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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0727/2005, imressqa minn Valerie Gardner, ta’ nazzjonalità 
Brittanika, f’isem Residenti kontra ż-Żibel, dwar Proġett ta’ Landfill fil-
Barriera ta’ Path Head, Blaydon, Tyne and Wear

1. Sommarju tal-petizzjoni

Ir-rikorrent, f’isem l-assoċjazzjoni “Residenti kontra ż-Żibel”, toġġezzjona għal proġett ta’ 
landfill għal skart domestiku, industrijali u kummerċjali fil-Barriera ta’ Path Head, Blaydon, 
Tyne and Wear. Il-proġett diġà rċieva permess mill-awtoritajiet lokali u bħalissa qiegħed 
jistenna l-approvazzjoni tal-Aġenzija għall-Ambjent. Ir-rikorrent tiddubita fuq il-bżonn ta’ 
landfill ġdida fiż-żona billi diġà jeżistu jew huma ppjanati 33 sit bħal dan f’raġġ ta’ żewġ mili 
ta’ Path Head. Ir-rikorrent hija kkonċernata fuq l-impatt li dan il-proġett ta’ landfill ikollu fuq 
is-saħħa ta’ dawk li jgħixu fil-qrib tas-sit propost.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli nhar it-23 ta’ Novembru 2005. Il-Kummissjoni ġiet mistiedena biex 
tagħti informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet nhar it-3 ta’ Frar 2006.

Il-petizzjoni għandha x’taqsam mal-pjan ta’ bini ta’ landfill għal skart domestiku, industrijali 
u kummerċjali fil-Barriera ta’ Path Head, Blaydon, Tyne and Wear. Ir-rikorrent huwa 
kkonċernat fuq l-impatt li dan il-proġett ta’ landfill se jkollu fuq is-saħħa ta’ dawk li jgħixu 
fil-qrib tas-sit propost.

L-obbligi ġenerali għat-trattament tal-iskart huma definiti fid-Direttiva 75/442/KEE dwar l-
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iskart1. Din id-direttiva tobbliga b’mod partikolari lill-Istati Membri sabiex jiżguraw li l-iskart 
ikun irkuprat jew mormi mingħajr ma jkun ta’ periklu għas-saħħa tan-nies, li l-intrapriżi 
kollha li jwettqu xogħlijiet ta’ rkupru u ta’ rimi jkollhom il-permess u jkunu soġġetti għal 
spezzjonijiet perjodiċi.

Id-Direttiva 1999/31/KE dwar il-landfills tal-iskart2 tistabilixxi rekwiżiti aktar speċifiċi għall-
kostruzzjoni, tħaddim, għeluq u attenzjoni li tibqa’ tingħata lil-landfills. Rigward l-għażla tas-
siti għal-landfills, telenka għadd ta’ kriterji li jinkludu l-kondizzjonijiet idroġeoloġiċi tas-sit, 
il-preżenza ta’ żoni  residenzjali, agrikoli u naturali protetti li għandhom jitqiesu u tiddikjara li 
l-landfill tista’ tiġi awtorizzata biss jekk ma tkunx ta’ theddida sinjifikanti għall-ambjent. 
Waħda mill-kondizzjonijet għall-permess hija li l-proġett tal-landfill ikun konformi mal-pjan 
tal-immaniġġjar tal-iskart.

Il-landfills li jieħdu iktar minn 10 tunnellati ta’ skart kuljum jew b’kapaċità totali ta’ aktar 
minn 25,000 tunnellata, bl-esklużjoni ta’ landfills għal skart inerti, għandhom bżonn permess 
integrat taħt id-Direttiva 96/61/KE dwar il-prevenzjoni u l-kontroll ta’ skart integrat3.

Għandha ssir Valutazzjoni tal-Impatt Ambjentali b’mod konformi mad-Direttiva 85/337/KEE 
kif emendata bid-Direttiva 97/11/KE dwar il-valutazzjoni tal-effetti ta’ ċerti proġetti pubbliċi 
u privati fuq l-ambjent4 jekk ikun probabbli li l-landfill ikollu effetti sinjifikanti fuq l-ambjent.

