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Suġġett: Petizzjoni 0944/2004, imressqa minn Sheila Ellis, ta’ ċittadinanza Brittanika, 
f’isem “Residents Against Toxic Site”, b’7 firem, dwar allegat nuqqas tar-
Renju Unit milli jimplimenta d-Direttiva tal-UE dwar ir-rimi ta’ skart fil-
landfill

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta ssostni li r-Renju Unit naqas milli jimplimenta korrettament id-Direttiva tal-
UE dwar ir-rimi ta’ skart fil-landfill. Pereżempju, ir-Regolament tar-Renju Unit dwar il-
Landfills mill-2002 jeskludi siti eżistenti ta’ landfills minn rekwiżiti importanti stabbiliti fid-
Direttiva tal-UE, bħalma huma s-sistemi ta’ kisi artifiċjali li għandhom jipprevjenu t-tniġġis 
tal-ambjent fejn ikun hemm il-landfills. Barra minn dan, ir-Regolament tar-Renju Unit ma 
jipprojbixxix, bħalma huwa rikjest mid-Direttiva tal-UE, li jkun hemm landfills f’ambjenti li 
ġeoloġikament ma jkunux stabbli. Għaldaqstant, is-siti kollha ta’ landfills eżistenti fir-Renju 
Unit ingħataw liċenzja minkejja l-perikli li, skont il-petizzjonanta, dawn iġibu magħhom 
għas-saħħa tal-bniedem u għall-ambjent. Bħala eżempju, il-petizzjonanta ssemmi l-landfill ta’ 
Houghton Quarry. Hija titlob lill-Parlament Ewropew jintervjeni biex id-Direttivi rilevanti tal-
UE jiġu applikati għal Houghton Quarry u tesiġi li s-sit jingħalaq jekk ma jistax jikkonforma 
mar-rekwiżiti msemmija.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fit-18 ta’ April 2005. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni (l-
Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ Proċedura).

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

Il-petizzjonanta qajmet tħassib dwar il-landfill ta’ Houghton-le-Spring, fil-Grigal tal-
Ingilterra, li qed tkompli tintuża. Il-Kummissjoni taf b’dan is-sit għax investigat l-
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allegazzjonijiet tal-petizzjonanta tul għadd ta’ snin. Matul dawn l-investigazzjonijiet, il-
Kummissjoni darbtejn għamlet kuntatt mal-awtoritajiet tar-Renju Unit biex titlob kummenti 
dwar l-allegazzjonijiet li kienu saru. L-awtoritajiet tar-Renju Unit wieġbu u fit-tieni risposta 
tagħhom, huma pprovdew dejta ta’ monitoraġġ dwar il-kwalità tal-ilma ta’ taħt l-art. Il-
Kummissjoni eżaminat id-dejta mogħtija mill-petizzjonanta u mill-awtoritajiet tar-Renju Unit 
u kkonkludiet li ma kienx hemm provi biżżejjed ta’ ksur tad-dritt Komunitarju biex jinbdew 
proċeduri ta’ ksur taħt l-Artikolu 226 tat-Trattat KE kif talbet il-petizzjonanta. 

Il-petizzjonanta kitbet ukoll lill-Ombudsman Ewropew dwar talba għal aċċess għad-
dokumenti relatati mal-fajl tal-ilment. Minħabba li l-ilment kien ingħalaq, il-petizzjonanta 
ngħatat kopja tal-korrispondenza kollha bejn l-Awtoritajiet tar-Renju Unit u l-Kummissjoni 
relatata mal-fajl tal-ilment irreġistrat tagħha, inkluża d-dejta ta’ monitoraġġ mogħtija mir-
Renju Unit. Sussegwentement, l-Ombudsman għalaq l-istħarriġ tiegħu (ref. 3381/2004/TN) 
minħabba li qies li t-talba tas-Sinjura Ellis għal aċċess kienet ġiet sodisfatta.  

Barra minn dan, il-Kummissjoni ġiet mgħarrfa mill-petizzjonanta li s-sit issa nħariġlu permess 
ġdid taħt id-Direttiva tal-Kunsill 96/61/KE tal-24 ta’ Settembru 1996 dwar il-prevenzjoni u l-
kontroll1 integrat tat-tniġġis, wara proċess ta’ konsultazzjoni li fih kienu involuti l-
petizzjonanti. Wara aktar korrispondenza mingħand il-petizzjonanta dwar dan is-sit, il-
Kummissjoni ddiskutiet il-każ mal-Awtoritajiet tar-Renju Unit f’laqgħa “pakkett” f’Ottubru 
2005, fejn talbithom kjarifika ulterjuri dwar it-tħaddim tas-sit, abbażi tal-korrispondenza 
addizzjonali li issa kienet ġiet irċevuta direttament mingħand il-petizzjonanta. B’segwitu għal 
din il-laqgħa, issa l-awtoritajiet issottomettew informazzjoni addizzjonali bil-miktub. Meta s-
servizzi tal-Kummissjoni jkunu lestew l-analiżi tagħhom tad-dokumenti tekniċi voluminużi li 
ntbagħtu, il-Kummissjoni tkun f’pożizzjoni li tieħu pożizzjoni ulterjuri dwar dan il-każ. 

4. Risposta addizzjonali tal-Kummissjoni, li waslet fit-28 ta’ Marzu 2006.

Wara r-risposta preċedenti tal-Kummissjoni għal din il-petizzjoni, u wara li kienet saret 
laqgħa ‘pakkett’ mal-Awtoritajiet tar-Renju Unit f’Ottubru 2005, dawn tal-aħħar bagħtu aktar 
informazzjoni dwar il-kwistjonijiet imqajma mill-petizzjonanta. 

