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Suġġett: Petizzjoni 1525/2008, ippreżentata minn Henryka Solak ta’ nazzjonalità 
Pollakka, dwar in-nuqqas mill-awtoritajiet Pollakki li jinfurzaw id-
Direttiva tal-Kunsill 99/31/KE dwar il-landfill tal-iskart

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jiddeskrivi s-sitwazzjoni dwar sit għar-rimi tal-iskart fil-belt ta’ Stary Zamosc 
fil-Lvant tal-Polonja, li toħloq konflitt mad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva tal-Kunsill 
99/31/KE dwar il-landfill tal-iskart. Il-petizzjonant jiddikjara fost affarijiet oħra li s-sit huwa 
ta’ periklu għas-saħħa tal-popolazzjoni lokali u jikkawża tniġġis tal-ilma ta’ taħt l-art. Barra 
minn hekk, is-sit tal-iskart mhuwiex biss fil-qrib ħafna ta’ zona residenzjali, iżda huwa wkoll 
qrib park nazzjonali. Billi l-awtoritajiet nazzjonali ma tawx kas tal-ilmenti ripetuti tiegħu, il-
petizzjonant jappella lill-Parlament Ewropew biex jinvestiga l-kwistjoni bl-għan li jkun żgurat 
li l-leġiżlazzjoni ambjentali tal-UE tiġi applikata b’mod korrett b’konnessjoni ma’ dan is-sit 
għar-rimi tal-iskart.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fl-16 ta’ Marzu 2009. Informazzjoni mitluba mill-Kummissjoni skont 
l-Artikolu 202(6).

3. Tweġiba tal-Kummissjoni, li waslet fis-7 ta’ Lulju 2009.

Kwistjonijiet li jirrigwardaw il-ġestjoni tal-iskart:

Il-petizzjonant jirreferi għal landfill antika li ilha tintuża mill-1980. Jidher li din il-landfill għadha 
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tintuża billi hemm mistqarr li l-awtorità kompetenti ħarġu permess għal 10 snin oħra. Il-
petizzjonant jilmenta dwar in-nuqqas ta’ inġinerija u ġestjoni ta’ kuljum kif suppost tal-landfill, 
hekk li din hija ta’ theddida għall-ambjent u s-saħħa tal-bniedem.  

Billi din il-landfill ilha teżisti sa minn żmien meta ġiet adottata d-direttiva dwar il-landfills, hija 
taqa’ taħt l-Artikolu 14 tad-Direttiva dwar il-Landfills. Dan ifisser li sal-preżent l-operatur tal-
landfull suppost ippreżenta lill-awtoritajiet kompetenti pjan ta’ kondizzjonament, kif ukoll ħa 
kull azzjoni korrettiva sabiex il-landfill tkun issa qed topera skont l-istandards tal-KE. Id-
Direttiva  dwar il-Landfills ma tippermettix l-operat ta’ landfills li ma jkunux konformi 
magħha  wara is-16 ta’ Lulju 2009. 

Kwistjonijiet li jirrigwardaw il-Konvenzjoni ta’ Aarhus:

Id-Direttiva 2003/4/KE1 tittratta l-aċċess pubbliku għall-informazzjoni amjentali. Skont din, l-
Istati Membri jridu jiżguraw li l-awtoritajiet pubbliċi jqiegħdu għad-dispożizzjonii ta’
kwalunkwe applikant - fuq talba ta’ dan u mingħajr ma jkollu jiddikjara l-interess tiegħu -  
informazzjoni ambjentali miżmuma minnhom jew għalihom.  Dan jimplika b’mod partikulari 
li awtorità pubblika trid tħalli li jkun hemm aċċess għal informazzjoni ambjentali fil-pussess 
tagħha jew informazzjoni li ġiet prodotta jew irċevuta minn din l-awtorità. 

