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Petizzjoni 727-05;  dwar il-Barriera ta’ Path Head, Blaydon, Tyne & Wear.

Rapport  Sommarju u Rakkomandazzjonijiet wara ż-żjara taċ-Chairman tal-Kumitat 
għall-Petizzjonijiet, nhar l-Erbgħa 28 ta’ Jannar, 2009.

Introduzzjoni.

Il-petizzjoni oriġinali dwar l-użu tal-Barriera ta’ Path Head għall-fini ta’ landfill ġiet 
ppreżentata qabel l-approvazzjoni tal-awtoritajiet ta’ Gateshead għall-esplojtazzjoni tas-sit li 
finalment ingħatat meta l-Aġenzija għall-Ambjent ħarġet permess fil-31 ta’ Awwissu 20051.

L-involviment tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet huwa ġġustifikat mill-fatt li jista’ jkun li għadd 
ta’ obbligi li jinsabu fid-Direttiva (1999/31/KE) u fid-Direttiva dwar l-Iskart (74/442/KE) ma 
ġewx rispettati. Dawn ġew identifikati mill-petizzjonanti bħala problematiċi u negattivi għall-
komunità lokali, notevolment fir-rigward ta’ problemi relatati mal-ilma ta’ taħt l-art u r-riskju 
ta’ kontaminazzjoni lissija, u minħabba li s-sit jinsab qrib tad-djar u l-faċilitajiet ta’ skejjel li 
għaldaqstant qegħdin f’riskju ta' żieda fit-tniġġis tal-arja, pesti u rwejjaħ offensivi. Matul din 
iż-żjara qasira seħħet laqgħa ma’ ħafna min-nies lokali li jinsabu mħassba bil-kbir dwar l-
impatt kumulattiv tas-sit, f’zona fejn skont il-petizzjonanti jeżiztu diġà 33 sit ieħor.

L-akbar tħassib tal-petizzjonanti huwa l-impatt potenzjali fuq is-saħħa tal-popolazzjoni lokali 
speċjalment dawk il-gruppi li huma aktar vulnerabbli – it-tfal żgħar u l-anzjani. Esprimew 
ukoll inkwiet dwar is-sikurezza ġeoloġika tas-sit u l-possibilità ta’ riskju li t-tajn jiżżerżaq 
wara xita qawwija u li jinġema’ l-ilma wara ilqugħ imwaqqaf, qrib il-konfini fil-Lbiċ tas-sit. 

Direttiva 1999/31/KE dwar ir-rimi ta’ skart f’terraferma.

L-impatt tal-leġiżlazzjoni Ewropea dwar ir-rimi ta’ skart u l-landfill (terraferma) fuq il-ħajja 
ta’ kuljum tan-nies huwa ta’ importanza ewlenija għall-Kumitat għall-Petizzjonijiet li ta’ 
sikwit jirċievi petizzjonijiet dwar dawn is-suġġetti.  Id-Direttiva dwar ir-rimi ta’ skart 
f’terraferma fiha 34 premessa li flimkien jistgħu jitqiesu bħala parametri tal-għanijiet u l-
objettivi tal-liġi, flimkien ma’ Artikolu 1 li jittratta l-objettiv ġenerali, li l-Istati Membri huma 
obbligati li jittrasponu u jimplimentaw. Dawn jinkludu: 

 il-fatt li l-landfill għandha tiġi sorveljata u kkontrollata adegwatament biex jiġu 
prevenuti jew jitnaqqsu effetti potenzjali li huma ħżiena  għall-ambjent u r-riskji għas-
saħħa tal-bniedem; 

 in-neċessità li jkunu indikati b’mod ċar ir-rekwiżiti li magħhom għandhom ikunu 
konformi l-landfills fir-rigward ta’ post, tmexxija, kontroll, għeluq u miżuri preventivi 
u protettivi li jridu jittieħdu kontra kull theddid għall-ambjent fil-perspettiva ta’ żmien 
kemm qasir kif ukoll twil, u b’mod partikulari kontra t-tniġġis tal-ilma tal-qiegħ (ilma 
ta’ taħt l-art) bl-infiltrazzjoni lissija fil-ħamrija.

