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Kumitat għall-Petizzjonijiet
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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1367/2007, imressqa minn Eliane Audonet, ta’ nazzjonalità 
Franċiża, b’16-il firma, kontra żewġ pjanijiet għal ‘miżbliet enormi’

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta tilmenta dwar il-bini ta’ żewġ ‘miżbliet enormi’ (175,000 tunnellata fis-sena), 
li b’diżgwid issir referenza għalihom bħala ‘ċentru tal-istadju finali għall-ħażna ta’ skart’, 
f’distrett agrikolu fil-periferija ta’ Pariġi (Sud-Essonne). Il-petizzjonanta, li tibża’ mill-effetti 
kumulattivi fuq il-ħamrija, it-tniġġis tal-ilmijiet tax-xmajjar u għadajjar u tal-arja u l-ħsara li 
aktarx issir lill-ambjent u s-saħħa pubblika, titlob lill-Unjoni biex tieħu azzjoni preventiva, 
billi wieħed mill-proġetti kien diġà suġġett għall-proċedura ta’ konsultazzjoni pubblika.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fit-13 ta’ Mejju 2008. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-26 ta’ Settembru 2008.

Skont ir-rekwiżiti ġenerali stipulati fid-Direttiva dwar il-Landfills, landfills jistgħu jiġu 
awtorizzati mill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti biss jekk il-karatteristiċi tas-sit fir-rigward 
tal-post tal-landfills (l-eżistenza tal-ilma tal-pjan, id-distanzi minn zoni residenzjali u 
rikreattivi, il-protezzjoni tal-patrimonju naturali jew kulturali, eċċ.) jindikaw li l-landfills ma 
jimponux riskju ambjentali serju (id-dispożizzjoni 1.2 fl-Anness I għad-Direttiva dwar il-
Landfill).
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Skont id-Direttiva 85/337/KEE kif emendata mid-Direttiva 97/11/KEC1 u d-direttiva
2003/35EC2 irid isir studju tal-impatt ambjentali tal-landfills dwar l-evalwazzjoni tal-effetti 
ta’ ċerti proġetti pubbliċi u privati fuq l-ambjent jekk hemm il-possibbiltà li l-landfills
ikollhom effetti sinifikanti fuq l-ambjent.

Fl-aħħar nett, il-landfills jistgħu joperaw biss jekk l-operaturi tal-landfill jingħatalhom 
permess tal-landfill mill-awtorità kompetenti b’konformità mal-kondizzjonijiet speċifikati fl-
Artikolu 8 tad-Direttiva tal-Landfill, inkluża r-rabta bejn il-landfills imħejjija u l-pjanijiet 
approvati u fis-seħħ għall-ġestjoni tal-iskart.

Il-petizzjonanta tipprovdi elementi rigward żewġ landfills li bħalissa qegħdin fil-fażi ta’
tħejjija. Il-Kummissjoni tifhem li l-bini tal-landfills għadu ma sarx u li l-konsultazzjonijiet 
pubbliċi bħalissa qed isiru b’konformità mal-liġi Komunitarja.

Huwa f’idejn l-Istati Membri li jagħżlu sit adegwat għall-bini ta’ landfill ġdida. Id-Direttiva 
dwar il-Landfill ġiet trasposta fil-leġiżlazzjoni nazzjonali Franċiża, u għalhekk huwa mifhum 
li l-awtoritajiet kompetenti huma konxji bis-sħiħ tal-obbligi relatati mal-bini ta’ landfills
ġodda. Kif inhu l-każ bħalissa, il-Kummissjoni m’għandha l-ebda evidenza biex temmen li 
kien hemm xi ksur tal-leġiżlazzjoni tal-KE. Madankollu, jekk il-petizzjonanta tipprovdi lill-
Kummissjoni aktar ’il quddiem b’evidenza li twassalha biex temmen li l-landfills imħejjija 
qegħdin jiksru l-leġiżlazzjoni Komunitarja, il-Kummissjoni teżamina din l-informazzjoni u 
tieħu l-miżuri meħtieġa.
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