In-nozzjoni ta’ awtorità pubblika hija indikata b’mod speċifiku fl-Artiklu 2 (2). Id-direttiva 
tistipula wkoll skadenzi speċifiċi: kemm jista’ jkun malajr, jew sa mhux aktar tard minn xahar 
minn meta tasal għand l-awtorità pubblika jew fi żmien xahrejn wara li tasal b’mod partikulari 
meta l-informazzjoni li tintalab tkun voluminuża jew kumplessa. Barra minn hekk, 
eżaminazzjoni tal-informazzjoni in situ dwar kwalunkwe informazzjoni mitluba għandha tkun 
permessa. Din l-eżaminazzjoni trid tkun bla ħlas, kif jistipula l-Artikolu 5(1) tad-direttiva. 
Aċċess għal informazzjoni ambjentali jista’ jinċaħad biss għal raġunijiet speċifiċi kif jipprovdi 
l-Artikolu 4 tad-diretttiva. Dawn ir-raġunijiet iridu jkunu interpretati b’mod ristrett billi jitqies 
l-interess pubbliku li jaqdi l-kxir tal-informazzjoni. Rifjut li titqiegħed għad-dispożizzjoni l-
informazzjoni kollha mitluba jew parti minnha trid tkun notifikata bil-miktub fil-limiti ta’
żmien speċifiċi msemmija hawnfuq u trid tindika r-raġunijiet għar-rifjut u tinkludi 
informazzjoni dwar il-proċedura ta’ appell. Fil-fatt, kwalunkwe applikant li jqis li t-talba 
tiegħu għall-informazzjoni ġiet injurata, ġiet rifjutata erronjament, kollha kemm hi jew parti 
minnha, jew ingħatat tweġiba inadegwata jkollu aċċess għall-proċedura ta’ appell stipulata fil-
Artikolu 6 (1) u(2).

Skont il-petizzjoni l-petizzjonant talab "fotokopja ċertifikata". Dan l-aspett m’hux ittrattat 
b’mod espliċitu fid-direttiva. Madankollu, meta awtorità pubblika tagħti aċċess għal 
informazzzjoni ambjentali fil-pussess tagħha, wieħed jippresumi li l-informazzjoni li tingħata 
tirrifletti b’mod sħiħ id-dokumenti li jkollha l-awtorità. Barra minn hekk, l-informazzjoni 
għandha tkun disponibbli bil-mod kif inhi fil-pussess tal-awtorità pubblika, sakemm, 
minħabba r-raġunijiet ta’ rifjut msemmija hawnfuq, l-informazzjoni kollha jew parti minnha 
ma’ tkunx tista’ tinkixef. 

                                               
1 Id-Direttiva 2003/4/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-28 ta’ Jannar 2003 dwar l-aċċess pubbliku 
għall-informazzjoni ambjentali u li tħassar id-Direttiva 90/313/KEE, ĠU L 41 tal-14 ta' Frar  2003.
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Il-Kummissjoni tinnota li skont il-petizzjonant il-konklużjoni finali tas-survey li għamlet il-
Lublin Foundation for the Protection of the Natural Environment  setgħet inbidlet meta 
mqabbla ma’ verżjoni preċedenti. Hemm raġunijiet differenti li jistgħu jispjegaw il-modifiki 
possibbli, inklużi żbalji fattwali jew ta’ evalwazzjoni. Huwa importanti li wieħed jindika li 
dwar il-kwistjoni sar rapport fl-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku li ma kompliex jipproċedi 
għar-raġunijiet mistqarra fil-petizzjoni nnifisha.  Barra minn hekk, il-Kummissjoni tixtieq 
tindika li huwa dibattibbli jekk il-Fondazzjoni tistax titqies awtorità pubblika skont kif 
mifhum mid-direttiva. Minkejja dan, jekk is-survey isir minn awtoritajiet pubbliċi, dawn 
għandhom ikollhom disponibbli d-dokumentazzjoni, għajr għal raġunijiet ġustifikati  ta’ rifjut, 
bħal pereżempju l-protezzjoni ta’ drittijiet intellettwali. 