Fit-tweġiba tiegħu, ir-Renju Unit fittex li jindirizza l-punti individwali li tqajmu fir-rigward 
tat-tħaddim tas-sit. Dwar il-kwistjoni tar-riżultati ta’ stħarriġ tal-ilma ta’ taħt l-art qabel ma 
beda jitħaddem is-sit, l-Awtoritajiet tar-Renju Unit innutaw li kien sar rapport ta’ awditjar ta’ 
qabel it-tħaddim minn Biffa Waste Services, iddatat 23 ta’ Jannar 1997. Ir-rapport jikkonkludi 
li deher li kien hemm daqsxejn tniġġis minn metall tqil qabel ma bdiet timtela l-landfill; iżda 
josservaw li dan kien dovut għall-fatt li kienu ttaqqbu xi spieri ġol-blat, fil-ġebla tal-franka 
bil-Manjeżju, li aktarx kien fiha metall tqil. 

Dwar il-post fejn ittaqqbu l-ispieri madwar is-sit, l-informazzjoni mogħtija mill-Awtoritajiet 
tar-Renju Unit tgħid li fiż-żmien meta s-sit kien ingħata l-liċenzja inizjalment, id-deċiżjoni 
dwarhom kienet ittieħdet wara konsultazzjoni mal-Waste Regulation Authority ta’ Tyne and 
Wear u man-National Rivers Authority, u sussegwentement, f’Ottubru 2001, mal-Aġenzija 
għall-Ambjent. B’konnessjoni mal-applikazzjoni għal permess ta’ Prevenzjoni u Kontroll ta’ 
Tniġġis (PPC), kienet saret Valutazzjoni tal-Impatt Ambjentali indipendenti f’Awwissu 2004, 
fejn tfassal protokoll għat-titqib ta’ aktar spieri fis-sit. Skont l-informazzjoni mogħtija mill-
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Awtoritajiet tar-Renju Unit, l-operatur jagħmel analiżi tal-kampjuni tal-ilma ta’ taħt l-art 
darba kull xahar, waqt li l-Environmental Agency tagħmel ukoll awditjar tas-sit mill-anqas 
darba fis-sena; dan l-awditjar jista’ jinkludi t-teħid u l-monitoraġġ ta’ kampjuni ta’ ilma ta’ 
taħt l-art. 

Dwar il-kwistjoni mqajma mill-petizzjonanta dwar skart li qed jiġi aċċettat fis-sit u li jista’ 
jitqies bħala skart fil-konfini ta’ bejn skart perikoluż u li mhuwiex (borderline hazardous 
wastes), pereżempju ċraret imniġġsin, fit-tweġiba tagħhom l-Awtoritajiet tar-Renju Unit 
jgħidu li, skont il-lista ta’ materjali permessi ta’ skart inklużi fil-permess PPC, ma hemm ebda 
referenza għal dan it-tip ta’ skart. Barra minn hekk, huma jgħidu li l-Aġenzija għall-Ambjent 
mhijiex konxja ta’ xi materjal bħal dan li qed ikun aċċettat fis-sit. Minħabba li s-sit ma jistax 
jaċċetta skart perikoluż, huma jinnotaw li konsegwentement m’hemm ebda rekwiżit jew 
proċedura għall-analiżi ta’ materjali ta’ skart perikoluż. Madankollu, skont l-informazzjoni 
mogħtija mill-Awtoritajiet tar-Renju Unit, l-iskart li jidħol fis-sit jiġi ċċekkjat biex ikun żgurat 
li jkun jaqbel mal-kundizzjonijiet tal-permess: tintuża CCTV mal-wasla tal-iskart fuq il-
miżien tat-tagħbija; wara dan l-iskart jiġi ċċekkjat mill-operatur tal-magna waqt li jkun qed 
jinqaleb u mbagħad malli l-iskart jitferrex.

Dwar il-proposta li fis-sit isir aktar monitoraġġ indipendenti tal-ispieri, l-Awtoritajiet tar-
Renju Unit ikkonfermaw li, wara li l-Aġenzija għall-Ambjent tikkunsidraha, huma jagħmlu 
arranġamenti biex issir analiżi indipendenti tal-ilma ta’ taħt l-art madwar is-sit fil-futur qarib. 
Malli l-Kummissjoni tirċievi informazzjoni ulterjuri dwar ir-riżultati ta’ din l-analiżi, hija 
tieħu pożizzjoni ulterjuri dwar dan il-każ. 

5. Risposta addizzjonali tal-Kummissjoni, li waslet fit-3 ta’ Lulju 2006

Wara r-risposta preċedenti tal-Kummissjoni għal din il-petizzjoni, l-Awtoritajiet tar-Renju 
Unit ipprovdew informazzjoni addizzjonali dwar il-kwistjoni tal-monitoraġġ tal-ispieri 
mqajma mill-petizzjonanta.

Dwar il-proposta li fis-sit isir aktar monitoraġġ indipendenti tal-ispieri, l-Awtoritajiet tar-
Renju Unit qalu li wara l-kunsiderazzjonijiet tal-Aġenzija għall-Ambjent, mistennija ssir 
analiżi indipendenti tal-ilma ta’ taħt l-art madwar is-sit f’nofs Ġunju 2006. 

L-Awtoritajiet tar-Renju Unit għarrfu lill-Kummissjoni li l-British Geological Survey 
tqabbdet, bħala konsulenza indipendenti, biex timmonitorja t-teħid ta’ kampjuni ta’ ilma ta’ 
taħt l-art minn spieri li jinsabu fis-sit u biex wara tagħmel rapport sħiħ ta’ awditjar abbażi tal-
analiżi ta’ kampjuni fil-laboratorju. L-Awtoritajiet tar-Renju Unit indikaw li r-rapport ta’ 
awditjar għandu jiġi ffinalizzat sa Awwissu 2006. Ladarba l-Kummissjoni tirċievi 
informazzjoni ulterjuri dwar ir-riżultati ta’ din l-analiżi, hija tkun tista’ tieħu pożizzjoni 
ulterjuri dwar dan il-każ.