Il-Kummissjoni ma għandhiex is-setgħa li tinterferixxi fid-deċiżjonijiet meħuda mill-
awtoritajiet nazzjonali fuq l-għażla tas-siti għat-trattament tal-iskart. L-irwol tal-Kummissjoni 
huwa li tiżgura li l-Istati Membri japplikaw korrettament il-leġiżlazzjoni relevanti tal-
Komunità. Billi f’dan il-każ il-proġett għadu fi stadju bikri u ebda awtorizzazzjoni għal-
landfill għadha ma ngħatat, ma jista’ jiġi identifikat l-ebda ksur potenzjali tal-leġiżlazzjoni.

4. Tweġiba kumplimentari mill-Kummissjoni (Tweġiba ulterjuri tal-Kummissjoni), li 
waslet nhar it-3 ta’ Lulju 2006.

Bħala informazzjoni addizzjonali, il-Kummissjoni rċeviet il-permess għas-sit tal-landfill fil-
Barriera ta’ Path Head minn SITA Environment Ltd. bħala operatur, maħruġ mill-Aġenzija 
għall-Ambjent fil-31 ta’ Awwissu 2005.

Id-Direttiva 1999/31/KE fuq il-landfill ta’ skart tistabbilixxi r-rekwiżiti speċifiċi għall-
kostruzzjoni, tħaddim, għeluq u attenzjoni li tibqa’ tingħata lil-landfills. Anness I tad-
Direttiva dwar il-landfill jirregola l-kundizzjonijiet bażiċi u ġenerali għal-lok tal-landfill, 
għall-kontroll tal-ilma u l-immaniġġjar ta’ likwidu li jkun għadda mill-ħamrija, għall-
protezzjoni tal-ħamrija u tal-ilma, għall-kontroll tal-gass, fastidji u perikli, stabilità u barrieri. 
L-Anness II jindirizza l-kriterji ta’ aċċettazzjoni tal-iskart u l-Anness III huwa dwar il-
proċeduri ta’ monitoraġġ u kontroll għat-tħaddim u għal mod kif tibqa’ tingħata attenzjoni lil-
landfill.

Il-permess sottomess ikopri r-rekwiżiti speċifiċi kollha stabbiliti fid-Direttiva 1999/31/KE 
                                               
1 ĠU L 194, 25.7.1975, p. 47, kif emendata l-aħħar bid-Deċiżjoni 96/350/KE, ĠU L 135, 6.6.1996, p. 32
2 ĠU L 182, 16.7.1999, p. 1
3 ĠU L 257, 10.10.1996, p. 26
4 ĠU L 175, 5.7.1985, p. 40; ĠU L 73, 14.3.1997, p. 5



CM\802494MT.doc 3/6 PE369.942/REV.VIv01-00

MT

dwar il-landfills tal-iskart. Il-landfill hija awtorizzata għar-rimi ta’ skart li ma jkunx perikoluż. 
Tiddeskrivi “kondizzjonijiet ta’ xogħol” dettaljati li jiddefinixxu liema skart hu aċċettat fis-sit, 
kif ukoll il-kriterji ta’ aċċettazzjoni b’mod dettaljat. Huma stabbiliti l-limiti ta’ aċċettazzjoni 
ta’ skart fis-sena, kif ukoll il-limiti ta’ emissjonijiet fl-ajru, fil-wiċċ tal-ilma u fil-katusi tad-
drenaġġ. L-operatur għandu jippreżenta għadd ta’ valutazzjonijiet tal-impatt. Kienu stabbiliti 
parametri dettaljati għall-monitoraġġ tal-ilma miżmum taħt l-art u għall-monitoraġġ tal-
frekwenza, inkluż il-kriterji tal-valutazzjoni tal-ilma miżmum taħt l-art u l-kriterji ta’ 
konformità mal-kwalità tal-ilma miżmum taħt l-art. Dispożizzjonijiet speċifiċi jikkunsidraw 
il-prevenzjoni tal-irwejjaħ u l-emissjonijiet fuq l-art. Barra minn hekk, jeżistu 
dispożizzjonijiet li jassiguraw li staff imħarreġ u sorveljat biss jaħdem fuq is-sit tal-landfill, li 
jkun hemm arranġamenti biex il-ħsejjes u l-vibrazzjonijiet jitnaqqsu kemm jista’ jkun u għat-
twaqqif ta’ sistema ta’ monitoraġġ fuq is-sit biex tiċċekkja l-livelli ta’ gass u ta’ likwidu li 
jkun għadda mill-ħamrija. Huma stipulati sigurtajiet finanzjarji, li jiżguraw li jiġu soddisfatti 
l-obbligi li jirriżultaw mill-permess, li jinkludu dispożizzjonijiet biex tibqa’ tingħata 
attenzjoni lil-landfills.

