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AVVIŻ LILL-MEMBRI 

Petizzjoni 0199/2005, imressqa minn António Marinho Teixeira, ta’ nazzjonalità 
Portugiża, f’isem l-“Associação dos Habitantes de Chamosinhos”, dwar proġett ta’ 
detriment għall-ambjent f’São Pedro da Torre  fil-Portugall.

1. Sommarju tal-Petizzjoni

Dak li ressaq il-petizzjoni jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li l-awtoritajiet lokali responsabbli, 
awtorizzaw proġett li hu ta’detriment għall-ambjent. Huwa jenfasizza li l-proġett, li skond hu 
twettaq bil-fondi Ewropej, jostakola riserva naturali, u jenfasizza wkoll li ma ġiex soġġett 
għal proċedura ta’ konsultazzjoni minn qabel u ma kienx aċċessibbli għall-pubbliku. Dak li 
ressaq il-petizzjoni jitlob għaldaqstant lill-Parlament Ewropew sabiex imexxi inkjesta u 
jaċċerta ruħu li dawk responsabbli jwieġbu għall-azzjonijiet illegali tagħhom.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fil-11 ta’ Lulju 2005. Tagħrif mitlub mingħand il-Kummissjoni
(Artikolu 192(4), tar-Regolament).

3. Tweġiba tal-Kummissjoni, li waslet fit-3 ta’ Frar 2006.

Il-petizzjoni tagħmel referenza għall-inkonvenjenzi kkawżati mill-operat ta’ landfill
ikkontrollata mibnija matul l-l996/97 fil-lokalità ta’ São Pedro da Torre, Valencia, fil-
Portugall. Hija tiġbed l-attenzjoni dwar il-fatt li f’dak iż-żmien kienet diġà saret oġġezzjoni 
qawwija għall-proġett min-naħa tal-popolazzjoni, speċjalment minħabba li jinsab f’żona li 
aktar ’il quddiem kellha tkun inkluża fin-Netwerk Ekoloġiku Nazzjonali (NEN) u minħabba li 
l-artijiet, skond huma, m’għandhomx il-karatteristiċi adattati, jiġifieri, m’humiex, skond dawk 
li ressqu l-petizzjoni, artijiet b’infiltrazzjoni qawwija. Il-petizzjoni tgħid ukoll li l-
muniċipalità attwali ddeċidiet li tagħmel inkjesta dwar iċ-ċirkostanzi li mmotivaw id-
deċiżjoni tat-30.4.1996 tal-muniċipalità ta’ qabel għall-kostruzzjoni tal-landfill u qiegħda 
tehmeż kopja tas-sentenza tal-Kunsill ta’ l-Istat Portugiż ta’ Jannar 2004 li ħassret din id-
deċiżjoni ta’ kostruzzjoni.
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Is-sentenza ta’ tħassir, maħruġa mill-Kunsill ta’ l-Istat, ġiet immotivata b’irregolarità fil-
proċedura, marbuta mal-fatt li l-pubbliku ma ġiex ikkonsultat, hekk kif teżiġi l-liġi Portugiża, 
qabel ma ttieħdet id-deċiżjoni ta’ awtorizzazzjoni tal-landfill. Fil-fatt, il-Qorti ċaħdet l-
evidenza tal-ġustifikazzjoni ta’ l-oġġezzjonijiet l-oħra, speċjalment dawk relatati man-nuqqas 
ta’ approvazzjoni ta’ organiżmi oħra ta’ l-Istat, mal-lokalizzazzjoni tal-landfill u mal-fatt li l-
proġett ma ġiex sottomess għal evalwazzjoni ta’ l-impatt.

Mill-petizzjoni jidher, li minkejja s-sentenza tat-tħassir tad-deċiżjoni għall-kostruzzjoni, li hija
msemmija hawn fuq, din il-landfill għadha tintuża.

Iżda, skond l-Artikolu 9 tad-Direttiva 75/442/KEE tal-15 ta’ Lulju 1975 dwar l-iskart, kif 
emendata mid-Direttiva 91/156/KEE tat-18 ta’ Marzu 19911, kull intrapriża li twettaq l-
ipproċessar ta’ l-iskart irid ikollha approvazzjoni mill-awtorità kompetenti dwar it-tip u l-
kwantitajiet ta’ l-iskart, ir-rekwiżiti tekniċi, il-prekawzjonijiet li għandhom jittieħdu f’dak li 
għandu x’jaqsam ma’ sigurtà, is-siti ta' disponiment u l-metodu ta’ l-ipproċessar. 

Barra minn hekk, jirriżulta mill-Artikolu 14 tad-Direttiva 1999/31/KE tas-26 ta’ April 1999 
dwar l-iskart li jintefa’ fis-siti tal-landfills2, li l-awtoritajiet nazzjonali huma obbligati 
jippreżentaw, mhux aktar tard mis-16 ta’ Lulju 2002, għal dak li għandu x’jaqsam ma’
landfills li kienu jeżistu diġà meta daħlet fis-seħħ id-Direttiva, pjan ta’ ġestjoni tas-sit li 
jinkludi ċerti elementi kif ukoll kull miżura korrettiva li huma jqisu neċessarja biex ikunu 
konformi ma’ l-esiġenzi tad-Direttiva sabiex jiddeċiedu kemm jista’ jkun malajr jekk il-
landfill tistax tkompli tiġi użata u liema miżuri għall-adattament ikunu meħtieġa.

Tajjeb li wieħed jgħid ukoll li l-proġett imsemmi minn dak li ressaq il-petizzjoni ġie 
kkofinanzjat mill-Fondi ta’ Koeżjoni fl-1996.