6. Risposta addizzjonali tal-Kummissjoni, li waslet fit-12 ta’ Diċembru 2006.

Wara r-risposta preċedenti tal-Kummissjoni għal din il-petizzjoni, l-Awtoritajiet tar-Renju 
Unit bagħtu kopja tar-rapport sħiħ ta’ awditjar bl-analiżi tar-riżultati tal-laboratorju tal-
kampjuni tal-ilma ta’ taħt l-art mill-ispieri li jinsabu fis-sit (kopja tiegħu mehmuża). Skont il-
konklużjonijiet tar-rapport (paġna 37), ir-riżultati tal-istħarriġ tal-ilma ta’ taħt l-art u r-riżultati 
tal-monitoraġġ matul iż-żmien jindikaw li m’hemmx impatt li jista’ jitkejjel tal-landfill fuq il-
kwalità tal-ilma ta’ taħt l-art. Madankollu, ġie identifikat xi tniġġis tal-ilma ta’ taħt l-art li 
huwa kkonċentrat l-aktar fejn hemm l-Ispiera J2. Ir-rapport jispjega “fid-dettall is-sorsi 
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potenzjali ta’ dan it-tniġġis fil-punt 7.1 tar-rapport, li jinkludu s-sustanzi kontaminanti miż-
żoni tal-produzzjoni tal-konkrit u tar-riċiklaġġ tal-ħamrija li jinsabu fil-qrib; l-istrixxa 
wiesgħa ta’ art maħduma u potenzjalment imniġġsa li tinsab taħt dik il-parti tas-sit; l-
applikazzjoni potenzjali ta’ erbiċidi u pestiċidi assoċjati mal-art agrikola fin-naħa tat-
Tramuntana tas-sit; u l-viċinanza tat-triq A690 bħala sors potenzjali ta’ tniġġis minħabba 
melħ mit-toroq”. Ir-rapport jikkonkludi (punt 9) b’rakkomandazzjonijiet għat-titjib tal-
metodoloġija ta’ monitoraġġ għall-futur.

Intalbet mingħand l-Awtoritajiet tar-Renju Unit aktar informazzjoni dwar ir-riskju potenzjali 
ta’ lissija miż-żona tas-sit fl-ispiera J2 li kienet identifikata bħala mniġġsa u ntalbet konferma 
li l-operatur tas-sit implimenta r-rakkomandazzjonijiet rilevanti. Malli l-Kummissjoni tirċievi 
din l-informazzjoni hija tkun f’pożizzjoni li tagħti aġġornament lill-Kumitat.

7. Risposta addizzjonali tal-Kummissjoni, li waslet fl-1 ta’ Settembru 2009.

Wara r-risposta preċedenti tal-Kummissjoni għal din il-petizzjoni, il-Kummissjoni għamlet 
mistoqsijiet speċifiċi dwar it-tħaddim tal-landfill lill-Awtoritajiet tar-Renju Unit, 
partikolarment dwar: l-identifikazzjoni ta’ emissjonijiet ta’ gassijiet mis-sit; il-perjodu ta’ 
żmien li matulu huwa mistenni li jkompli t-taqlib fis-sit; il-programm biex is-sit ikun limitat u 
t-tħassib dwar l-istabbiltà tas-sit, speċifikament b’rabta ma’ fissura li żviluppat fil-konfini tan-
naħa tan-Nofsinhar tas-sit.

L-Awtoritajiet tar-Renju Unit sussegwentement wieġbu u pprovdew informazzjoni li 
tindirizza dawn il-kwistjonijiet speċifiċi, li għalihom, f’xi partijiet, tinħtieġ aktar kjarifika. 
Barra minn dan, il-petizzjonanta ssottomettiet informazzjoni lill-Kummissjoni dwar it-
tħaddim tas-sit u l-aċċess tal-pubbliku għal dokumentazzjoni relatata max-xorta ta’ skart 
depożitat hemmhekk. Għaldaqstant, il-Kummissjoni biħsiebha terġa’ tqajjem dawn il-
kwistjonijiet mal-Awtoritajiet tar-Renju Unit. Malli l-Kummissjoni tirċievi kjarifika dwar il-
punti individwali, hija tkun f’pożizzjoni li tipprovdi aġġornament.

Mehmuż: Rapport “Stħarriġ dwar l-ilma ta’ taħt l-art fil-landfill ta’ Houghton Quarry”

8. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fil-11 ta’ Frar 2011.

Il-Kummissjoni reġgħet qajmet din il-petizzjoni mal-awtoritajiet tar-Renju Unit fil-laqgħa 
“pakkett” tagħha li saret fl-aħħar tas-sena 2010.  B’mod partikolari, il-Kummissjoni talbet 
kjarifika dwar numru ta’ kwistjonijiet imqajma mill-petizzjonanti. 

L-awtoritajiet tar-Renju Unit infurmaw preċedentement lill-Kummissjoni li ġew stabbiliti 
limiti temporanji, li għandhom jiġu applikati għal tlieta minn erba’ ċelluli fil-landfill. Il-
petizzjonanti infurmaw lill-Kummissjoni li sa Lulju 2010 kien għad hemm biss limitu parzjali 
fuq iċ-ċellula 1, ma kien hemm l-ebda limitu previst għaċ-ċellula 3 fl-2010 u kien hemm 
taqlib sostanzjali li għadu għaddej fuq iċ-ċelluli 1 u 2. 