Il-kapitli “rekords”, “rappurtaġġ” u “notifiki” jiggarantixxu sistema ta’ rappurtaġġ 
komprensiv biex jiġi assigurat kontroll effettiv mill-awtorità kompetenti.

Taħt dawn iċ-ċirkostanzi, il-Kummisssjoni ma tistax tidentifika ksur potenzjali tad-Direttiva 
tal-Landfill.

Madanakollu, il-Kummissjoni talbet iktar informazzjoni mill-awtoritajiet tar-Renju Unit fuq 
kif ġie aċċertat li ma hemm l-ebda riskju ambjentali serju għar-residenti fil-viċinanzi tal-
landfill.

5. Konferma bil-miktub tal-informazzjoni li l-Kummissjoni tat oralment fil-laqgħa ta’ 
nhar 3-4 Ottubru 2006, li matulha ngħalqet il-konsiderazzjoni tal-petizzjoni, li waslet 
nhar l-10 ta’ Novembru 2006.

L-awtoritajiet tar-Renju Unit intalbu jagħtu aktar informazzjoni, b’mod partikolari fuq kif 
kien aċċertat li ma hemm l-ebda riskju ambjentali serju għar-residenti fil-viċinanzi tal-landfill. 
Bl-ittra tat-28 ta’ Ġunju 2006, l-awtoritajiet tar-Renju Unit taw dokumenti li jirrekordjaw il-
proċess tat-teħid tad-deċiżjoni u li jfissru taħt liema kondizzjonijiet u fuq liema bażi nħareġ 
permess għall-installazzjoni.

Il-permess fih kundizzjonijiet li jistabbilixxu limiti fuq l-emissjonijiet varji sabiex jiġi żgurat 
li ma jkun hemm l-ebda detriment serju għall-ambjent. Jimponi wkoll reġim ta’ monitoraġġ 
strett sabiex l-effetti jew it-tendenzi fuq ir-riċevituri u l-ambjent jiġu eżaminati kontinwament.

Id-Dokument tad-Deċiżjoni u l-permess maħruġ jindikaw ir-raġunijiet essenzjali u rilevanti 
wara d-deċiżjoni li jiġi garantit ħarsien residenzjali adegwat. 

 L-eqreb proprjetajiet għas-sit huma ringiela ta’ djar residenzjali ta’ Low Row li huma 
madwar 180 metru sa 200 metru lil hinn mill-eqreb depożitu tal-iskart.

 L-operatur tas-sit huwa obbligat li jassigura li l-livelli ta’ ħoss ma jaqbżux il-livell ta’ 
55dB għal operazzjonijiet normali u 70dB għal dawk fuq perjodu ta’ żmien qasir. 
Għalhekk, huwa mitlub pjan ta’ immaniġġjar tal-ħsejjes u l-vibrazzjonijiet li jnaqqas l-
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emmisjonijiet ta’ ħsejjes u vibrazzjonijiet, sabiex tiġi evitata ħsara jew disturb lin-nies fi 
proprjetajiet li huma sensittivi għall-ħsejjes.  

 L-emissjonijiet kollha fl-ajru li jiġu mil-landfill għandhom ikunu mingħajr riħa offensiva 
hekk kif osservat minn Uffiċjal Awtorizzat tal-Aġenzija barra mil-limiti tal-installazjoni. 

Permezz tad-dokumenti ppreżentati, l-awtoritajiet tar-Renju Unit jaffermaw mill-ġdid li 
hemm bżonn tal-imsemmija landfill u li hemm 4 siti għall-iskart biss f’din iż-żona. Il-proċess 
ta’ ppjanar u ta’ għażla tas-sit mexa pari passu mal-għadd ta’ valutazzjonijiet u l-pjanijiet ta’ 
konċepiment u mmaniġjar tal-iskart. 

Intwera li r-rekwiżiti tekniċi mfissra mill-permess maħruġ, kif ukoll il-miżuri ta’ monitoraġġ 
komprensivi ser jassiguraw li ma jkun hemm l-ebda detriment serju għall-ambjent jew għaċ-
ċittadini. Il-kondizzjonijiet rilevanti kollha, stabbiliti fid-Direttiva dwar il-Landfills 
1999/31/KE, tqiesu u kienu s-suġġett ta’ valutazzjoni legali komprensiva.

