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Suġġett: Petizzjoni 0955/2008, imressqa minn Ferdinando Kaiser, ta’ nazzjonalità Taljana, 
dwar il-lok ta’ sit għar-rimi tal-iskart f’Chiaiano (l-Italja)

Petizzjoni 1011/2008, imressqa minn A.S., ta’ nazzjonalità Taljana, dwar sit tar-
rimi tal-iskart f’Chiaiano, qrib Napli, fl-Italja

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jesprimi tħassib dwar pjanijiet mill-awtoritajiet Taljani li jqiegħdu sit għar-rimi 
tal-iskart f’Chiaiano fit-Tramuntana ta’ Napli, ftit mijiet ta’ metri biss ’il bogħod mid-distrett 
ta’ Napli fejn jinsabu l-ikbar sptarijiet fin-Nofsinhar tal-Italja. Il-petizzjonant jindika li z-zona 
hija abitata b’mod sfiq, u li tifforma parti mill-Parco Metropolitano Delle Colline, waħda mill-
ftit zoni ambjentali f’Napli.  Is-sit proġettat għar-rimi tal-iskart għandu jitqiegħed f’dik li 
qabel kienet barriera tal-ġebel tat-tufa li waslet f’punt li se tikkollassa. Il-petizzjonant jesprimi 
tħassib dwar il-possibiltà ta’ skart tossiku li qiegħed jintrema hemmhekk, minħabba li l-ilma 
ta’ taħt l-art faċilment jista’ jiġi kontaminat – billi l-ġebla tat-tufa hija permeabbli ħafna. 
Huwa jitlob lill-Parlament Ewropew sabiex jinvestiga jekk is-sit proġettat għar-rimi tal-iskart 
huwiex konformi mal-leġiżlazzjoni rilevanti.

Sommarju tal-petizzjoni 1011/2008

Il-petizzjonanta tilmenta dwar il-pjanijiet tal-awtoritajiet Taljani li jillokaw sit għar-rimi tal-
iskart viċin id-dar tagħha f’Chiaiano qrib Napli. Hi ssostni li dan jikser il-leġiżlazzjoni 
nazzjonali u Ewropea. Is-sit jinsab f’zona b’popolazzjoni densa li tifforma wkoll parti mill-
Parco Metropolitano Delle Colline. Il-petizzjonanta ssostni li l-esperti qiesu l-lokazzjoni ta’ 
dan is-sit, li qabel kien barriera tat-tufa, bħala mhux xieraq għar-rimi tal-iskart minħabba li 
hemm akwiferu taħtu li jista’ faċilment jitniġġes peress li t-tufa hija blata tassew permeabbli. 
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Il-petizzjonanta ssostni wkoll li hemm il-possibiltà li jintrema skart tossiku fis-sit. Hi tqis li s-
sit tar-rimi ma jkunx meħtieġ jekk il-politika tat-trattament tal-iskart tinbidel b’mod li l-iskart 
jiġi sseparat qabel il-ġarr u ttrattat b’mezzi mekkaniċi jew bijoloġiċi.

2. Ammissibilità

Il-petizzjoni nru 955/2008 ġiet iddikjarata ammissibbli fis-27 ta’ Novembru 2008.   Il-
Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ 
Proċedura).
Petizzjoni nru 1011/2008 ġiet iddikjarata ammissibbli fl-10 ta’ Diċembru 2008. Il-
Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ 
Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-20 ta’ Frar 2009.

Is-siti tar-rimi tal-iskart (terrafermi) huma rregolati fil-livell Komunitarju bid-Direttiva 
1999/31/KE1 dwar ir-rimi ta’ skart f’terraferma. Skont l-Anness I tad-Direttiva tat-terrafermi, 
il-post ta’ terraferma għandu jikkunsidra l-ħtiġijiet relatati ma’: 

a) id-distanzi mill-fruntiera tas-sit għal żoni residenzjali u rikreazzjonali, passaġġi tal-ilma, 
korpi tal-ilma u siti oħra urbani u agrikoli;

b) l-eżistenza tal-ilma tal-qiegħ, ilma tal-kosta jew żoni ta' protezzjoni tan-natura fiż-żona;

c) il-kundizzjonijiet ġeoloġiċi jew idroġeoloġiċi fiż-żona;

d) ir-riskju ta' diluvju, saħħa, irdum jew valangi fuq is-sit;

e) il-protezzjoni tal-patrimonju kulturali jew naturali fiż-żona.

Il-terraferma tista' tiġi awtorizzata biss jekk il-karatteristiċi tas-sit b'rispett għal ħtiġijiet 
imsemmja fuq, jew miżuri korrettivi li jridu jittieħdu, jindikaw li t-terraferma mhux qiegħda 
f'pożizzjoni ta' riskju serju għall-ambjent.  Id-direttiva ma tipprovdix ħtiġijiet speċifiċi f’dak li 
għandu x’jaqsam ma’ distanzi speċifiċi li għandhom jiġu mħarsa meta jiġi deċiż il-lok għal
terraferma. 

Għandu jiġi nnutat li l-għażla tas-sit tar-rimi tal-iskart u d-deċiżjoni li tawtorizzah għandhom 
isiru mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri. L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
jevalwaw ir-riskji relatati mal-ftuħ ta’ installazzjonijiet ġodda għall-ġestjoni tal-iskart. Il-
Kummissjoni ma tistax tindaħal lill-awtoritajiet kompetenti nazzjonali dwar il-post u l-
karatteristiċi tal-infrastruttura, sa fejn id-deċiżjonijiet jittieħdu skont il-liġi ambjentali tal-
Komunità.