L-awtoritajiet tar-Renju Unit spjegaw li n-nuqqas ta’ limitu fis-sit kien tħassib validu tar-
residenti lokali. L-Aġenzija għall-Ambjent kienet qed tħeġġeġ il-pjan b’mod attiv biex is-sit 
jiġi limitat malajr kemm jista’ jkun. Il-fażi 2 tas-sit kellha limitu temporanju, iżda rampa fil-
ġenb f’din il-parti tas-sit kienet tfisser li ma setax ikun hemm limitu permanenti. Il-fażi 1 
kellha tkun limitata sal-aħħar tal-2010. Sadanittant kienet għaddejja estrazzjoni tal-gass fil-
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landfill fis-sit kollu. Barra minn hekk, dan is-sit kien parti minn verifika nazzjonali dwar il-
gass tal-landfill, u t-tim kien qiegħed jivverifika dan is-sit. Din l-evalwazzjoni kellha ssir sal-
aħħar ta’ Diċembru 2010 u l-petizzjonanti ġew imwiegħda li jingħataw kopja tagħha. Li 
jirnexxi l-limitu tas-sit sar prijorità, u dan għandu jnaqqas il-fastidju mill-irwejjaħ, l-iskart u l-
organiżmi li jagħmlu ħsara li joħorġu mis-sit. 

Barra minn hekk, il-petizzjonanti qajmu tħassib dwar il-fatt li l-livelli ta’ lissija fil-landfill qed 
jaqbżu l-kisja protettiva, ilhom inixxu fil-ġebel tal-akwifer minn Lulju 2009 u għadhom qed 
inixxu. Il-petizzjonanti lmentaw li l-operatur kien qed jippompja kwantitajiet kbar ta’ ilma 
mill-akwifer fis-sit biex jarmi s-sustanzi ta’ tniġġis mill-ispieri ta’ monitoraġġ fis-sistema ta’ 
drenaġġ. L-awtoritajiet tar-Renju Unit spjegaw li s-sitwazzjoni tal-ilma ta’ taħt l-art qed tiġi 
investigata mill-Aġenzija għall-Ambjent f’dan il-każ biex possibilment jitħarrek l-operatur 
tas-sit. Fil-ħarifa 2009 ntwera li kien hemm livelli għoljin ta’ tniġġis fl-ispieri. Il-fajl tal-każ 
qed jitħejja u l-operatur ġie intervistat bħala prekawzjoni. 

Il-petizzjonanti qajmu tħassib ukoll dwar il-fatt li kien hemm ksur tar-regoli dwar il-livell tal-
iskart fis-sit billi dawn kienu għoljin ħafna f’xi bnadi. Il-petizzjonanta ġibdet l-attenzjoni 
wkoll għat-tneħħija ta’ skrin protettiv madwar is-sit bir-riżultat li nqala’ aktar trab mis-sit u 
affettwa r-residenti lokali. L-awtoritajiet tar-Renju Unit spjegaw li l-livell ta’ lmenti dwar it-
trab kien baxx. F’dak li jirrigwarda l-livelli ta’ skart qabel toqgħod il-qiegħa, din hija 
kwistjoni relatata mal-permess tal-Prevenzjoni u l-Kontroll Integrat tat-Tniġġis immonitorjat 
mill-Aġenzija għall-Ambjent, u hawnhekk is-sit huwa konformi. Il-livelli wara li toqgħod il-
qiegħa u l-kwistjonijiet marbuta mat-tneħħija tal-iskrins huma kwistjoni ta’ ppjanar tal-
awtorità lokali tal-ippjanar, u dawn attwalment qed jiġu investigati. 

Il-Kummissjoni talbet li tkun aġġornata dwar is-sitwazzjoni tas-sit fir-rigward tal-progress li 
jkun sar dwar il-limiti, il-prosekuzzjonijiet li jkunu qed jitħejjew u r-riżultat tal-
investigazzjoni tal-awtorità lokali tal-ippjanar dwar allegazzjonijiet li r-regoli dwar il-livelli 
tal-iskart ma ġewx irrispettati.

9. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-6 ta’ Settembru 2011.

Ingħatat informazzjoni addizzjonali lill-Kummissjoni fil-laqgħa “pakkett” fl-1 ta’ Diċembru 
2010 u ngħatat informazzjoni ta’ segwitu lill-awtoritajiet tar-Renju Unit fi Frar 2011. Dan ġie 
spjegat fil-laqgħa tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet fil-15 ta’ Marzu 2011 li għaliha attendiet 
ukoll il-petizzjonanta. Minn dakinhar tal-laqgħa, il-Kummissjoni evalwat l-informazzjoni 
addizzjonali mogħtija mill-petizzjonanta f’Marzu u f’April 2011 u talbet biex tingħata 
informazzjoni aktar aġġornata dwar is-sitwazzjoni fir-rigward tal-limitar tas-sit u tal-ġbir tal-
gass, il-prosekuzzjonijiet li qed jitħejju fir-rigward tal-operatur, u l-investigazzjonijiet dwar il-
konformità mal-livelli tal-mili tal-landfill mal-awtorità lokali tal-ippjanar. Issa, l-awtoritajiet 
tar-Renju Unit taw ir-risposta tagħhom u spjegaw li 40,000 m2 tas-sit issa għandhom limitu 
permanenti u 80,000 m2 oħra ngħatalhom limitu temporanju. L-infrastruttura tal-ġbir tal-gass 
żdiedet ukoll u attwalment tammonta għal 300 m3 fis-siegħa aktar ta’ gass miġbur. Fir-
rigward tal-għoli ta’ skart maħżun, l-awtoritajiet tar-Renju Unit spjegaw li qabel ma bdew ix-
xogħlijiet tal-limitar fil-Fażi 1 f’Settembru 2010, sar stħarriġ tas-sit mill-inġiniera tal-operatur 
biex tiġi żgurata l-konformità mal-livelli ta’ qabel toqgħod il-qiegħa. Instab li f’ċerti żoni, fis-
sit intremew sa 2 metri aktar mil-limitu, iżda madankollu, f’żoni oħra kien hemm inqas mil-
limitu. Għalhekk, saret rikonfigurazzjoni tas-sit u l-operatur ġie mwissi. Il-Kummissjoni ġiet 
infurmata li l-profili ta’ wara li toqgħod il-qiegħa (post settlement) jaqgħu taħt ir-
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responsabblità tal-awtorità tal-ippjanar lokali. Attwalment, l-operatur qed jintalab juri lill-
awtorità tal-ippjanar il-mod li bih is-sit se jikseb il-profil ta’ wara li toqgħod il-qiegħa, u dan 
jinkludi l-obbligu tal-operatur li jippreżenta stima xjentifika tar-rati ta’ formazzjoni tal-qiegħa 
(settlement rates) fis-sit tal-landfill. 