Għaldaqstant, il-Kummissjoni ma identifikatx ksur potenzjali tal-Liġi Ambjentali Ewropea.

6. Tweġiba ulterjuri tal-Kummissjoni, li waslet fis-7 ta’ Mejju 2007.

Fuq il-bażi ta’ iktar ritratti mogħtija mir-rikorrent, il-Kummissjoni kitbet lill-awtoritajiet tar-
Renju Unit fejn talbithom jispjegaw l-attività tal-ippumpjar tal-ilma fuq is-sit tal-landfill u kif 
ingħatat prova li l-eżistenza tal-ilma miżmum taħt l-art ġiet ikkunsidrata biżżejjed. Minbarra 
dan, tqajjem il-fatt li s-cell tal-landfill imtliet bl-iskart filwaqt li kienet għadha parzjalment 
mgħerrqa u ntalbet spjegazzjoni tal-funzjoni tal-għadira taħt il-landfill. L-awtoritajiet intalbu 
jispjegaw fid-dettall is-sitwazzjoni tal-ilma miżmum taħt l-art li jinsab fis-sit, pereżempju d-
distanza sas-saff li jżomm l-ilma (aquifers) u liema miżuri kienu qegħdin jittieħdu biex l-ilma 
miżmum taħt l-art u l-ilma tal-wiċċ jinżammu milli jidħlu fis-cell tal-landfill.

Il-Kummissjoni tistenna li tirċievi tweġiba fi żmien xahar u ser tirraporta lura lill-Kumitat 
għall-Petizzjonijiet.

7. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-17 ta’ Lulju 2008.

Fl-14 ta’ Diċembru 2007, l-Aġenzija għall-Ambjent tar-Renju Unit (EA - UK Environmental 
Agency) kitbet lill-Parlament Ewropew dwar il-kwistjonijiet idroloġiċi li jirrigwardaw is-sit 
tal-landfill imsemmi hawn fuq. Barra minn hekk, is-servizzi tal-Kummissjoni talbu lill-EA 
għal aġġornament dwar il-każ. Fil-21 ta’ Mejju 2008, l-EA wieġbet lis-servizzi tal-
Kummissjoni billi qalet li, bħala parti mill-evalwazzjoni li għaddejja dwar il-konformità tas-
sit, l-EA bdiet reviżjoni tad-dejta idroġeoloġika madwar il-landfill ta’ Path Head.

Din ir-reviżjoni ffukat fuq:

 l-adegwatezza tal-mudell tas-sit konċettwali (CSM); 
 il-konvenjenza tal-iskema ta’ monitoraġġ tal-ilma ta’ taħt l-art; 
 id-definizzjoni tal-punti ta’ konformità tal-ilma ta’ taħt l-art u l-livelli mixtieqa; 
 l-aċċettabilità tat-tfassil tas-cell 2 (iż-żona tar-rimi li jmiss).
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Is-CSM jistabbilixxi li s-sit huwa konformi mar-Regolamenti dwar l-Ilma ta’ taħt l-Art, 1998. 

Fuq il-bażi tal-informazzjoni ta’ hawn fuq, jidher li s-sit tal-landfill huwa konformi mal-
leġiżlazzjoni tal-UE kemm dwar l-ilma ta’ taħt l-art kif ukoll dwar il-landfill tal-iskart.

8. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-22 ta’ Jannar 2010.

Il-Kummissjoni tieħu nota tal-konklużjonijiet u r-rakkomandazzjonijiet stipulati fir-rapport 
ippreżentat mill-Parlament Ewropew wara ż-żjara tas-sit fit-28 ta’ Jannar 2009. 

Il-Kummissjoni tagħraf l-eżistenza tal-kwistjonijiet marbuta mar-rimi tal-iskart bħall-: 
problemi tal-ilma ta’ taħt l-art li ilhom jeżistu (madankollu, huwa diffiċli li wieħed 
jassoċjahom mal-landfill fil-Barriera ta’ Path Head biss); il-kontroll ta’ parassiti; l-irwejjaħ; l-
istabilità u d-distanza qrib iż-żoni residenzjali. Il-Kummissjoni tifhem li l-operatur tal-landfill 
qed jissodisfa l-obbligi skont id-Direttiva dwar il-Landfills1 billi jissorvelja, jikkontrolla u 
jimmaniġġja dawn il-kwistjonijiet kif xieraq. 