 li jkun hemm rekwiżiti tekniċi u operazzjonali iebsa dwar l-iskart u l-landfills, biex 
jiprovdu miżuri, proċeduri u gwida biex jiġu prevenuti jew jitnaqqsu kemm jista’ jkun 

                                               
1 Permezz tal-ittra li tal-14 ta’ Diċembru 2007 lill-Kumitat, l-Aġenzija għall-Ambjent ikkonfermat li saret 
evalwazzjoni tar-Riskju Idroġeoloġiku u li l-permess kien jinkludi miżuri li jtaffu biex jiġu trattati kwalunkwe 
riskji għal livelli aċċettabbli. L-operatur tas-Sit - SITA – għandu l-obbligu li jipprovdi evidenza li r-riskju fuq is-
sit mil-ilma ta’ taħt l-art jibqa’ baxx u aċċettabbli.
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possibbli effetti negattivi fuq l-ambjent, partikolarment it-tniġġis tal-ilma tal-wiċċ, l-
ilma tal-qiegħ, il-ħamrija u l-arja, u fuq l-ambjent globali, inkluż l-effett ta’ serra, kif 
ukoll kull risjku li jirriżulta għas-saħħa tal-bniedem, minn rimi ta’ skart f’landfills, 
matul iċ-ċiklu sħiħ tal-landfill.

Fost ir-rekwiżiti ġenerali għal-landfills, f’Anness 1 tad-Direttiva hemm rekwiżit relatat mad-
“distanzi mill-fruntiera tas-sit għal zoni residenzjali u rikreazzjonali, passaġġi tal-ilma, korpi 
tal-ilma u siti oħra urbani u agrikoli”. Għandha tiġi  kkunsdirata wkoll il-preżenza tal-ilma ta’ 
taħt l-art, l-ilma tal-kosta jew zoni ta’ protezzjoni tan-natura fiz-zona. Landfill tista’ tiġi 
awtorizzata biss jekk skont ir-rekwiżiti tad-Direttiva dawn il-karatteristiċi jintlaħqu u b’hekk 
il-landfill ma tkunx  ta’ riskju serju għall-ambjent.

L-awtoritajiet għandhom l-obbligu li jimminimizzaw l-inkonvenjenzi u l-perikli marbuta mal-
landfill  minn emissjonijiet ta’ rwejjaħ u trabijiet, materjali li jtiru bir-riħ, storbju u traffiku, 
għasafar, vermini u insetti.

Fuq talba tal-Kumitat, fil-ħarifa 2006 l-Kummissjoni Ewropea qabel kienet kisbet 
informazzjoni mill-awtoritajiet tar-Renju Unit rigward il-kundizzjonijiet preċiżi skont liema 
ħareġ il-permess u dikjarazzjonijiet oħra li kienu juru li l-eqreb zona residenzjali kienet minn 
“180 - 200 metru ’l bogħod mill-eqreb zona ta’ rimi ta’ skart”.  Huma reġgħu kkonfermaw 
mill-ġdid il-ħtieġa għal-landfill waqt li stqarrew li hemm biss erbgħa attwalment. 
F’Novembru 2006 il-Kumitat irċieva ittra ddettaljata mill-Kunsill ta’ Gateshead1 li kienet 
tipprovdi wkoll evalwazzjoni komprensiva u tagħti r-raġunijiet li jispjegaw għalfejn il-
permess tal-ippjanar kien wieħed legali kif ukoll għaliex ma kien hemm l-ebda riskju 
materjali ambjentali għall-viċinat.