Il-Kummissjoni ngħatat ukoll informazzjoni dwar l-allegazzjonijiet il-ġodda, li saru mill-
petizzjonanti minn Marzu 2011 ’il quddiem, li l-landfill hija mibnija fuq art instabbli u li din 
se taggrava minħabba l-ftehim tal-awtorità nazzjonali rilevanti li jippermetti d-detonazzjoni 
sostanzjali fis-sit barra miż-żona koperta mil-landfill u barra mill-ambitu tal-approvazzjoni 
tal-iżvilupp u l-permess ambjentali.  L-awtoritajiet tar-Renju Unit infurmaw lill-Kummissjoni 
li l-operatur irċieva stħarriġ dwar is-saħħa u s-sigurtà, imwettaq minn Sirius Geotechnical and 
Environmental Ltd dwar l-uċuħ tal-irdum tal-franka mikxufa fil-barriera, li rrapporta li parti 
minn wiċċ l-irdum hija meqjusa bħala periklu kbir għas-sigurtà u jeħtieġ li tittieħed azzjoni 
urġenti f’dan ir-rigward. L-operatur, għalhekk, qed jipproponi operazzjoni ta’ detonazzjoni ta’ 
darba. Din hija kwistjoni li qed tiġi diskussa mal-awtorità tal-ippjanar, il-Kunsill tal-Belt ta’ 
Sunderland, billi din hija kwistjoni li ma taqax fl-ambitu tal-permess irregolat mill-Aġenzija 
għall-Ambjent. Jekk l-operatur aktar tard ikun jixtieq juża ż-żona għar-rimi fil-landfill huwa 
se jkollu bżonn jibdel il-permess billi tali rimi fil-landfill ma jkunx awtorizzat skont il-
permess attwali. 

L-awtoritajiet tar-Renju Unit spjegaw li l-istqarrija tal-petizzjonanti, li l-livelli ta’ monitoraġġ 
attwali tan-nitroġenu ammonijaku fil-lissija mis-sit fl-ilma ta’ taħt l-art huma f’livelli ta’ 
madwar 16 mg/l, li huma 30 darba aktar mir-rata permessa ta’ 0.5mg/l, kienet korretta. L-
awtoritajiet tar-Renju Unit spjegaw li huma kienu tal-fehma li dan seħħ minħabba triq li tagħti 
aċċess temporanju li kienet qed isservi bħala passaġġ għat-tniġġis u li tneħħiet mill-operatur 
f’Ottubru 2010. It-tneħħija tat-triq ġiet issorveljata mill-Aġenzija għall-Ambjent u ttieħdu 
kampjuni bil-ħsieb li tittieħed deċiżjoni dwar jekk l-operatur għandux jittella’ l-qorti 
minħabba n-nuqqas ta’ konformità ma’ kundizzjoni tal-permess. Għadha qed tiġi kkunsidrata 
l-prosekuzzjoni potenzjali abbażi ta’ dan. Barra minn hekk, l-awtoritajiet tar-Renju Unit 
spjegaw li l-operatur kien intalab ineħħi l-ilma kkontaminat permezz tal-installazzjoni ta’ 
spiera tal-estrazzjoni speċifika li fil-preżent qed tiffunzjona tajjeb. Jinħtieġu żewġ spieri ta’ 
monitoraġġ oħra bejn is-sit tal-landfill u l-ispieri b’xaqliba ’l isfel. Ix-xogħol fuq dan kien 
kontinwu iżda batta minħabba nuqqas ta’ ftehim dwar l-aċċess tas-sid tal-art, iżda issa din il-
kwistjoni ġiet riżolta bl-ispieri l-ġodda li għandhom jiġu installati biex isir monitoraġġ 
addizzjonali. 

Finalment, l-awtoritajiet tar-Renju Unit infurmaw lill-Kummissjoni li fit-8 ta’ Lulju tressaq 
każ ta’ prosekuzzjoni kontra l-operatur minħabba ksur tal-kundizzjonijiet tal-permess, li seħħ 
bejn Novembru 2009 u Marzu 2010, b’rabta ma’ rwejjaħ. L-operatur instab ħati tal-ksur tal-
kundizzjonijiet tal-permess ambjentali u ġie mmultat £27,000.

Minħabba l-evalwazzjonijiet li jsiru kontinwament fis-sit, il-Kummissjoni se tkompli 
tissorvelja l-iżviluppi fis-sit biex tiżgura li jitlestew il-limitar u l-ġbir tal-gass, li l-kwistjonijiet 
tal-inkonvenjent ikkawżat mill-irwejjaħ jiġu riżolti u li jkun evidenti li s-sitwazzjoni tal-
kontaminazzjoni tal-ilma ta’ taħt l-art tkun ġiet rimedjata. Fir-rigward tar-riżoluzzjoni tal-
kwistjoni tal-ġebla instabbli viċin is-sit, il-Kummissjoni mhijiex tal-fehma li din tikser il-liġi 
ambjentali tal-UE.

