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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0137/2005, imressqa minn Michael Keating, ta’ nazzjonalità 
Britannika, f’isem il-“Crumlin Against Asbestos”, dwar l-iżvilupp ta’ sit 
għall-ħażna tal-asbestos qrib il-belt ta’ Crumlin

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant huwa ċ-chairman ta’ grupp li twaqqaf mir-residenti lokali fiz-zona ta’ Crumlin 
fl-Irlanda ta’ Fuq, li jopponu l-iżvilupp ta’ sit għall-ħażna tal-asbestos f’barriera fil-qrib.
Huwa jsostni li l-iżvilupp propost se joħloq riskju gravi għas-saħħa tal-ġenerazzjonijiet tal-
lum u tal-ġejjieni. Il-petizzjonant jilmenta wkoll li kien hemm nuqqas ta’ trasparenza matul il-
proċess tal-ippjanar u li l-oġġezzjonijiet u t-tħassib espressi mill-pubbliku ma tqisux biżżejjed 
mill-awtoritajiet kompetenti. Barra minn hekk, huwa jindika li m’hemmx pjan strateġiku li 
jieħu ħsieb l-iskart perikoluż fl-Irlanda ta’ Fuq. Il-petizzjonant jitlob għall-ħarsien adegwat 
tar-residenti lokali f’konformità mal-leġiżlazzjoni tal-UE fuq l-istudju dwar l-impatt 
ambjentali u l-iskart perikoluż, rispettivament.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-30 ta’ Ġunju 2005. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-30 ta’ Novembru 2005.

Il-petizzjonant iqajjem tħassib rigward l-iżvilupp ta’ sit għall-ħażna tal-asbestos fiz-zona ta’ 
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Crumlin, fl-Irlanda ta’ Fuq.

Skont il-petizzjonant, l-iżvilupp propost se joħloq riskju gravi għas-saħħa, it-tħassib tal-
popolazzjoni ma tqiesx biżżejjed u m’hemmx pjan strateġiku li jieħu ħsieb l-iskart perikoluż 
fl-Irlanda ta’ Fuq. Barra minn hekk, il-petizzjonant jistqarr li skart magħmul mill-asbestos 
diġà ntrema fis-sit.

L-obbligi ġenerali dwar it-trattament tal-iskart huma stabbiliti fil-livell tal-Komunità mid-
Direttiva 75/442/KEE dwar l-iskart1. Din id-Direttiva tobbliga lill-Istati Membri li jiżguraw li 
l-iskart jintrema jew ikun irkuprat mingħajr ma jinħoloq periklu għas-saħħa tal-bniedem jew 
għall-ambjent u li l-intrapriżi li jwettqu l-operazzjonijiet tar-rimi jew l-irkupru jiksbu permess 
u jkunu suġġetti għal spezzjonijiet kull tant żmien. L-Istati Membri jridu wkoll ifasslu 
pjanijiet għall-immaniġġjar tal-iskart.

Id-Direttiva 1999/31/KE dwar ir-rimi ta’ skart f’terraferma2 tiddefinixxi r-rekwiżiti tekniċi 
dwar id-disinn, it-tħaddim, l-għeluq u l-ħarsien li jrid isir wara tal-landfills, bil-għan li jkunu 
evitati jew imnaqqsa għall-minimu l-impatti negattivi tal-landfilling fuq is-saħħa tal-bniedem 
u fuq l-ambjent. Il-ħażna temporanja tal-iskart għal aktar minn sena waħda qabel ir-rimi 
tiegħu u għal aktar minn tliet snin qabel l-irkupru tiegħu, taqa’ wkoll taħt din id-Direttiva.

Bid-Deċiżjoni 2003/33/KE3, il-Kunsill stabbilixxa l-kriterji u l-proċeduri għall-aċċettazzjoni 
tal-iskart fil-landfills. Din id-deċiżjoni tinkludi l-kriterji għall-aċċettazzjoni ta’ skart perikoluż 
f’landfills għal skart mhux perikoluż u l-kriterji speċifiċi għal-landfilling tal-iskart tal-
asbestos.

Skont id-Direttiva 85/337/KEE dwar l-istima tal-effetti ta’ ċerti proġetti pubbliċi u privati fuq 
l-ambjent4, il-landfills għall-iskart perikoluż iridu jkunu soġġetti għal studju dwar l-impatt 
ambjentali.

Il-Kummissjoni bagħtet ittra lill-awtoritajiet tar-Renju Unit biex titlob informazzjoni ħalli 
tkun tista’ tevalwa jekk ir-Renju Unit wettaqx l-obbligi tiegħu skont il-leġiżlazzjoni rilevanti 
tal-Komunità. Il-Kumitat għall-Petizzjonijiet tal-Parlament Ewropew se jinżamm mgħarraf 
b’dak li se jwieġbu l-awtoritajiet tar-Renju Unit.