Matul is-sentejn segwenti l-awtoritajiet Brittaniċi u l-Aġenzija għall-Ambjent tar-Renju Unit 
provdew aktar informazzjoni li tikkonċerna talbiet dettaljati mqajma mill-petizzjonanti u mill-
membri tal-Kumitat rigward l-ilma ta’ taħt l-art, attività ta’ ppompjar fuq is-sit, u l-funzjoni 
tal-għadira taħt il-lanfill u l-akwifers li jinsabu fil-qrib. Fuq bażi tal-informazzjoni ddettaljata 
u wara r-reviżjoni idroġeoloġika mwettqa mill-Aġenzija għall-Ambjent, il-Kummissjoni 
Ewropea kkunsidrat li l-mudell  konċettwali tas-sit jistabbilixxi li s-sit jidher li huwa konformi 
mad-Direttiva.

Minkejja dan, analiżi aktar iddettaljata mwettqa mill-petizzjonanti indikat kontradizzjonijiet 
persistenti u għal din ir-raġuni, minħabba d-dubji eżistenti, ċ-chairman aċċetta l-istedina li 
jżur iz-zona u jiltaqa’ mal-partijiet kollha interessati.

Il-laqgħa mal-petizzjonanti u n-nies lokali fl-Iskola Primarja ta’ Crookhill, f’Blaydon

Fil-laqgħa attendew madwar tletin persuna, inklużi l-petizzjonanti, u spjegaw l-esperjenzi 
tagħhom minn meta infetħet il-landfill il-ġdida. Xi żewġ persuni iktar imdaħħlin fl-età taw 
deskrizzjoni ta’ ftit mill-istorja taz-zona u r-rabta tagħha mal-industrija  tal-minjieri li kienet 
teżisti qabel u mal-ħafna barrieri tar-ramel u ż-żrar fil-viċinat. Hemm ħafna mini u passaġġi 
taħt l-art. It-tħaffir fil-minjieri, li kien l-attività ekonomika ewlenija għal ħafna 
ġenerazzjonijiet, ħalla impatt fuq is-sottostrat u l-mogħdijiet tal-ilma ta’ taħt l-art. Skont in-

                                               
1 Ittra u annessi mis-Sur Derek Quinn, Direttur tal-Grupp, Żvilupp u Intrapriża, 15 ta’ Novembru, 2006.
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nies tal-lokal parti miz-zona  għandha tendenza li ċċedi minn żmien għal żmien meta l-mini 
taħt l-art jiġġarrfu. In-nies tkellmu dwar nixxigħat li tfaċċaw f’xi ġonna li qatt ma kienu 
hemm qabel u anke dwar xmajjar u nixxigħat fil-qrib li għabu.   

Intqal ukoll li madwar tlett elef persuna minn Ryton u Blaydon jgħixu qrib ħafna tal-landfill li 
parti  minnha  hija rikreazzjonali u  parti oħra fiha speċijiet ta’ friefet u pjanti protetti. Il-bitħa 
tal-iskola lokali (qrib tal-post fejn kienet qed issir il-laqgħa) kellha tingħalaq perjodikament 
minħabba rwejjaħ qawwija li jiġu mis-sit jew minħabba għadd kbir ta’ gawwi li kien jinġabar 
fi qtajja’ fuq iz-zona ta’ rikreazzjoni u fuq il-bini. L-Insetti, notevolment tipi differenti ta’ 
dbieben  kienu jinġabru fiz-zona u jidher li  l-insettiċida ma kellux effett fuqhom. Ħafna min-
nies preżenti fil-laqgħa wrew il-biża’ tagħhom dwar is-saħħa ta’ wliedhom li regolarment 
ibatu minn tipi differenti ta’ mard u kundizzjonijiet li huma jaħsbu li huma relatati mal-
eżistenza tal-landfill il-ġdida ta’ Path Head u landfills oħra fiz-zona li kollha jinsabu qrib 
Ryton. 