Skont l-Artikolu 8 tad-Direttiva tat-terraferma, l-awtorità kompetenti ma toħroġx permess 
għal sit tar-rimi tal-iskart sakemm is-sit ma jkunx f’konformità sħiħa mal-ħtiġijiet kollha 
previsti fid-Direttiva tat-terraferma u l-leġiżlazzjoni l-oħra applikabbli.

Barra minn hekk, fir-rigward tal-possibilità ta’ rimi ta’ skart tossiku, id-Direttiva tat-
                                               
1 OJ L 182, 16.7.1999, p. 1-19



CM\770975MT.doc 3/3 PE421.176v01-00

MT

terraferma tipprojbixxi ċertu tip ta’ skart bħal dak korrużiv jew skart ieħor infettiv minn sptar 
jew klinika. L-Anness II ta’ din id-Direttiva jistabbilixxi l-kriterji u l-proċeduri għall-
aċċettazzjoni tal-iskart f’terraferma partikolari. Jekk parti mill-iskart għar-rimi jkun meqjus 
perikoluż, dan għandu jittieħed lejn sit tar-rimi ta’ skart perikoluż.

Skont id-Direttiva 91/689/KEE tat-12 ta’ Diċembru 1991 dwar skart perikoluż1 li tippreżenta 
r-regoli dwar l-iskart perikoluż, l-Istati Membri għandhom jiżguraw ukoll li kategoriji 
differenti ta’ skart perikoluż ma jitħalltux u li l-iskart perikoluż ma jitħallatx ma skart li mhux 
perikoluż, għajr fejn il-miżuri neċessarji jkunu ttieħdu biex titħares is-saħħa tal-bniedem u l-
ambjent.

Barra dan, id-Direttiva tal-Kunsill 85/337/KEE2 kif emendata bid-Direttivi 97/11/KE3 u 
2003/35KE4 dwar l-istima ta’ l-effetti ta’ ċerti proġetti pubbliċi u privati fuq l-ambjent 
(Direttiva EIA), tapplika għall-installazzjonijiet tar-rimi tal-iskart. Siti għar-rimi ta’ skart 
tossiku jew terrafermi għal skart mhux perikoluż b’kapaċità li taqbeż 100 tunnellata kuljum, 
kif elenkat f’Anness I, paragrafi 9 u 10 tad-Direttiva huma obbligati li ssirilhom stima tal-
impatt ambjentali skontt l-Artikolu 4(1) tad-Direttiva.  Terrafermi oħra, kif elenkati fl-Anness 
II, paragrafu 11(b) tad-Direttiva, huma meħtieġa li ssirilhom stima tal-impatt ambjentali qabel 
ma jirċievu l-awtorizzazzjoni għall-iżvilupp taħt l-Artklu 4(2) tad-Direttiva fejn hu kkunsidrat 
li jista’ jkollhom effetti sinifikanti fuq l-ambjent minħabba, inter alia, in-natura, id-daqs u l-
lokazzjoni tagħhom.  Fil-konsiderazzjoni ta’ jekk proġett partikolari tal-iskart li jaqa’ taħt l-
Anness II tad-Direttiva EIA jkunx mistenni jkollu effetti sinifikanti fuq l-ambjent, jeħtieġ li 
jitqiesu l-kriterji stipulati fl-Anness III tad-Direttiva li jinkludu, inter alia, konsiderazzjoni tal-
effetti kumulattivi tal-proġett meħuda ma’ proġetti oħra. Għal proġetti soġġetti għad-Direttiva 
EIA, l-istima għandha tipproduċi informazzjoni konformi mal-Artikolu 5 tad-Direttiva.  L-
Anness IV tad-Direttiva EIA jelenka tali rekwiżiti ta’ informazzjoni u b’mod espliċitu 
jirreferi, inter alia, għal deskrizzjoni tal-effetti kumulattivi tiegħu.

Fl-aħħar nett, jekk il-lokazzjoni tat-terraferma taffettwa zona naturali protetta, l-awtoritajiet 
jeħtiġilhom josservaw l-Artikolu 6(3) tad-Direttiva 92/43/KEE5 dwar il-konservazzjoni tal-
ħabitat naturali u tal-fawna u l-flora selvaġġa. Dan jirrikjedi li kull pjan jew proġett li jista’ 
jkollu effetti sinifikanti fuq Zona Speċjali ta’ Konservazzjoni jew fuq Zona ta’ Protezzjoni 
Speċjali għandu jkun soġġett għal stima adegwata tal-effetti tiegħu fuq is-sit mill-perspettiva 
tal-għanijiet tad-Direttiva.

Konklużjonijiet
Skont l-informazzjoni provduta mill-petizzjonant, il-Kumissjoni tifhem li s-sit tar-rimi tal-
iskart imsemmi għadu fi stadju ta’ ppjanar.  Għalhekk f’dan l-istadju, ikun kmieni li wieħed 
jassumi ksur tad-Direttivi 1999/31/KE; 85/337/KEE kif emendata; u d-Direttiva 92/43/KE.  
Jekk il-petizzjonant jipprovdi iktar informazzjoni kuntrarja għal dan, il-Kummissjoni tkun, 
ovvjament, kuntenta li teżaminaha.
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