4. Risposta supplimentari tal-Kummissjoni, li waslet fl-10 ta’ Novembru 2006.

Bħalma ssemma fil-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-30 ta’ Novembru 2005, il-
Kummissjoni kitbet lill-awtoritajiet tar-Renju Unit biex titlob informazzjoni dwar l-
applikazzjoni ta’ diversi Direttivi tal-Komunità dwar l-ambjent rigward is-sit għall-ħażna ta’ 
l-asbestos fiz-zona ta’ Crumlin, fl-Irlanda ta’ Fuq. L-isfond ta’ dan il-każ jista’ jinstab f’dik il-
komunikazzjoni.

Fil-laqgħa tiegħu tat-22 u tat-23 ta’ Frar 2006, il-Kumitat għall-Petizzjonijiet talab b’mod 
                                               
1 Kif emendata mid-Direttiva 91/156/KEE, ĠU 78, tas-26.03.1991, p. 32
2 ĠU L 182, tas-16.07.1999, p. 1
3 ĠU L 11, tas-16.01.2003, p. 27
4 Kif emendata mid-Direttiva 97/11/KE, ĠU L 73, tal-14.03.1997, p. 5
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formali li jingħata aċċess għat-tweġiba tal-awtoritajiet tar-Renju Unit. Il-Kummissjoni ħadet 
ħsieb din it-talba f’konformità mal-Artikolu 6(1) tar-Regolament 1049/2001 dwar l-aċċess 
pubbliku għad-dokumenti tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni1. L-
awtoritajiet tar-Renju Unit qablu li l-ittra tintwera lil ħaddieħor. Għaldaqstant issa hija tinsab 
mehmuża ma’ din il-komunikazzjoni.

Is-Servizzi tal-Kummissjoni għad għandhom tħassib rigward l-applikazzjoni tad-Direttivi li 
ġejjin dwar ir-rimi u l-ħażna temporanja tal-iskart tal-asbestos li seħħew fis-sit fl-2003: id-
Direttiva dwar il-Landfill (id-Direttiva 99/31/KE2), id-Direttiva rigward l-Istudju dwar l-
Impatt Ambjentali (id-Direttiva 85/337/KEE3 kif emendata mid-Direttiva 97/11/KE4), u d-
Direttiva Qafas dwar l-Iskart (id-Direttiva 75/442/KEE5 kif emendata mid-Direttiva 
91/156/KEE6 u issa d-Direttiva 2006/12/KE7).

Is-servizzi tal-Kummissjoni, għaldaqstant, irreġistraw każ minn rajhom u għandhom l-
intenzjoni li jiddiskutu dan it-tħassib mal-awtoritajiet tar-Renju Unit f’laqgħa skedata għall-
aħħar tal-ħarifa tal-2006.

5. Risposta supplimentari tal-Kummissjoni, li waslet fis-27 ta’ Lulju 2007.

B’żieda mal-aħħar komunikazzjoni tagħha lill-Kumitat għall-Petizzjonijiet, il-Kummissjoni 
issa kellha ċ-ċans tiddiskuti din il-petizzjoni mal-awtoritajiet tar-Renju Unit f’laqgħa 
“pakkett” li seħħet f’Londra f’Ottubru tal-2006. Il-Kummissjoni tifhem li l-pożizzjoni hija kif 
ġej:

It-tħassib ewlieni tal-petizzjonanti kif spjegat fl-ittra tal-petizzjoni tagħhom kien dwar il-
proposta li jkun żviluppat sit għall-ħażna tal-asbestos f’landfill f’barriera li m’għadhiex 
tintuża fi Crumlin, fl-Irlanda ta’ Fuq. Il-petizzjonanti enfasizzaw ukoll it-tħassib dwar l-
immaniġġjar li kien isir qabel tas-sit tal-landfill rigward il-landfilling ta’ vaguni tal-ferrovija li 
kien fihom l-asbestos.

Il-Kummissjoni kienet mgħarrfa mill-awtoritajiet tar-Renju Unit li sit għall-ħażna temporanja 
għall-iskart li fih l-asbestos kien ingħata permess f’April tal-2005. Is-sit għandu liċenzja biex 
jaċċetta skart li fih l-asbestos u biex jaħżnu għal perjodu ta’ mhux aktar minn tliet xhur qabel 
ikun ittrasportat għar-rimi awtorizzat barra mill-Irlanda ta’ Fuq. L-iskart li jasal fis-sit jeħtieġ 
li jkun issiġillat fis-sit tal-oriġini f’żewġ boroż ħoxnin tal-plastik u dawn ikunu maħżuna 
f’kontenituri ‘roll-on roll-off’.