Esprimew il-biżgħat tagħhom dwar l-istabilità  tal-landfill minħabba li hemm żewġ irħula li 
jinsabu  taħti il-livell tas-sit, dawk ta’ Stella mnejn ħadet isimha n-nixxiegħa ż-żgħira, u 
Hedgefield. Xi wħud kienu jinsabu mbeżżgħin dwar il-periklu possibbli minn tajn li jiżżerżaq  
f’każ li jitla’ l-livell tal-ilma wara xita qawwija li tinżel ta’ spiss f’din iz-zona. Oħrajn kienu 
aktar imħassba dwar ir-riskju ta’ kontaminazzjoni tal-provvista tal-ilma minkejja li nbniet 
sistema ta’ drejns l-ilma ta’ taħt l-art fis-sit innifsu u s-sidien tal-landfill jippompjaw l-ilma ’l 
barra mis-sit b’mod permanenti.  Fir-ritratti li wrew il-petizzjonanti deher il-livell tal-għadira 
fil-qiegħ tal-landfill.

Waqt iż-żjara fuq is-sit kien possibbli li jiġu verifikati ħafna mid-dikjarazzjonijiet tal-
petizzjonanti u li jiġi osservat ukoll kemm kienu jinsabu qrib d-djar fi Stargate taċ-ċint li 
jdawwar is-sit, fuq in-naħa l-oħra tal-istess triq. Inbnew sistemi speċjali ta’ drejns matul it-triq 
fuq in-naħa tal-Punent minn Stargate biex il-passaġġ tal-ilma jinġarr jitbiegħed mill-għadira 
fil-qrib li kienet tinsab fuq livell ogħla miz-zona tal-landfill ta’ Path Head aktar ’l isfel. Fuq 
in-naħa tal-Lvant taz-zona tas-sit ħafna ilma kien qed iqattar fi Stella Lane u Hexham Old 
Road flimkien ma’ dak li kien qed jiġi mgħoddi minn kanali għal Starbeck.  Kien hemm 
mitħna tal-ilma aktar ’l isfel fit-tarf ta’ raħal in-naħa l-oħra tal-għalqa u l-artijiet tar-raba’. 

Gateshead Metropolitan Borough Council

Permezz tal-laqgħa mal-uffiċjali anzjani tal-Kunsill u mar-rappreżentanti tal-Aġenzija għall-
Ambjent, setgħu jitressqu bosta kwistjonijiet imqajma mill-petizzjonanti. Wara li fil-bidu 
kellhom skambju qasir u ta’ tensjoni l-uffiċjali kienu tassew ta’ għajnuna billi taw risposti u 
aktar tagħrif ta’ sfond rigward l-għażla tas-sit u l-investigazzjonijiet neċessarji biex tiġi 
żgurata s-sikurezza tas-sit.  Id-dipartiment legali tagħhom ukoll kien verament konxju mid-
dispożizzjonijiet tad-Direttiva tal-UE u l-implikazzjonijiet tagħhom marbuta mal-politika 
lokali.

Huwa interessanti li l-operazzjoni tas-siti tal-landfill fiz-zona kienet tagħmel parti b’mod ċar 
minn strateġija akbar għall-ġestjoni tal-iskart li tenfasizza fuq il-ħtieġa li jiġi reċiklat l-iskart 
tad-djar. Attwalment 26% biss tal-iskart jiġi reċiklat fiz-zona ta’ Gateshead, South Tyneside u 
Sunderland u ġiet imħeġġa ħafna s-sħubija bejn it-tliet kunsilli biex tiżdied din iċ-ċifra b’mod 
sinifikanti bil-mira li tilħaq il-50% sal-2020. Ġie nnutat ukoll li l-ispazju tajjeb għal landfills 
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fiz-zona kien qed jispiċċa u s-sitwazzjoni  tal-landfill ta’ Path Head kienet tidħol f’din l-
evalwazzjoni ġenerali. Il-landfill ta’ Path Head mistennija tingħalaq fl-2017.

