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Suġġett: Petizzjoni 0276/2008, ippreżentata minn Roberto Giurastante, ta’ 
nazzjonalità Taljana, f’isem Greenaction Transnational, dwar tniġġis minn 
sit ta’ rimi ta’ skart tossiku fir-resort ta’ Trieste f’Barcola (fl-Italja)

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jesprimi tħassib dwar tniġġis minn sit ta’ rimi f’Barcola qrib Trieste kkawżat 
minn bosta sustanzi, inkluż irmied ta’ inċineratur li fih id-dijossina. Is-sit ta’ rimi jinsab fejn 
il-baħar u ħdejn zona fejn imorru jgħumu ħafna nies. Il-petizzjonant diġà rreġistra b’mod 
uffiċjali t-tħassib tiegħu rigward il-periklu ta’ tniġġis. Madankollu, investigazzjonijiet 
kriminali ntemmu fl-2007 u ma ġewx adottati miżuri ta’ protezzjoni, minkejja li l-awtoritajiet 
irrikonoxxew il-periklu li hemm. Il-każ reġa’ tressaq quddiem l-awtoritajiet amministrattivi. 
Il-petizzjonant juri li hu ma jistax ikollu aċċess għad-dokumenti li jindikaw il-livelli ta’ 
tniġġis, u jargumenta li hu għandu d-dritt jagħmel dan skont il-Konvenzjoni ta’ Aarhus. Hu 
jsostni wkoll li l-awtoritajiet Taljani kisru l-leġiżlazzjoni Ewropea u għalhekk hu qiegħed 
jitlob lill-Parlament Ewropew jieħu azzjoni. 

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-18 ta’ Lulju 2008. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli tal-Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-22 ta’ Ottubru 2008.

Skont l-allegazzjonijiet sottomessi mill-petizzjonant il-Kummissjoni tifhem li f’din il-landfill
f’Barcola qed jintefa’ skart perikoluż li mhux ittrattat minn qabel, u għalhekk qed jikkawża 
effetti potenzjalment ħżiena għall-ambjent u għas-saħħa tal-bniedem.
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L-għan tad-Direttiva 1999/31/KE dwar il-landfill tal-iskart1 hu li jipprovdi miżuri li jevitaw 
jew inaqqsu, kemm jista’ jkun, l-effetti negattivi fuq l-ambjent kif ukoll kull riskju li jirriżulta 
ta’ periklu għas-saħħa tal-bniedem, minn landfill tal-iskart. 

Hu mifhum li l-landfill f’Barcola diġà kienet qiegħda topera meta d-Direttiva tal-Landfill 
daħlet fis-seħħ. L-Artikolu 14 ta’ din id-direttiva jistipula li l-Istati Membri jkollhom jieħdu 
miżuri sabiex il-landfills li jkunu ġew mogħtija permess jew li diġà kienu qegħdin joperaw 
fiż-żmien tat-traspożizzjoni tad-Direttiva tal-Landfill – fis-16 ta’ Lulju 2001 – jistgħu ma 
jibqgħux joperaw jekk ma jitħejjiex pjan ta’ kundizzjonament għas-sit sabiex ikun konformi 
mar-rekwiżiti tad-Direttiva tal-Landfill (bl-eċċezzjoni ta’ rekwiżiti li għandhom x’jaqsmu 
mal-post tas-sit). Il-pjan ta’ kundizzjonament tas-sit jeħtieġ ikun lest sas-16 ta’ Lulju 2009.

Jekk l-iskart mormi f’Barcola jkun ta’ natura perikoluża, is-sit tal-landfill imbagħad ikun 
jeħtieġ li jikkonforma mar-rekwiżiti speċifiċi stipulati f’Anness I tad-Direttiva tal-Landfill.

L-Artikolu 6 (a) tad-Direttiva tal-Landfill jiddikjara li skart li jkun għadda minn trattament 
biss jista’ jiġi mormi f’landfill. Barra minn hekk, id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2003/33/KE2

tipprovdi kriterji u proċeduri biex fil-landfills jiġi aċċettat skart skont il-prinċipji stipulati 
f’Anness II tad-Direttiva tal-Landfill.