Il-permess għal dan is-sit inħareġ skont l-Artikolu 9 tad-Direttiva 75/442/KEE dwar l-iskart8

(issa kkonsolidata fid-Direttiva 2006/12/KE dwar l-iskart9). Il-Kummissjoni kienet mgħarrfa 

                                               
1 ĠU L 145, tal-31.5.2001, p. 43-48
2 ĠU L 182, tas-16.7.1999, p. 1-19
3 ĠU L 175, tal-5.7.1985, p. 40-48
4 ĠU L 73, ta’ l-14.3.1997, p. 5-15
5 ĠU L 194, tal-25.7.1975, p. 39-41
6 ĠU L 78, tas-26.3.1991, p.32-37
7 ĠU L 114, tas-27.4.2006, p. 9-21
8 ĠU L 194, tal-25.7.1975, p. 39
9 ĠU L 114, tas-27.4.2006, p. 9
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mill-awtoritajiet tar-Renju Unit li hemm kundizzjoni fil-permess dwar immonitorjar regolari 
tal-kwalità tal-arja u li spezzjonijiet fis-sit iseħħu b’mod regolari.  Sal-lum dawn taw riżultat 
sodisfaċenti.

Mill-informazzjoni disponibbli għall-Kummissjoni, jidher li dan is-sit ingħata liċenzja 
f’konformità mad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2006/12/KE u l-Kummissjoni, għaldaqstant, 
mhux se ssegwi aktar dan l-aspett tal-petizzjoni.

Rigward il-landfill eżistenti fis-sit ta’ barriera li m’għadhiex tintuża, il-Kummissjoni kienet 
mgħarrfa mill-awtoritajiet tar-Renju Unit li 18-il vagun tal-ferrovija li kien fihom xi materjal 
ta’ iżolazzjoni magħmul mill-asbestos kienu ngħataw permess biex jintremew fis-sit tal-
landfill skont id-Direttiva 75/442/KEE kkonsolidata fid-Direttiva 2006/12/KE, fl-1982. Jidher 
li t-tneħħija tal-ilma mis-sit, li seħħet wara mill-operatur il-ġdid, ikkawżat lil għadd ta’ vaguni 
jitilgħu fil-wiċċ. Imbagħad kien deċiż li jinstabu l-vaguni kollha li kien hemm fis-sit u li 
jintradmu mill-ġdid f’settur separat u miksi. Il-Kummissjoni kienet mgħarrfa li dan l-irdim 
mill-ġdid tqies li kien kopert mil-liċenzja eżistenti tas-sit għar-rimi tal-iskart.  Jidher li dan l-
irdim mill-ġdid seħħ madwar Novembru 2003.

Wara t-talba tagħha waqt il-laqgħa “pakkett”, il-Kummissjoni issa rċeviet kopja tal-istqarrija 
dwar il-metodu użat li kienet ingħatat lill-awtoritajiet nazzjonali qabel seħħ l-irdim mill-ġdid 
flimkien mad-dettalji dwar il-kisi li ntuża fis-sit. Peress li jidher li l-irdim mill-ġdid seħħ f’sit 
ta’ landfill eżistenti li kellu l-permess, id-dispożizzjoinijiet tal-Artikoli 7 u 8 tad-Direttiva 
1999/31/KE dwar ir-rimi ta’ skart f’terraferma1 ma japplikawx kif kien maħsub fil-bidu.

Madankollu, l-Artikolu 14 tad-Direttiva 1999/31/KE jistipula li jridu jitfasslu pjanijiet għall-
ikkondizzjonar ta’ siti ta’ landfills eżistenti bħal dawn u l-Kummissjoni issa qiegħda titlob id-
dettalji tal-pjan tal-ikkondizzjonar għal din il-landfill u l-opinjoni tal-awtoritajiet rilevanti 
dwar dak il-pjan rigward it-tkomplija tat-tħaddim tas-sit. Il-Kummissjoni qiegħda titlob ukoll 
id-dettalji tal-immonitorjar u l-kontroll tal-ilma li jiskula mil-landfill u, b’mod partikolari, tas-
settur li fih hemm dawn it-18-il vagun. Il-Kummissjoni se żżomm lill-Kumitat għall-
Petizzjonijiet mgħarraf dwar aktar studju li se jsir ta’ din il-petizzjoni, meta tasal l-
informazzjoni msemmija hawn fuq.

6. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-12 ta’ Frar 2008.