Skont l-uffiċjali l-istorja ta’ tħaffir fil-minjieri miftuħa u qtugħ tal-ġebel mill-barrieri fiz-zona 
ta’ Ryton kif ukoll il-ġeoloġija kienu jagħmlu s-sit wieħed tajjeb  għal attività ta’ rimi ta’ 
skart.  Huma għarfu li kien hemm problema kontinwa tal-ilma u qalu li investigaw is-
sitwazzjoni tal-ilma ta’ taħt l-art b’mod regolari u li ssorveljaw is-sitwazzjoni mill-aktar qrib 
possibbli permezz ta’ kampjuni tal-ilma meħuda minn toqob fl-art (boreholes). Huma 
affermaw li biex tittaffa l-problema se jkun  meħtieġ li dawn l-azzjonijiet korrettivi 
jitkomplew. Minkejja dan huma kkunsidraw li dawn id-diffikultajiet mhumiex tant kbar li ma 
jistgħux jiġu kkontrollati u li m’għandhomx ikunu ta’ periklu għar-residenti lokali.

L-uffiċjali infurmawna li f’dawn l-aħħar sentejn tejbu l-kontroll tal-irwejjaħ, wara li għarfu 
għal darb’oħra li din kienet tassew kwistjoni li kienu qed jippruvaw isolvu flimkien mal-
operaturi tas-sit. L-irjieħ qawwija  li qamu fil-ħarifa preċedenti ħolqu wkoll diffikultajiet 
minħabba li l-iskart ittajjar ’il barra mis-sit iżda tpoġġew aktar xbieki biex titnaqqas il-
probabilità li dan jerġa’ jseħħ.

L-ippompjar kontinwu jfisser li ma għandux ikun hemm riskju li l-ilma ta’ taħt l-art jogħla u 
għaldaqstant jiġi kkontaminat mis-sit, u l-bażi taflija u l-kisja bil-membrana tas-sit - verifikata 
mill-Aġenzija għall-Ambjent, jipproteġu wkoll kontra dan. L-ilma tax-xorb jittieħed minn 
sorsi ta’ xmajjar u ma hemm l-ebda akwifer ewlieni li jintuża għall-provvista tal-ilma għax-
xorb.

L-uffiċjali tal-Kunsill indikaw li ttieħdu miżuri ta’ mitigazzjoni biex ikun hemm aktar ħarsien 
tar-residenti fiz-zona ta’ Stargate minħabba li dawn jinsabu l-aktar qrib tal-lanfill ta’ Path 
Head, u fl-istess ħinittejjeb l-ħabitat ta’ għasafar bħalma huma l-Ħawwiefa tax-Xtut.  Ġew 
ipprovduti aktar dokumenti dwar aspetti ambjentali u miżuri ta’ mitigazzjoni meħuda jew 
pjanati u dwar il-korrispondenza mid-Direttur tas-Saħħa Pubblika li wkoll wieġeb għat-
tħassib li ntwera.

Il-Kunsilliera lokali attendew il-laqgħa, flimkien mal-MPE Fiona Hall u l-Assistent 
Parlamentari ta’ Martin Callanan MPE. Huma esprimew it-tħassib tagħhom dwar l-impatt tal-
lanfill ta’ Path Head u għamlu referenza għall-impatt kumulattiv fuq is-saħħa tan-nies li 
jgħixu fiz-zona ta’ landfills qodma li ngħalqu. 

Skont l-uffiċjali, is-sit ta’ Path Head ġie kkontrollat skont l-aktar standards moderni u stretti, u 
dan żgur ma kienx il-każ għal siti eqdem li ma setgħux igawdu mill-metodi u l-linji ta’ 
prattika attwali.  Għal darb’oħra enfasizzaw li kienu ttieħdu miżuri biex jiżguraw is-sikurezza 
tal-komunità lokali mill-kontaminazzjoni possibbli minn siti eqdem. Issemmew dsatax-il sit, li 
erba’ minnhom jinsabu miftuħin attwalment.