Konklużjonijiet

Sabiex ikunu ċċarati l-allegazzjonijiet tal-petizzjonant, il-Kummissjoni se tfittex l-opinjoni 
tal-awtoritajiet kompetenti Taljani.

4. Risposta tal-Kummisjoni, li waslet fl-20 ta’ Frar 2009.

Il-kwistjoni dwar il-ġestjoni tal-iskart

Skont l-Artikolu 4 tad-Direttiva ta’ Qafas dwar l-Iskart3, l-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri neċessarji biex jaċċertaw li l-iskart ikun irkuprat jew mormi b’tali mod li ma jkunx ta’ 
periklu għas-saħħa tal-bniedem u li ma jkunx ta’ riskju partikolarment, għall-ilma, l-arja jew 
il-ħamrija, jew għall-pjanti jew għall-annimali, fost l-oħrajn. Barra minn hekk, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li jipprojbixxu  l-abbandun, ir-rimi jew il-ġestjoni mhux ikkontrollata tal-
iskart. 

Fl-ittra tagħha tal-21 ta’ Novembru 2008, l-Italja wieġbet il-mistoqsija tal-Kummissjoni dwar 
dan il-każ billi stqarret li l-proċedura tar-riabilitazzjoni tas-sit magħluq tal-landfill (li ilu
magħluq mill-31 ta’ Mejju 1983) għadha għaddejja u l-analiżi tar-riskju li għandha titwettaq 
mill-parti responsabbli se turi liema azzjoni ulterjuri għandha tittieħed jekk din tkun meħtieġa.

Fil-passat is-sit tal-landfill kien jinkorpora skart inert u irmied prodott mill-inċineratur il-

                                               
1 ĠU L 182, 16.7.1999, p. 1
2 ĠU L 11, 16.1.2003, p.27 
3 Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta’ April 2006 dwar l-iskart, ĠU L 114, 27.4.2006, p. 9.
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qadim tal-belt. Fl-2005, l-Awtorità tal-Port ta’ Trieste, li kellha din il-landfill taħt il-
ġuriżdizzjoni tagħha, nediet proċeduri fuq inizjattiva tagħha stess biex tirriabilita s-siti 
kkontaminati. Għal dan il-għan, saru investigazzjonijiet minn laboratorji privati, li 
reċentement reġgħu saru  minn laboratorju pubbliku - ARPA, li jinkludu t-teħid ta’ kampjuni 
tal-ħamrija, tal-ilma tal-art, tas-sediment tal-baħar, tal-ilma ta’ wiċċ il-baħar u tal-arja. 

Skont ir-riżultati preliminari pprovduti mill-ARPA:

1. Ma ġew identifikati l-ebda problemi ta’ dijossini fil-ħamrija jew trab fl-arja;
2. Ġie espost xi rmied tal-inċineratur; 
3. Ma nstabx asbestos ; 
4. Is-saff ta’ art li jmiss mal-massa tal-landfill ġie affettwat b’ammonti li jaqbżu l-limitu 

ta’ kontaminazzjoni;
5. L-ilma tal-art ma qabiżx il-limitu ta’ kontaminazzjoni;
6. L-ilma tal-baħar ma rriżultax li ġarrab ħsara;
7. Is-sediment tal-baħar huwa kumpless minħabba li jiġi influwenzat mill-attività tal-Port 

ta’ Trieste li jinsab fil-qrib u mit-traffiku marittimu, u għaldaqstant l-awtoritajiet 
jemmnu li dan l-aspett għandu jiġi studjat b’aktar reqqa.

Wara li kkunsidraw dak li ntqal hawn fuq, l-awtoritajiet kompetenti ħadu l-azzjonijiet urġenti 
adegwati biex jaċċertaw is-sigurtà tas-sit. Pereżempju, il-kwistjoni li tissemma fit-tieni punt 
t’hawn fuq ġiet solvuta permezz ta’ saff ta’ laqx ta’ 30-50 cm li jipprevjeni l-erożjoni u r-
rilaxx fl-atmosfera. Barra minn hekk, bini ġdid relatat ma’ assoċjazzjonijiet tal-isport u tal-
ilma ġie permess fiz-zoni madwar l-ilqugħ li jkopri l-landfill, biex b’hekk jipprovdi kenn 
magħmul mill-asfalt. Fl-aħħar nett, il-komun ta’ Trieste ħareġ ordni li tipprojbixxi t-taħfir 
f’kull parti tal-ilqugħ.