10. (REV VII) Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-16 ta’ Marzu 2012.
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Mill-aħħar Komunikazzjoni ’l hawn, matul il-laqgħa li saret f’Jannar 2012, l-awtoritajiet tar-
Renju Unit ipprovdew tagħrif addizzjonali.

Fir-rigward ta’ din il-kwistjoni marbuta ma’ fastidju minħabba rwejjaħ, il-Kummissjoni ġiet 
infurmata dwar il-limitar li għadu għaddej bħalissa fuq is-sit li wassal għal dak li r-Renju Unit 
iddeskriva bħala ‘tnaqqis kbir’ fl-għadd ta’ lmenti matul is-sajf tal-2011. Il-petizzjonanti minn 
dak iż-żmien ’l hawn ikkonfermaw lill-Kummissjoni li l-ġestjoni tas-sit tidher li tjiebet 
għalkemm jissuspettaw li din hija bi tħejjija għad-deċiżjoni tal-awtoritajiet marbuta mal-
applikazzjoni tal-operatur biex jestendi l-operazzjoni tas-sit. 

Dwar il-kwistjoni tal-gass mil-landfills u b’mod partikolari l-ilment li dawk li jgħixu fil-
proprjetajiet tal-madwar ġew avżati biex ma jużawx il-kantini tagħhom minħabba tħassib 
marbut ma’ dan il-gass, l-awtoritajiet tar-Renju Unit spjegaw li ma kinux konxji minn dan u 
jħossu li ma hemm ebda evidenza għal din l-asserzjoni. 

Ir-Renju Unit spjega ulterjorment li waqt li l-permess għall-bini tas-sit skada fi Frar 2012, l-
operatur kien applika għal estensjoni addizzjonali ta’ 15-il sena, li qed tiġi eżaminata fil-
preżent. Il-Kummissjoni kienet infurmata li dan possibilment se jeħtieġ li ssir valutazzjoni tal-
impatt ambjentali oħra. 

Il-Kummissjoni infurmat lill-awtoritajiet tar-Renju Unit li, fir-rigward tal-modifika tal-
permess l-opertatur kien ressaq applikazzjoni biex, fil-bqija tas-sit, iżid il-livelli ta’ qabel 
toqgħod il-qiegħa, li jkabbar il-volum totali ta’ skart imwassal fis-sit u jżid tliet tipi ta’ skart 
ġodda: ta’ grad baxx, mhux infettiv u mhux perikoluż. L-applikazzjoni tfittex ukoll li tbiddel 
il-valuri ta’ limitu għal sustanzi fil-punti ta’ monitoraġġ tal-ilma ta’ taħt l-art, biex isiru aktar 
stretti. L-applikazzjoni għal modifika tal-permess ambjentali wkoll qed tiġi analizzata fil-
preżent, u l-partijiet kollha interessati se jiġu notifikati bid-deċiżjoni. 

Il-Kummissjoni talbet lill-awtoritajiet tar-Renju Unit jispjegaw ulterjorment il-kwistjoni tat-
tniġġis tal-ilma ta’ taħt l-art u kif kien seħħ it-tniġġis, peress li l-petizzjonanti jargumentaw li 
dan kien minħabba l-ħarba tal-lissija li skulat fl-ilma ta’ taħt l-art permezz ta’ xaqq fis-sistema 
ta’ kisi tal-landfill. L-awtoritajiet tar-Renju Unit spjegaw li s-sistema kisi ma jidhirx li kienet 
is-sors tal-kontaminazzjoni tal-ilma ta’ taħt l-art, iżda jidher li t-tniġġis seħħ minħabba l-bini 
ta’ triq temporanja ta’ aċċess biex il-vetturi jkunu jistgħu jidħlu fiż-żona tal-fażi 3 tas-sit. 
Bħala parti mix-xogħlijiet ta’ restawr tagħhom, l-awtoritajiet ambjentali rrikjedew l-
installazzjoni ta’ spieri ta’ estrazzjoni biex jitneħħa l-ilma kkontaminat mill-akwifer. Barra 
minn hekk, ġie spjegat li l-operatur, il-konsulent ta’ parti terza u r-regolatur ambjentali kienu 
qed ikomplu jeżaminaw din l-estrazzjoni u d-dejta kienet se tiġi mgħoddija lill-petizzjonanti u 
lill-Kummissjoni. Barra minn hekk, il-Kummissjoni ġiet infurmata li wara modifika tal-
permess ambjentali l-operatur kien obbligat jinstalla spieri ta’ monitoraġġ addizzjonali barra 
s-sit, u lil hinn miż-żona meqjusa li hija s-sors tat-tniġġis, matul ix-xahrejn ta’ wara, biex 
jivverifika l-livell ta’ kontaminazzjoni u jiżgura li l-problema ma nfirxitx. L-implimentazzjoni 
ta’ dan ir-rekwiżit il-ġdid iddewmet minħabba negozjati mas-sid tal-art, iżda dawn id-
diffikultajiet issa ġew solvuti. Finalment, ir-Renju Unit spjega li l-investigazzjoni tagħhom fl-
inċident ta’ kontaminazzjoni tal-ilma ta’ taħt l-art kienet finalizzata u li d-deċiżjoni finali fuq 
il-fajl għall-prosekuzzjoni kienet imminenti. Mil-laqgħa mal-awtoritajiet tar-Renju Unit sal-
lum, il-petizzjonanti pprovdew tagħrif ġdid lill-Kummissjoni li jissuġġerixxi li t-tniġġis tal-
ilma ta’ taħt l-art jista’ jkun ġej minn sors ieħor mhux magħruf fi ħdan is-sit u li mhux marbut 
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mat-triq difettuża msemmija. Kjarifika dwar din l-evidenza ġdida qed tiġi mfittxija mill-
awtoritajiet tar-Renju Unit. 