Dwar il-kwistjoni tal-ilma ta’ taħt l-art u l-implikazzjonijiet għall-istabilità tas-sit jekk  il-
livell tal-ilma jkompli jogħla, ir-risposta kienet dik li l-fattur tal-istabilità tas-sit huwa 
mmoniterjat b’mod permanenti. Iżda s’issa dan għad ma kellux l-effett li jserraħ ras ir-
residenti lokali u kemm Fiona Hall kif ukoll uħud mill-Kunsilliera lokali preżenti kellhom 
dubji dwar jekk kienx għaqli li jingħata l-permess għall-ippjanar prinċipalent, minħabba l-fatt 
li l-ilma jibqa’ dejjem problema.   
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Żjara fil-landfill ta’ Path Head immexxija minn SITA Environment Ltd. 

Kemm il-Maniġer taz-Zona u anke dak tas-Sit pprovdew lid-delegazzjoni b’risposti ddettaljati 
dwar il-kwistjonijiet imqajma u spjegaw ir-rekwiżiti tal-Permess IPPC mogħti f'Awwissu 
2005 li jikkonferma li s-sit kien maħsub għal skart tad-djar li mhux ta’ periklu. Is-sit infetaħ fi 
Frar 2007 u ngħatat varjazzjoni tal-permess fl-2008 li kienet tkopri l-livell mixtieq ta’ 
emissjonijiet. Ma kien hemm l-ebda żieda relatata mal-volum ta’ skart trattat fis-sit. Kumitat 
ta' Komunikazzjoni u Koperazzjoni ġie stabbilit mal-awtorità lokali u mal-Aġenzija għall-
Ambjent u qed jinżamm reġistru bl-ilmenti. Ġew irreġistrati 90 ilment fl-2008.

Meta l-ilmenti ġew sostanzjati bħal fil-każ tal-problema relatata ma’ tip partikolari ta’ 
dubbiena li kien qed jikkawża inkonvenjenza sinifikanti għall-komunità lokali, ġiet 
kummisjonata kumpanija speċjalista biex tindirizza l-problema. Il-persunal kollu tas-sit huwa 
mħarreġ fil-kontroll tal-pesti. Hemm ukoll programm attiv tal-ġestjoni tal-għasafar biex 
jipprevieni t-tjur tal-karonja u d-delegazzjoni osservat il-ħafna xbieki  li twaqqfu fuq krejnijiet 
mobbli.  Dawn ix-xbieki kienu tneħħew għal xahar biex jippermettu l-moviment minn parti 
għall-oħra tal-landfill.

(Wieħed jista’ biss jissoponi kemm sar’ “irtokk”  fuq is-sit qabel iż-żjara, ikkonfermat mir-
riħa ta’ deodorant madwar l-uffiċċji tal-amministrazzjoni.) 

Il-maniġers tas-sit ikkonfermaw li ma kien hemm l-ebda problemi relatati mal-istabilità tas-
sit.Ġiet ipprovata l-eżistenza ta’ żewġ għadajjar fejn jinġabar l-ilma tal-wiċċ u d-delegazzjoni 
infurmat dwar l-ippompjar minn waħda għall-oħra; minkejja dan ma kienx hemm iżjed ħtieġa 
għal ippompjar għal 24 siegħa kuljum u l-pompi ma kinux neċessarji l-ħin kollu. Id-
delegazzjoni ġiet infurmata li kienet mistennija tinħareġ reviżjoni tal-evalwazzjoni tar-riskju 
idroloġiku fl-aħħar ta’ Frar 2009, iżda din  kienet tittratta biss l-ilma tal-wiċċ u nċaħad il-fatt 
li hemm ukoll problema bl-ilma ta’ taħt l-art.1 Żiedu jgħidu li l-lissija, kienet tinġabar fit-
tankijiet fis-sit.

