, sustanzi kimiċi 
velenużi kienu rilaxxati u ġonna privati kienu mniġġsa minn residwi minn inċinerazzjoni ta’ l-
iskart. Minkejja l-fatt li prodotti tossiċi huma maħżuna fil-viċinanza immedjata ta’ 
proprjetajiet residenzjali, ma jeżisti ebda pjan ta’ emerġenza. Il-petizzjonant jissuspetta li 
dawn iċ-ċirkostanzi qed jiksru b’mod ċar id-direttivi tal-ambjent tal-UE u jsostni li l-
awtorizzazzjoni tal-impriża biex tkompli bl-attivitajiet tagħha f’din il-lokazzjoni skadiet fl-4 
ta’ Lulju 2004. 

2. Ammissibbiltà

Iddikjarata ammissibbli fil-15 ta’ Settembru 2005. 

3. Risposta tal-Kummissjoni, rċevuta fit-28 ta’ Marzu 2006.

Il-petizzjoni

Il-petizzjonant issottometta informazzjoni lill-Parlament Ewropew rigward l-impjant tal-azzar
Duferco f’Louvière (il-Belġju). Dan l-impjant tal-azzar primarjament jinkludi forn tal-
elettriku, rota kontinwa u impjant tar-rombli għall-manifattura tal-pjanċi b’temperatura 
ambjentali.
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Il-petizzjonant jipprovdi informazzjoni rigward l-impatt ambjentali u inkonvenjenza (b’mod 
partikolari storbju) kkawżati minn dawn l-installazzjonijiet li huma allokati fil-viċinanza 
immedjata ta’ żoni residenzjali.  Il-petizzjonant iqajjem id-domandi wkoll riward il-
konformità xierqa mal-proċedura biex iġġedded l-awtorizzazzjonijiet għall-installazzjonijiet 
ikkonċernati.

Kummenti mill-Kummissjoni

L-impjant tal-azzar Duferco huwa kopert mill-anness I tad-Direttiva 96/61/KE1 dwar il-
prevenzjoni u l-kontroll integrat tat-tniġġis.  Skond id-Direttiva 96/61/KE, dawn l-
installazzjonijiet huma kkunsidrati li huma installazzjonijiet eżistenti li għandhom ikunu 
magħmula konformi mal-obbligazzjonijiet stabbiliti skond din id-direttiva sat-30 ta’ Ottubru
2007.  B’mod partikolari, l-installazzjonijiet għandhom joperaw skond il-kundizzjonijiet tal-
permessi bbażati fuq l-aħjar tekniċi disponibbli.

Fi kliem ieħor, jew l-installazzjonijiet għandu jkollhom awtorizzazzjoni ġdida skond id-
direttiva, jew il-kundizzjonijiet tal-permess oriġinali għandhom ikunu riveduti u, jekk xieraq, 
ikunu aġġornati fil-ħin biex jippermettu konformità totali mad-direttiva sat-30 ta’ Ottubru
2007.

Meta l-installazzjonijiet għandu jkollhom “tibdil sostanzjali”, awtorizzazzjoni ġdida skond id-
Direttiva 96/61/KE hija meħtieġa qabel ma jkun imwettaq dan it-“tibdil sostanzjali”.  
Preżentement, il-Kummissjoni m’għandha ebda informazzjoni mill-awtoritajiet Belġjani 
rigward l-istat tal-installazzjonijiet Duferco rigward l-obbligazzjonijiet skond id-Direttiva 
96/61/KE.  Il-Kummissjoni għandha għalhekk titlob informazzjoni mill-awtoritajiet Belġjani 
rigward il-miżuri meħuda jew li għandhom ikunu meħuda sabiex ikunu mwettqa l-
obbligazzjonijiet skond din id-direttiva.

Il-proġett huwa kopert ukoll mid-Direttiva 85/337/KEE2 dwar l-istima tal-effetti ta’ ċerti 
proġetti pubbliċi u privati fuq l-ambjent kif emendata mid-direttivi 97/11/KE3 u 2003/25/KE4. 
Skond din id-direttiva, proġetti li jista’ jkollhom effetti sinifikanti fuq l-ambjent skond, fost 
affarijiet oħra, in-natura, id-daqs u l-lokazzjoni tagħhom huma suġġetti għal valutazzjoni fir-
rigward tal-effetti tagħhom qabel ma jkunu awtorizzati. Id-Direttiva 85/337/KEE ma kinitx 
fis-seħħ meta l-proġett msemmi mill-petizzjonant kien awtorizzat għall-ewwel darba (fi kliem 
ieħor fl-1974 skond l-informazzjoni provduta mill-petizzjonant).  Madankollu, tibdil u 
estenzjonijiet fuq proġetti msemmija fl-annessi I u II tad-direttiva li jistgħu jkollhom impatt 
negattiv sinifikanti fuq l-ambjent ukoll huma koperti mid-direttiva.

Bħala riżultat ta’ dan, tibdil fuq il-proġett msemmi fil-petizzjoni jista’ jirrikjedi valutazzjoni 
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tal-impatt ambjentali minn qabel jekk jista’ jkun li jkollu impatt sinifikanti fuq l-ambjent.