Il-kwistjoni dwar il-Konvenzjoni ta’ Aarhus

Il-petizzjonant jispjega li ma setax ikollu aċċess għall-fajl tal-investigazzjoni kriminali 
mmexxija mill-Prosekutur tar-Repubblika ta’ Trieste, li fih evalwazzjoni fuq is-sit ta’ Barcola. 
Huwa jqis li dan ir-rifjut jmur kontra l-Konvenzjoni ta’ Aarhus dwar l-aċċess għall-
informazzjoni, il-parteċipazzjoni pubblika fit-teħid ta’ deċiżjonijiet u l-aċċess għall-ġustizzja 
fi kwistjonijiet ambjentali1.

Joħroġ ċar mill-petizzjoni li l-każ jirreferi għal investigazzjoni kriminali. Il-Konvenzjoni ta’ 
Aarhus tikkonċerna, fost l-oħrajn, l-aċċess tal-pubbliku għall-informazzjoni ambjentali 
miżmuma mill-awtoritajiet pubbliċi skont it-termini tal-Konvenzjoni. Madankollu, l-Artikolu 
2(2) tal-Konvenzjoni jgħid li “Din id-definizzjoni ma għandhiex tinkludi korpi jew 
istituzzjonijiet meta jaġixxu f'kapaċità ġudizzjali jew leġislattiva”.

                                               
1 Id-deċiżjoni tal-Kunsill tas-17 ta’ Frar 2005 (2005/370/KE) hija dwar il-konklużjoni, f’isem il-Komunità 

Ewropea, tal-Konvenzjoni dwar l-aċċess għall-informazzjoni, il-parteċipazzjoni pubblika fit-teħid ta’ 
deċiżjonijiet u l-aċċess għall-ġustizzja fi kwistjonijiet ambjentali, ippubblikata fil-ĠU L 124 tas-17.05.05, 
paġna 1. Il-Komunità Ewropea ilha tagħmel parti mill-Konvenzjoni ta’ Aarhus mis-17.05.05.
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Id-Direttiva 2003/4/KE1 adattat il-leġiżlazzjoni Komunitarja biex tagħmilha kompletament 
kompatibbli ma’ din il-Konvenzjoni. Fl-Artikolu 2(2) tagħha, hija tgħaddi għad-definizzjoni 
ta’ awtorità pubblika skont it-termini tad-Direttiva, filwaqt li żżid li “L-Istati Membri jistgħu 
jipprovdu illi din id-definizzjoni ma għandhiex korpi jew istituzzjonijiet meta jaġixxu 
f’kapaċità ġudizzjali jew leġislattiva”. Din id-dispożizzjoni hija kompletament konformi mal-
Konvenzjoni.

Jirriżulta li l-awtoritajiet ġudizzjarji, b’mod leġittimu, jistgħu ma jagħtux aċċess għall-
informazzjoni, li tikkostitwixxi informazzjoni ambjentali skont it-termini tal-Konvenzjoni, 
miġbura fil-fajls bħal dak imsemmi fil-petizzjoni.

Konklużjonijiet

Il-Kummissjoni tifhem li l-proċeduri tar-riabilitazzjoni għadhom għaddejjin u tistenna li l-
analiżi tar-riskju tiġi ffinalizzata mill-parti responsabbli u speċjalment li l-kwistjonijiet 
msemmija f’punti 4 u 7 hawn fuq jiġu indirizzati b’mod xieraq u li jissodisfa lill-awtoritajiet 
kompetenti. Il-Kummissjoni eventwalment se titlob aġġornament tal-każ mingħand l-
awtoritajiet Taljani kompetenti u se tirrapporta lill-Kumitat għall-Petizzjonijiet dwar dan.

5. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-26 ta’ Ottubru 2009.