Mill-aħħar Komunikazzjoni tagħha, il-Kummissjoni kellha l-opportunità li terġa’ tiddiskuti 
din il-petizzjoni mal-awtoritajiet tar-Renju Unit f’laqgħa “pakkett” f’Londra li seħħet fit-18 
ta’ Settembru 2007. F’din il-laqgħa, l-awtoritajiet tar-Renju Unit fissru li tfassal pjan għall-
ikkondizzjonar tas-sit għas-sit tal-landfill skont l-Artikolu 14 tad-Direttiva 1999/31/KE dwar 
ir-rimi ta’ skart f’terraferma2. Kopja ta’ dan il-pjan ingħatat lill-Kummissjoni. L-awtoritajiet 
tar-Renju Unit fissru li kienu sodisfatti bil-kwalità tal-pjan tal-ikkondizzjonar li tħejja għal 
dan is-sit. Informaw ukoll lill-Kummissjoni li l-landfill se tibqa’ ma titħaddimx. Madankollu, 
tressqet applikazzjoni lill-awtoritajiet rilevanti għal landfill mhux perikoluża fis-sit. Is-sit 
propost il-ġdid jeskludi z-zona fejn il-vaguni tal-ferrovija kienu mirdumin.

                                               
1 ĠU L 182, tas-16.7.1999, p.1
2ĠU L 182, tas-16.7.1999, p.1
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Fir-rigward tal-immonitorjar tas-sit, l-awtoritajiet tar-Renju Unit fissru li l-ilmijiet tal-wiċċ 
jiġu mmonitorjati bħala parti mill-qbil tal-iskariki tal-ilma għas-sit. Ma kien hemm ebda 
indikazzjoni li hemm xi asbestos fl-ilmijiet tal-wiċċ li jiskula mis-sit. L-applikazzjoni għal 
landfill ġdida li tressqet lill-awtoritajiet issa tistabbilixxi pjan ġdid ta’ mmonitorjar għas-sit. 
Huma u jiddiskutu mal-Kummissjoni, l-awtoritajiet tar-Renju Unit ipproponew li se jagħmlu 
kwalunkwe permess finali, f’każ li jiġi konċess, suġġett għal rekwiżit li skariki potenzjali tal-
asbestos ikunu mmonitorjati mit-taqsima li fiha l-vaguni tal-ferrovija li m’għadhomx 
jintużaw, minkejja l-fatt li dawn ma jagħmlux parti mis-sit il-ġdid propost tal-landfill.
Wara li evalwat l-informazzjoni li tqiegħdet għad-dispożizzjoni tagħha, il-Kummissjoni ma 
tinsabx f’pożizzjoni li tidentifika li seħħ ksur tal-liġi ambjentali tal-Komunità. Madankollu, 
issa ntalbu dettalji addizzjonali dwar il-pjan għall-ikkondizzjonar tas-sit u dawn jeħtieġ li jiġu 
evalwati qabel ma wieħed ikun jista’ jasal għal konklużjoni finali.

7. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-20 ta’ Marzu 2009.

Wara l-aħħar Komunikazzjoni tagħha lill-Kumitat għall-Petizzjonijiet, il-Kummissjoni tixtieq 
tinforma lill-Kumitat li kkonkludiet l-evalwazzjoni tagħha ta’ dan il-każ. Il-Kummissjoni 
ffukat din l-evalwazzjoni fuq l-immaniġġjar tal-ilma li jiskula mil-landfill li llum il-ġurnata 
ngħalqet, billi jidher li kien dan li kien qed jippreżenta l-ikbar riskju potenzjali għall-ambjent 
tal-madwar. 

L-awtoritajiet tar-Renju Unit informaw lill-Kummissjoni li s-settur, li fih intradmu mill-ġdid 
il-partijiet tal-vaguni li fihom l-asbestos, għandu lega ta’ tafal u li m’hemm l-ebda evidenza 
mid-dejta ta’ mmonitorjar provduta li l-asbestos nixxa fl-ambjent minn dan is-settur. L-
awtoritajiet tar-Renju Unit żguraw lill-Kummissjoni li din il-kwistjoni se tibqa’ tiġi 
mmonitorjata. Barra minn hekk huma indikaw li kull għoti ta’ permess li jippermetti iktar 
landfilling fil-viċinanza ta’ din il-landfill magħluqa għandu jkun akkumpanjat minn rekwiżit 
ta’ mmonitorjar kontinwu tal-ilma li jiskula mis-settur li fih il-vaguni. Għaldaqstant, ma jista’ 
jiġi identifikat l-ebda ksur tal-liġi ambjentali tal-Komunità. 

Barra minn hekk, mill-informazzjoni disponibbli għall-Kummissjoni, jidher li l-istazzjon ta’ 
trasferiment tal-asbestos, li jinsab fil-viċinanza ta’ Crumlin ġie awtorizzat u qiegħed jopera 
f’konformità mal-leġiżlazzjoni ambjentali tal-Komunità. B’riżultat ta’ dan, il-Kummissjoni 
għalqet il-fajl fuq inizjattiva proprja dwar dan il-każ. 
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