Skond l-informazzjoni sottomessa mill-petizzjonant, jidher li studju ta’ impatt ambjentali 
għall-modifikazzjonijiet proposti, inkluż valutazzjoni tal-impatt tal-installazzjoni eżistenti, 
kien imwettaq mill-iżviluppatur ma kienx jinkludi valutazzjoni tal-effetti kkawżati mill-
vibrazzjonijiet li jirriżultaw minħabba l-attività fis-sit.  Ebda informazzjoni ma hija 
disponibbli preżentament fir-rigward ta’ kif inhuma l-affarijiet fil-proċedura ta’ 
awtorizzazzoni, jew jekk il-valutazzjoni tal-impatt ambjentali kinitx konkluża jew jekk id-
domandi magħmula mill-petizzjonant kinux ikkunsidrati. Il-Kummissjoni għandha titlob 
informazzjoni dettaljata mill-awtoritajiet Belġjani rigward dawn il-punti.

4. Risposta kumplimentari tal-Kummissjoni, li waslet fit-3 ta’ Lulju 2006.

B’risposta għat-talba tal-Kummissjoni, l-awtoritajiet Belġjani bagħtu informazzjoni 
addizzjonali rigward s-sustanza tal-petizzjoni.

L-awtoritajiet Belġjani kkonfermaw li l-impjant tal-azzar Duferco f’Louvière jaqa’ taħt l-
ambitu tad-Direttiva 96/61/KE1 dwar il-prevenzjoni u l-kontroll integrat tat-tniġġis, skond 
liema huwa kkunsidrat bħala installazzjoni eżistenti, u huwa għalhekk meħtieġ li jimxi skond 
id-dispożizzjonijiet tad-direttiva sat-30 ta’ Ottubru 2007.

L-awtoritajiet Belġjani infurmaw lill-Kummissjoni li, f’Marzu 2005, l-operatur tal-impjant 
applika għal tiġdid tal-liċenzja ta’ operazzjoni tiegħu, u bagħtu stħarriġ dwar impatt 
ambjentali mid-dehra magħmul skond id-Direttiva 96/61/KE u d-Direttiva 85/337/KEE2 dwar 
l-istima tal-effetti ta’ ċerti proġetti pubbliċi u privati fuq l-ambjent, kif emendata mid-Direttivi 
97/11/KE3 u 2003/35/KE4.

Inkjesta pubblika kienet imwettqa f’Ġunju 2005 fuq il-bażi ta’ dan l-istħarriġ tal-impatt 
ambjentali. Il-petizzjonant bagħat numru ta’ osservazzjonijiet.

L-awtoritajiet Belġjani infurmaw lill-Kummissjoni li, fuq il-bażi tal-istħarriġ ta’ l-impatt 
ambjentali, skond il-problemi msemmija mill-petizzjonanti matul l-inkjesta pubblika
(partikolarment rigward tniġġis atmosferiku u ta’ storbju u r-riskji ta’ tixrid aċċidentali) u 
permezz tal-użu tal-aħjar metodi disponibbli, l-awtorità għandha tiddeċiedi jekk toħroġx 
permezz ta’ operazzjoni ġdid skond id-Direttiva 96/61/KE, sabiex tiżgura li l-installazzjonijiet 
jimxu skond ir-rekwiżiti tagħha sat-30 ta’ Ottubru 2007.

Fir-rigward iktar speċifiku ta’ storbju, l-awtoritajiet Belġjani indikaw li l-problemi msemmija 
mill-petizzjonant ġiegħluhom, b’kooperazzjoni mal-kumpanija, jagħmlu pjan biex jirrimedjaw 
il-problema, flimkien ma’ skeda għal konformità.

Rigwad il-problema ta’ vibrazzjonijiet msemmija mill-petizzjonant matul l-udjenza pubblika,
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l-awtoritajiet Belġjani indikaw li l-gvern lokali tal-Wallonia kien issottometta 
rakkomandazzjonijiet lill-Hainaut Permanent Deputation, il-korp responsabbli, rigward miżuri 
li għandhom ikunu meħudha mill-operatur biex jiżgura li l-impjant ma kkawżax 
vibrazzjonijiet mekkaniċi li setgħu jkunu ta’ ħsara għas-saħħa jew is-sikurezza tar-residenti 
lokali jew li jkunu ta’ inkonvenjenza għalihom.

Skond dan u skond l-informazzjoni mibgħuta mill-petizzjonant u l-awtoritajiet Belġjani u 
minħabba li l-proċedura ta’ awtorizzazzjoni għadha għaddejja, il-Kummissjoni hija tal-
opinjoni li ma seħħ ebda ksur tal-liġi Komunitarja f’dan l-istadju.

5. Risposta kumplimentari tal-Kummissjoni, li waslet fil-21 ta’ Ottubru 2008.

Kif diġà ddikjarat fil-komunikazzjoni preċedenti tagħha, il-Kummissjoni kkonkludiet li ma 
kien hemm ebda ksur. 

L-informazzjoni li tinsab fuq CD, mibgħuta mill-petizzjonant fis-sajf, kienet eżaminata 
b’attenzjoni kbira mis-servizzi tal-Kummissjoni. Din tinkludi dokmenti diġà provduti 
preċedentement u kopja tal-permess il-ġdid maħruġ mill-awtoritajiet kompetenti. Mhix 
ippreżentata evidenza ġdida li turi li l-problemi msemmija ma kinux indirizzati f’dan il-
permess il-ġdid. Ma tinkludi enda informazzjoni li tista’ twassal lill-Kummissjoni biex terġa’ 
tikkunsidra l-pożizzjoni tagħha.


	749750mt.doc