Konklużjonijiet

Kwistjonijiet li jirrigwardaw il-Konvenzjoni ta’ Aarhus:

Meta jitqies dan t’hawnfuq, il-Kummissjoni ma setgħetx tikkonkludi li l-awtorità pubblika 
ma’ mxietx skont id-Direttiva 2003/4KE. Meta fil-futur  jagħmel talbiet għal aċċess għal 
informazzjoni ambjentali, il-petizzjonant huma mistieden sabiex jindika li l-applikazzjoni hija 
bbażata fuq din id-direttiva u, fejn ikun xieraq, jagħmel użu tajjeb mill-proċeduri ta’ appell li 
tipprovdi l-liġi Pollakka, skont l-Artikolu 8 (1) u (2).

Kwistjonijiet rigward immaniġġjar tal-iskart.

Billi l-petizzjonat jirreferi għall-estensjoni tal-permess tal-landfill għal 10 snin oħra, il-
Kummissjoni tippresumi li l-landfill suppost li kellha tkun ikkundizjonat fis-sens tad-Direttiva 
tal-Landfills. Madankollu, il-Kummissjoni se żżomm f’moħħha l-allegazzjonijiet magħmula 
mill-petizzjonant u se tikteb lill-awtoritajiet Pollakki sabiex tingħata assikurazzjoni li l-
landfill konċernata hija konformi mal-leġiżlazzjoni relevanti. 

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

Fl-10 ta’ Lulju 2009, l-awtoritajiet Pollakki kompetenti wieġbu għall-mistoqsijiet tal-
Kummissjoni rigward din il-kwestjoni kif ġej:

a) M’hemm l-ebda landfill li qiegħda topera bħalissa fil-muniċipalità ta’ Stary Zamość. Il-każ 
deskritt fl-ittra tal-Kummissjoni huwa relatat ma’ landfill muniċipali f’Kolonia Dębowiec fil-
muniċipalità ta’ Skierbieszów, li tmiss mal-konfini tal-muniċipalità ta’ Stary Zamość;

b) Il-landfill bħalissa hija koperta mill-miżuri ta’ traspożizzjoni nazzjonali relatati mal-iskart 
applikati mill-Polonja;

c) F’konformità mar-rekwiżiti legali, il-maniġers tal-landfill issottomettew stimi ambjentali, 
li fuqhom l-awtoritajiet kompetenti ħadu d-deċiżjonijiet amministrattivi xierqa fejn
speċifikaw sa fejn u kif faċilitajiet individwali kellhom jiġu adattati għar-rekwiżiti l-ġodda. 
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Fl-2003, deċiżjoni speċifikat kif il-landfill kellha tiġi adattata għar-rekwiżiti tal-Att dwar l-
Iskart, bażikament billi tkun mgħammra b’dan li ġej:

■ apparat ta’ kontroll u ta’ kejl għall-monitoraġġ kif mitlub mir-Regolament tal-
Ministeru għall-Ambjent tad-9 ta’ Diċembru 2002 dwar il-qasam ta’ applikazzjoni, iż-żmien, 
il-metodu u l-kundizzjonijiet tal-monitoraġġ tal-landfill;
■ zona ħadra ta’ buffer iktar mifruxa.

Minn spezzjonijiet imwettqa mill-Ispettorat Provinċjali għall-Protezzjoni Ambjentali 
f’Lublin ġie żvelat li l-maniġer tal-landfill kien wettaq l-obbligazzjonijiet li ħarġu mid-
deċiżjoni. 