Il-Kummissjoni se tkompli tissorvelja l-iżviluppi fir-rigward ta’ Houghton-le-Spring u qed 
tistenna t-tagħrif addizzjonali mwiegħed.

11. Risposta tal-Kummissjoni (REV VIII), li waslet fis-27 ta’ Ġunju 2012

Mill-aħħar Komunikazzjoni, il-Kummissjoni talbet u rċeviet kjarifika addizzjonali mill-
awtoritajiet tar-Renju Unit fir-rigward ta’ allegazzjonijiet ulterjuri li saru mill-petizzjonanti. 

Il-petizzjonanti pprovdew tagħrif ġdid lill-Kummissjoni li jissuġġerixxi li t-tniġġis tal-ilma ta’ 
taħt l-art jista’ jkun ġej minn sors ieħor mhux magħruf fi ħdan is-sit u fil-fatt mhux marbut 
mat-triq difettuża kif iddikjarat mill-awtoritajiet tar-Renju Unit. L-awtoritajiet tar-Renju Unit 
spjegaw li l-evidenza disponibbli tal-livelli ta’ eċċess tan-nitroġenu ammonijaku mir-riżultati 
meħuda fl-ispiera magħrufa bħala M1 kienu dawk taħt investigazzjoni għal xi żmien mill-
Aġenzija għall-Ambjent. 

Intlaħaq ftehim mas-sid tal-art biswit li tiżdied spiera oħra iktar ’l isfel mill-ispiera M1 u x-
xogħol fuq din tal-aħħar issa għandu jibda. Spiera ta’ estrazzjoni oħra qrib l-M1 (magħrufa 
bħala M1a) issa ġiet installata u qed tippompja b’mod konsistenti. L-awtoritajiet tar-Renju 
Unit huma tal-fehma li l-problemi kkawżati mit-triq difettuża u l-kontaminazzjoni li rriżultat 
tal-ilma ta’ taħt l-art qed jiġu indirizzati. Fir-rigward tal-prosekuzzjoni tal-operatur għall-
kontaminazzjoni kkawżata, inbdiet azzjoni legali b’taħrika lill-Qorti tal-Maġistrati ta’ 
Sunderland. Sa issa, is-seduta ġiet aġġornata darbtejn (darba minħabba azzjoni industrijali) 
iżda skont l-aħħar informazzjoni kienet mistennija li sseħħ matul ix-xahar ta’ Ġunju 2012. Il-
Kummissjoni se titlob lill-awtoritajiet tar-Renju Unit għal aktar informazzjoni dwar is-smigħ.

12. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fil-31 ta’ Mejju 2013 (REV IX)

Mill-aħħar aġġornament mogħti f’Ġunju 2012, ġiet irċevuta informazzjoni ulterjuri mill-
awtoritajiet tar-Renju Unit. Il-Kummissjoni ġiet infurmata li l-każ ta’ prosekuzzjoni tal-
operatur tal-landfill tressaq il-Qorti wara xi dewmien. Dan kien marbut mat-tniġġis tal-ilma 
ta’ taħt l-art ikkawżat mit-triq li ġiet mibnija madwar is-sit fl-2008. L-operatur instab ħati tal-
akkużi kollha u ġie mmultat £105,000 bl-ispejjeż (madwar £130,000 b’kollox). Barra minn 
hekk, l-operatur jibqa’ obbligat li jirrimedja l-ħsara kkawżata billi jneħħi l-ilmijiet imniġġsa 
minn taħt is-sit. Il-livelli ammonijaċi għadhom ogħla mil-livelli permessi għalkemm issa 
jidher li qed jonqsu gradwalment. Ir-regolatur lokali indika li t-tneħħija tal-ilmijiet imniġġsa 
jeħtieġ li tkompli. Huwa ttamat li bħala riżultat fi żmien sena jinkisbu livelli ammonijaċi 
konformi . Stazzjon addizzjonali ta’ monitoraġġ aktar ’l isfel issa ġie installat wara xi 
dewmien konsiderevoli minħabba reżistenza mis-sid tal-art lokali. Ir-riżultati minn dan il-punt 
ta’ monitoraġġ għandhom ikunu disponibbli fi żmien xahar. Il-Kummissjoni ġiet infurmata 
mill-awtoritajiet tar-Renju Unit li r-riżultati ta’ monitoraġġ mill-punt ta’ kampjunar iktar ’l 
isfel fl-akwifer tal-ilma tax-xorb juru li l-livelli ammonijaċi baqgħu konformi mal-istandards 
tal-ilma tax-xorb. 

Rigward il-futur tas-sit, il-Kummissjoni ġiet infurmata mill-awtoritajiet tar-Renju Unit li t-
tfigħ tal-iskart domestiku fil-landfills waqaf u hemm applikazzjoni quddiem l-awtoritajiet 
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biex is-sit jingħata permess ikompli jopera għal 5 snin oħra iżda bi skart inerti biss, u b’hekk 
is-sit jimtela u jiġi livellat. Il-fatt li l-ebda skart domestiku mhu se jintefa’ fil-landfill għandu 
jnaqqas l-inkonvenjenti potenzjali lir-residenti lokali kkawżati mill-irwejjaħ. It-tħassib li issa 
għandu jiġi indirizzat mill-uffiċjali lokali tal-ippjanar huwa li jiġi żgurat li l-perjodu ta’ mili li 
jmiss jirriżulta f’sit livell u sikur, b’mod partikolari fir-rigward taż-żoni tal-irdum li fadal 
minn attivitajiet preċedenti ta’ estrazzjoni ta’ ġebel. 