Konklużjonijiet u rakkomandazzjonijiet.

L-argumenti dwar l-eżistenza tal-ilma ta’ taħt l-art huma kumplessi u sfortunatament iż-żjara 
ma ppermettietx li jsiru konklużjonijiet ċari f’dan ir-rigward. Il-petizzjonanti jsostnu li ċ-ċifri 
li jinsabu fl-evalwazzjoni tar-riskju idroġeoloġiku ta’ Novembru 2004, jindikaw dak li huma 
stess raw  permezz tal-ilma li jnixxi minn mal-ġnub tal-ħofra tal-landfill, li l-ilma ta’ taħt l-art 
huwa 19-il metru ’l fuq mid-depożitu tal-iskart l-aktar baxx.  Dan jidher li huwa sostanzjat fir-
rapport tal-evalwazzjoni dwar ir-riskju qabel ma ngħatat il-liċenzja fejn kien ikkonfermat li 
“t-tnixxija tal-ilma mill-ilma baxx ta’ taħt l-art fil-barriera darba kienet tispiċċa  fin-nixxiegħa 
ta’ Stella, iżda attwalment tferra’ fl-għadira tal-barriera”.

L-awtoritajiet ta’ Gateshead u l-Aġenzija għall-Ambjent isostnu li d-drejns għall-ilma ta’ taħt 
l-art ġew installati fis-sit biex jevitaw il-kontaminazzjoni, u kull residwu jew lissija tinżamm 

                                               
1 Dan imur kontra l-opinjoni tal-Aġenzija għall-Ambjent jiġifieri kif iddikjarat mill-petizzjonanti fl-ittra tat-13 
ta’ Jannar 2008, “l-ilma fil-landfill kien taħlita ta’ ilma ta’ taħt l-art u ilma tax-xita”, ċitazzjoni tal-minuti tal-
laqgħat dwar il-kwistjoni.
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b’mod sħiħ fis-sit. Għaldaqstant, wieħed jista’ jgħid ( kif ser jiġi kkonfermat mill-istħarriġ 
dwar l-evalwazzjoni tar-riskju) li ttieħdu l-miżuri biex jipprevienu l-ilma tal-wiċċ jew dak ta’ 
taħt l-art milli jidħol fl-iskart tal-landfill.

Mill-osservazzjoni ta’ kif jaħdem is-sit li saret waqt iż-żjara,  wieħed jieħu l-impressjoni li l-
lanfill hija waħda fejn hemm l-ordni u mmexxija sew, mgħammra b’ mod xieraq biex 
tissodisfa l-esiġenzitad-Direttiva tal-Landfills. 

L-amministrazzjoni tas-sit deher li kienet konxja mir-responsabbilitajiet tagħha u kienet 
organizzat laqgħat jew tal-anqas ipparteċipat f’laqgħat ta’ komunikazzjoni u koperazzjoni 
mar-rappreżentanti tal-komunità lokali u l-Aġenzija għall-Ambjent.  Huwa essenzjali li jkun 
hemm koperazzjoni bħal din fil-livell lokali kif ukoll publikazzjoni u tqassim mifrux tal-
informazzjoni kollha objettiva relatata mas-sit mxerrda.  Minkejja dan, deher daqshekk ieħor 
biċ-ċar  li l-maniġers tas-sit żguraw li s-sit u z-zona ta’ madwaru kienu mħejjija kif xieraq 
għaż-żjara parlamentari fil-ġranet preċedenti, u jkun qarrieqi jekk wieħed ma jirreġistrax dan 
il-fatt. In-nies lokali ikkonfermaw li dan kien minnu, u li operazzjonijiet ta’ tindif  bħal dawn 
ma jitwettqux  biżżejjed.

Li l-bini ta’ landfills qrib zoni residenzjali mhuwiex inkoraġġut hija kwistjoni ta’ sens komun. 