Ir-riżultati tal-investigazzjonijiet li saru mil-laboratorji privati u li sussegwentement reġgħu 
saru minn laboratorju pubbliku - ARPA - kienu diġà inklużi fil-komunikazzjoni preċedenti
tal-Kummissjoni tal-20 ta’ Frar 2009 (ara punti 1 sa 7 tagħha).

F’ittra oħra tat-3 ta’ Lulju 2009, il-Kummissjoni talbet kjarifika u segwitu mill-awtoritajiet 
Taljani rigward il-punti 4 u 7 t’hawn li jirrigwardaw il-landfills u s-sedimenti. 

Fis-6 ta’ Awwissu 2009, l-Italja wieġbet hekk:

Punt 4 (“Is-saff ta’ art li jmiss mal-massa tal-landfill ġie affettwat b’ammonti li jaqbżu l-valuri
ta’ limitu għall-kontaminazzjoni”): Skont id-dokument ta’ sommarju tal-karatterizzazzjoni 
adottat mir-Reġjuni ta’ Friuli Venezia Giulia, jidher li t-tniġġis huwa limitat għal dik iz-zona 
madwar l-ilqugħ ta’ Barcola u attwalment hemm ftit jew l-ebda emmissjonijiet li jaffettwaw 
zoni lil hinn minn din li ssemmiet jew lill-bnedmin fiz-zona, jew fiz-zoni marini viċin l-
ilqugħ.

Madankollu, l-Awtorità tal-Port ta’ Trieste lestiet ix-xogħlijiet ta’ stabbilizzazzjoni fiz-zona u 
b’hekk eliminat kull possibilità li kien għad baqa’ li d-dijossini jinxterdu bir-riħ u jagħmlu 
kuntatt mal-ġilda tal-bniedem u/jew jikkontaminaw l-ambjent. Dan twettaq billi s-saffi tal-blat 
li jidhru ’l fuq minn wiċċ l-art inksew b’saffi ta’ żrar jew asfalt.

                                               
1 Id-Direttiva 2003/4/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-28 ta’ Jannar 2003 dwar l-aċċess pubbliku 

għat-tagħrif ambjentali u li tħassar id-Direttiva 90/313/KEE tal-Kunsill, ippubblikata fil-ĠU L 41 tal-14.02.03, 
paġna 26.
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Punt 7 (“Is-sediment tal-baħar huwa kumpless minħabba li jiġi influwenzat mill-attività tal-
Port ta’ Trieste li jinsab fil-qrib u mit-traffiku marittimu, u għaldaqstant l-awtoritajiet jemmnu 
li dan l-aspett għandu jiġi studjat b’aktar reqqa”) : L-Awtorità tal-Port ta’ Trieste lestiet il-
pjan ta’ karatterizzazzjoni taz-zona marittima li tinsab qrib il-landfill. Dan inkluda 31 studju li 
saru fil-baħar waqt tfittxija għal metalli, PCBs,PAHs, TBT, asbestos, eċċ; kif ukoll it-twettiq
ta’ testijiet tossikoloġiċi u kejl bijoakkumulattiv fuq organiżmi bivalvi li jgħixu fiz-zona qrib
il-landfill. Ir-riżultati juru li s-solubilità baxxa tad-dijossini fl-ilma u l-assenza tagħhom 
f’partikoli li jkunu fl-arja jillimitaw it-tixtrid tagħhom mill-art għall-baħar. Aktar minn hekk, 
il-valuri ta’ konċentrazzjoni tad-dijossini li jinstabu fis-sedamenti huma konsiderevolment 
aktar baxxi (għal mijiet ta’ drabi) minn dawk misjuba fuq l-art.

Konklużjonijiet

Fid-dawl ta’ dan li ntqal fuq, il-Kummissjoni hi tal-opinjoni li l-awtoritajiet kompetenti ħadu 
l-azzjoni neċessarja sabiex ikun hemm rimedju għas-sitwazzjoni tal-landfill ta’ Barcola. 
Għalhekk, il-Kummissjoni f’dan il-każ ma tistax tidentifika ksur possibbli tal-liġi tal-UE dwar 
l-iskart.