Fid-dawl ta’ dak imsemmi hawn fuq, anke jekk id-deċizjoni tal-kostruzzjoni u l-operat tal-
landfill kienu soġġett għal intervenzjonijiet fuq livell nazzjonali, is-servizzi tal-Kummissjoni 
ħassew l-ħtieġa li jindirizzaw lill-awtoritajiet Portugiżi sabiex jiksbu kjarifikazzjonijiet dwar 
is-sitwazzjoni. Il-Kumitat għall-Petizzjonijet jiġi infurmat bl-iżviluppi. 

4. Tweġiba addizzjonali tal-Kummissjoni, li waslet fit-23 ta’ Marzu 2007.

Il-petizzjoni tagħmel referenza għall-inkonvenjenzi kkawżati mill-operat ta’ landfill
ikkontrollata mibnija matul l-l996/97 fil-lokalità ta’ São Pedro da Torre, Valencia, fil-
Portugall. Il-petizzjoni tgħid ukoll li l-muniċipalità attwali ddeċidiet li tagħmel inkjesta dwar 
iċ-ċirkonstanzi li mmotivaw id-deċiżjoni għall-kostruzzjoni tal-landfill mill-muniċipalità ta’ 
qabel, u qiegħda tehmeż kopja tas-sentenza tal-Kunsill ta’ l-Istat Portugiż ta’ Jannar 2004 li 
ħassret din id-deċiżjoni tal-kostruzzjoni.

  
1 ĠU L 194 tal-25.7.1975 u ĠU L 78 tas-26.3.1991.
2 ĠU L 182 tas-16.7.1999.



CM\663688MT.doc 3/3 PE 369.996v02-00

MT

Hekk kif indikat fit-tweġiba ta’ qabel, is-servizzi tal-Kummissjoni ġibdu l-attenzjoni ta’ l-
awtoritajiet Portugiżi dwar il-petizzjoni u talbu l-kjarifikazzjonijiet tagħhom dwar is-
sitwazzjoni. L-awtoritajiet Portugiżi għaddew il-kjarifikazzjonijiet meħtieġa kemm bi 
tweġibiet bil-miktub kif ukoll f’laqgħa mas-servizzi tal-Kummissjoni.

Is-sitwazzjoni indikata fil-petizzjoni tqajjem żewġ kwistjonijiet differenti: fuq naħa, dik ta’ l-
awtorizzazzjoni għall-kostruzzjoni tal-landfill u fuq in-naħa l-oħra, dik ta’ l-operat tal-landfill.

Għal dak li għandu x’jaqsam ma’ l-ewwel kwistjoni, jidher mill-kjarifikazzjonijiet imsemmija 
hawn fuq, li s-Sentenza tal-Kunsill ta’ l-Istat inħarġet fil-kuntest ta’ rikors introdott mill-
muniċipalità ta’ S. Pedro da Torre li jmur kontra d-deċiżjoni tal-kostruzzjoni tal-landfill
meħuda mill-muniċipalità ta’  Valencia. Minbarra dan, is-Sentenza tal-Kunsill ta’ l-Istat 
ħassret biss, għal raġunijiet ta’ natura formali u proċedurali, id-deċiżjoni ta’ awtorizzazzjoni 
għall-kostruzzjoni tal-landfill mill-muniċipalità, u mhux il-liċenzja għall-operat tal-landfill li 
ngħatat mill-Ministeru ta’ l-Ambjent, u li hija awtonoma mill-ewwel waħda.

Għal dak li għandu x’jaqsam mat-tieni kwistjoni, skond l-awtoritajiet Portugiżi, il-liċenzja 
għall-operat tal-landfill ikkunsidrat il-kundizzjonijiet imposti mid-Direttiva 1999/31/KE1, 
dwar l-skart li jintefa’ fis-siti tal-landfills, u l-operat tagħha ġie soġġett għal monitoraġġ u 
għal rapporti li jikkontrollaw it-tħaris tal-kundizzjonijiet imposti mil-liċenzja u mil-liġi li 
tapplika f’dan il-qasam. Min-naħa l-oħra, il-kumpanija responsabbli mill-użu tal-landfill,
ippreżentat pjan ta’ adattament tal-landfill, hekk kif previst mid-Direttiva 1999/31/KE. Dan il-
pjan ġie approvat mill-Ministeru ta’ l-Ambjent b’ċertu kundizzjonijiet. Dawn il-
kundizzjonijiet ma kkunsidrawx il-mod ta’ kif taħdem il-landfill fuq livell ambjentali 
speċjalment f’dak li għandu x’jaqsam ma’ l-effetti fuq il-kwalità tal-ħamrija, l-inħawi 
akwatiċi jew atmosferiċi, imma kkunsidrat biss ċertu aspetti li għandhom x’jaqsmu mas-
sigurtà tal-ħaddiema.

Jidher minn dan ta’ hawn fuq, li skond il-kjarifikazzjonijiet miksuba mis-servizzi tal-
Kummissjoni, il-landfill topera skond liċenzja ambjentali li tirrispetta l-kundizzjonijiet tal-
Leġislazzjoni Komunitarja. Filwaqt li tikkonsidra dan, anke jekk hemm kunflitt bejn l-
awtoritajiet nazzjonali dwar l-awtorizzazzjoni għall-kostruzzjoni tal-landfill, din il-kwistjoni 
għandha x’taqsam ma’ l-applikazzjoni tal-liġi nazzjonali u mhux ma’ dik tal-liġi Komunitarja, 
u, għaldaqstant, tmur lil hinn mill-parametri li fihom tista’ tintervjeni l-Kummissjoni.

  
1 ĠU L 182, 16.7.1999, p. 1-19.