Minkejja dan, id-Direttiva nnifisha dwar Landfills hija ferm dgħajfa u mhux preċiża dwar dan 
il-punt minħabba li tgħid biss li “Il-post ta’ terraferma jrid jikkonsidra l-ħtiġijiet relatati ma: 
(a) d-distanzi mill-fruntiera tas-sit għal żoni residenzjali u rikreazzjonali....”  

L-osservazzjoni li l-eqreb djar fi Stargate ma kinux aktar minn 100 metru ’l bogħod mill-
perimetru tas-sit, u li Runhead estate u Cushy Cow Lane mhumiex wisq aktar ’ il bogħod, 
uriet in-natura tal-problema minħabba li huwa fatt ċar għad-delegazzjoni parlamentari li dawn 
id-djar huma qrib wisq u li dawk li awtorizzaw is-sit żgur li kienu konxji b’xi mod li l-
konsegewnzi negattivi kienu inevitabbli. L-impatt ta’ dawn il-konsegwenzi fuq is-saħħa 
pubblika jibqa’ fatt li għad irid jiġi ppruvat u d-delegazzjoni kkunsidrat li ssir riċerka dwar 
dan. F’kull każ, il-fatt li s-sit jinsab daqshekk fil-qrib kif ukoll l-irwejjaħ offensivi regolari u t-
tniġġis permezz ta’ trab, iżid il-livell ta’ tensjoni fiz-zona u jagħmel impatt kbir fuq il-ħajja ta’ 
kuljum tan-nies.

F’dan l-istadju, ikun kemmxejn qarrieqi li wieħed jimmaġina li sit bħal dak ta’ Path Head li 
qed jaħdem b’mod sħiħ jingħalaq qabel id-data skedata. Huwa fatt ta’ dispjaċir kbir li s-sit 
intgħażel fl-ewwel postmeta kien jinsab daqshekk qrib zona residenzjali u l-iskejjel. Iżda ma 
kien hemm l-ebda obbligi ċari, skont il-liġi tal-UE, li jsir mod ieħr u l-istorja u l-ġeoloġija 
marbuta maz-zona mingħajr l-ebda dubju kienu fatturi li għenu fl-għażla tas-sit, minkejja l-
għadd kbir ta’ siti oħra fiz-zona, fil-preżent u fil-passat, li għandhom impatt kumulattiv li 
jeħtieġ jiġi kkunsidrat ukoll. 

B’kunsiderazzjoni għal dan kollu, u għad-dokumenti bil-miktub jew orali u l-provi li waslu, 
jiġi rakkomandat li: 

1. L-awtoritajiet jiżguraw li jitwettaq tindif aktar ta’ spiss, b’mod komplet u regolari taz-
zona, billi tingħata attenzjoni partikolari fuq siti li huma vulnerabbli b’mod naturali 
bħal skejjel u nħawi ta’ rikreazzjoni;
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2. L-Aġenzija għall-Ambjent tintalab tikkontribwixxi u tippubblika informazzjoni ħall-
komunità lokali dwar il-livelli ta’ tniġġis tal-arja u riżultati oħra mill-kontroll 
xjentifiku tal-attività tas-sit inklużi l-livelli tal-ilma ta’ taħt l-art;

3. Li jittieħdu miżuri speċifiċi biex jinfurzaw l-osservazzjoni tal-istabilità tas-sit 
notevolment qrib iz-zona fejn hemm l-ilqugħ tal-ilma fuq Star Beck biex tiġi aċċertata 
l-poplazzjoni lokali kontra r-riskju li tiżżerżaq l-art.

4. Li l-Kumitat responsabbli fil-Parlament Ewropew jiżgura li fi kwalunkwe reviżjoni fil-
futur tad-Direttiva tal-Landfills (Terraferma) jiġu satbbiliti aktar rekwiżiti preċiżi 
rigward id-distanza bejn żoni residenzjali u rikreazzjonali u s-siti tal-landfill.
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