F’konformità mal-leġiżlazzjoni għall-protezzjoni ambjentali fis-seħħ, il-landfill hija 
spezzjonata mill-fergħa ta’ Zamość tal-Ispettorat Provinċjali għall-Protezzjoni Ambjentali 
f’Lublin. Spezzjonijiet skedati jitwettqu darba fis-sena u jitwettqu wkoll verifiki fuq il-post 
kif u meta jidħlu lmenti relevanti. Fl-2008, il-monitoraġġ imwettaq mill-maniġer tal-landfill 
inkluda testijiet fuq l-ilma ta’ taħt l-art, il-leachate (l-ilma li joskula mil-landfill ) u l-gass tal-
landfill, analiżi fuq il-kompożizzjoni u l-istruttura tal-iskart u kejl tas-sediment tas-sit tal-
landfill. L-ittestjar tal-ilma ta’ taħt l-art u l-leachate jitwettaq darba kull tliet xhur. Is-saff ta’
taħt l-art fejn jinġabar l-ilma huwa determinat meta jittieħdu l-kampjuni tal-ilma ta’ taħt l-
art.

It-testijiet fuq l-ilma ta’ taħt l-art u l-leachate jitwettqu minn laboratorju li huwa akkreditat 
biex jagħmel testijiet fiżiċi, kimiċi u fiżjokimiċi fuq l-ilma ta’ taħt l-art.

d) Is-sit tal-landfill jiġbor il-leachate u l-gass. Fl-2008 u fis-snin ta’ qabel, il-monitoraġġ tal-
ilma ta’ taħt l-art tal-landfill twettaq f’konformità mar-Regolament tal-Ministeru għall-
Ambjent tad-9 ta’ Diċembru 2002 dwar il-qasam ta’ applikazzjoni, iż-żmien, il-metodu u l-
kundizzjonijiet tal-monitoraġġ tal-landfill. L-evalwazzjoni tar-riżultati tal-monitoraġġ 
żvelaw li l-indikaturi investigati huma konformi mal-limiti stabbiliti għall-klassijiet ta’
kwalità li jaslu sa u jinkludu klassi III (ilmijiet ta’ kwalità tajba ħafna, tajba u  sodisfaċenti).
It-testijiet ma żvelaw l-ebda tniġġis fl-ilma ta’ taħt l-art fil-limiti tal-landfill.

Id-deċiżjoni tipprovdi wkoll li l-iskart għandu jitgħatta minn saff ta’ iżolazzjoni.
Spezzjonijiet imwettqa mill-Ispettorat għall-Protezzjoni Ambjentali fis-snin riċenti wrew li l-
istruzzjonijiet għall-operar tal-landfill mhux dejjem kienu rispettati, fir-rigward tal-użu tas-
saffi ta’ iżolazzjoni. Ġew imposti penali fuq il-maniġer tal-landfill minħabba n-nuqqasijiet 
żvelati;

e) Il-Gvernatur tal-Provinċja ta’ Lubelskie ħa deċiżjoni fit-30 ta’ Ottubru 2007 fir-rigward 
ta’ din il-landfill, meta ħareġ permess integrat għall-operar ta’ landfill għall-iskart 
muniċipali. Fuq it-talba tal-maniġer tal-landfill, id-deċiżjoni ttieħdet għal dak iż-żmien u 
għandha tibqa’ tapplika sal-31 ta’ Diċembru 2010.

Konklużjonijiet

L-informazzjoni li waslet għand l-awtoritajiet kompetenti Pollakki tiżvela li l-operatur tal-
landfill għandu permess validu u li l-operatur wettaq l-obbligazzjonijiet imposti mill-
awtorità kompetenti rigward l-adattament tal-faċilità għar-rekwiżiti legali. Il-monitoraġġ ma 
żvela l-ebda tniġġis fl-ilma ta’ taħt l-art fil-limiti tal-landfill. Il-faċilità hija soġġetta għal 
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spezzjonijiet sistematiċi mill-Ispettorat Provinċjali għall-Protezzjoni Ambjentali. Ġew 
imposti penali fuq il-maniġer tal-landfill minħabba n-nuqqasijiet u l-irregolaritajiet li 
rriżultaw;
Għalhekk, fid-dawl tal-informazzjoni fil-pussess tagħha, il-Kummissjoni ma tista’ tidentifika 
l-ebda ksur possibbli tal-leġiżlazzjoni dwar l-iskart tal-UE f’dan il-każ. 