Fil-laqgħa tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet tal-25 ta’ April 2013, il-petizzjonanti qajmu tħassib 
li filwaqt li saret applikazzjoni għal 5 snin biss ta’ tfigħ fil-landfill ta’ skart inerti, għad hemm 
applikazzjoni preċedenti biex ikompli jiġi depożitat l-iskart għal 17-il sena. Il-petizzjonanti 
sostnew li l-informazzjoni pprovduta lill-Kummissjoni mill-awtoritajiet tar-Renju Unit 
għalhekk hija parzjali biss. Barra minn hekk, il-petizzjonanti sostnew li filwaqt li l-livelli 
ammonijaċi fl-istazzjon ta’ monitoraġġ tal-ilma tax-xorb magħruf bħala Stoneygate forsi 
qegħdin fil-livelli permessi, il-Kummissjoni ngħata biss informazzjoni parzjali dwar dan mill-
awtoritajiet tar-Renju Unit peress li l-istazzjon tal-ippumpjar fil-fatt kellu jingħalaq minħabba 
tniġġis mikrobijoloġiku. Il-petizzjonanti sostnew li dan huwa minħabba t-tniġġis li ġej mil-
landfill aktar ’il fuq. 

Sabiex issegwi dawn l-allegazzjonijiet il-ġodda, il-Kummissjoni talbet li tingħata kummenti 
addizzjonali mill-awtoritajiet tar-Renju Unit. 

13. Risposta tal-Kummissjoni (REV X), li waslet fit-30 ta’ Ottubru 2013 

Fil-laqgħa tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet tal-25 ta’ April 2013, il-Kummissjoni talbet li 
tingħata kjarifika mill-awtoritajiet tar-Renju Unit dwar żewġ allegazzjonijiet oħra magħmula 
mill-petizzjonanti waqt din is-seduta.

L-ewwel nett, il-petizzjonanti urew it-tħassib tagħhom li l-informazzjoni li ngħatat lill-
Kummissjoni mill-awtoritajiet tar-Renju Unit li l-mili tal-landfill se jieqaf fi żmien 5 snin 
kienet parzjali peress li kien għadu jeżisti permess validu li jippermetti mili tal-landfill għal 
17-il sena oħra. L-awtoritajiet tar-Renju Unit spjegaw lill-Kummissjoni li l-permess sabiex 
jitqassar il-perjodu ta’ mili tal-landfill għal ħames snin bi skart inerti kien issa approvat mill-
awtorità tal-ippjanar rilevanti f’Awwissu 2013. L-għan hu li matul dan il-perjodu, dejjem jekk 
l-iskart inerti jkun disponibbli, is-sit jirritorna għall-kundizzjoni ta’ qabel. Il-Kummissjoni 
kienet infurmata wkoll li l-permess ta’ medda ta’ żmien itwal għall-mili tal-landfill inżamm 
pendenti u se jkun irtirat darba li tkun ittieħdet deċiżjoni dwar applikazzjoni oħra għall-
iżvilupp mill-ġdid tas-sit. It-tieni nett, il-petizzjonanti sostnew li filwaqt li l-livelli ammonijaċi 
fl-istazzjon ta’ monitoraġġ tal-ilma tax-xorb magħruf bħala Stoneygate forsi qegħdin fil-livelli 
permessi, il-Kummissjoni ngħatat biss informazzjoni parzjali dwar dan mill-awtoritajiet tar-
Renju Unit peress li l-istazzjon tal-ippumpjar fil-fatt kellu jingħalaq minħabba tniġġis 
mikrobijoloġiku. Il-petizzjonanti sostnew li dan huwa minħabba t-tniġġis li ġej mil-landfill 
aktar ’il fuq. Il-Kummissjoni talbet kjarifika fuq din l-asserzjoni u l-awtoritajiet tar-Renju 
Unit wieġbu billi spjegaw li m’hemm l-ebda evidenza li nstabet l-ammonja fil-kampjuni li 
ttieħdu mill-ispiera ta’ estrazzjoni ta’ Stoneygate, la fil-kampjuni ta’ monitoraġġ mill-
Aġenzija għall-Ambjent u lanqas fil-kampjuni meħuda mill-operatur tal-ispiera, in-
Northumbrian Water Ltd (NWL). L-awtoritajiet tar-Renju Unit spjegaw li l-istazzjon ta’ 
monitoraġġ tal-estrazzjoni ta’ Stoneygate ma ntużax bejn Mejju u Diċembru 2012 minħabba 
xogħol ta’ manutenzjoni. Il-Kummissjoni kienet infurmata li x-xogħol ta’ monitoraġġ tar-
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regulatur nazzjonali, l-Aġenzija għall-Ambjent, ma kienx affettwat meta l-istazzjoni ta’ 
Stoneygate ma kienx qed jaħdem. Skont l-awtoritajiet tar-Renju Unit it-tniġġis tal-akwifer ma 
affettwax l-ispiera ta’ estrazzjoni ta’ Stoneygate.

Konklużjonijiet

Wara d-deċiżjoni tal-awtoritajiet tar-Renju Unit f’Awwissu 2013, il-Kummissjoni kienet 
infurmata li l-mili tal-landfill fuq dan is-sit hu mistenni li jieqaf fi żmien 5 snin. Matul dan il-
perjodu, l-awtoritajiet tar-Renju Unit spjegaw li x-xogħol ta’ restawrar isir bl-użu ta’ skart 
inerti, sakemm dan ikun disponibbli. Dan se jwitti t-triq għall-iżvilupp mill-ġdid tas-sit. 

Rigward l-asserzjoni tal-petizzjonanti dwar it-tniġġis fi Stoneygate, il-Kummissjoni ma 
rċeviet l-ebda evidenza li tkompli tissostanza dawn l-allegazzjonijiet.