Matul l-aħħar snin, il-Kummissjoni segwiet kwistjoni partikolari, jiġifieri, il-kompożizzjoni 
tal-ilma ta’ taħt l-art. Fil-31 ta’ Marzu 2009, l-awtoritajiet tar-Renju Unit infurmaw lill-
Kummissjoni b’dan li ġej:-

Kien hemm numru ta’ ksur ta’ ‘livelli mixtieqa’ imniżżla fil-Permess fl-2008 għal diversi 
sustanzi li jniġġsu li jinsabu fil-boreholes tal-ilma ta’ taħt l-art madwar is-sit. Dan il-ksur ġie 
rrappurtat lill-Aġenzija għall-Ambjent f’konformità mal-Kondizzjonijiet tal-Permess u d-
dettalji li jinsabu fir-Reġistru Pubbliku. 

Is-sustanzi li jniġġsu li qabżu l-livelli mixtieqa huma:
i) in-Nitroġenu Ammonijaku;
ii) in-Nikil;
iii) il-Kadmju.

Dan il-ksur ġie investigat mill-Operatur tas-sit (SITA) u l-azzjonijiet proposti f’konformità 
mal-Pjan ta’ Mmaniġġjar għall-Monitoraġġ (MPP) tagħhom. F’konformità wkoll mal-MPP, l-
Operatur irreveda d-dejta storika ta’ monitoraġġ u wettaq reviżjoni tal-Evalwazzjoni tar-
Riskju Idroġeoloġiku (HRA) tas-sit. Din l-HRA tressqet lill-Aġenzija għall-Ambjent fil-bidu 
ta’ Marzu 2009. Dan ir-rapport, flimkien mar-Rapport ta’ Monitoraġġ Annwali tal-2008 tas-
sit u reviżjoni tal-livelli ta’ monitoraġġ/mixtieqa tal-kwalità tal-ilma ta’ taħt l-art għall-
boreholes ta’ monitoraġġ tal-ilma ta’ taħt l-art b’pendil ’l isfel attwalment qiegħed għand it-
Tim tal-Ilma ta’ Taħt l-Art u l-Art Ikkontaminata għal reviżjoni. 

L-ebda tħassib sinifikanti ma tqajjem wara r-reviżjoni inizjali tal-informazzjoni pprovduta fir-
rapporti. Madankollu, evalwazzjoni dettaljata se tieħu xahrejn biex titlesta, u warajha se jkun 
possibbli li jiġi identifikat jekk għandhomx isiru aktar investigazzjonijiet/xogħlijiet mill-
operatur jew le biex l-idroġeoloġija tas-sit tkun ikkaratterizzata aħjar u biex jiġi identifikat 
fejn il-bidliet biex il-livelli mixtieqa, imsemmija fil-permess tas-sit, ikunu adegwati biex 

                                               
1 ĠU L 182, 16.7.1999, p. 1-19
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jiżguraw l-protezzjoni kontinwa tal-ilma ta’ taħt l-art tal-madwar. 

Fit-30 ta’ Ottubru 2009, il-Kummissjoni talbet lill-awtoritajiet kompetenti tar-Renju Unit għal 
aġġornament rigward din il-kwistjoni. Fl-20 ta’ Novembru 2009, ir-Renju Unit wieġeb dan li 
ġej: 

“Matul l-aħħar xhur konna qed naħdmu mas-SITA UK Limited biex niżguraw li l-monitoraġġ 
kollu tal-ilma ta’ taħt l-art jitwettaq tajjeb u f’konformità mal-linji gwida ppubblikati tagħna.
Dan involva verifiki biex jiġi żgurat li l-boreholes ta’ monitoraġġ huma adegwati biex 
jintużaw u, reviżjonijiet tal-punti tas-siti tal-monitoraġġ tal-ilma.  Dan sar biex aħna nifhmu 
għalkollox sa fejn jaslu l-kwistjonijiet tal-kwalità tal-ilma skont il-pendil ’l fuq u ’l isfel tas-
sit. Attwalment aħna mexjin ’il quddiem b’iktar titjib li jinvolvi r-reviżjonijiet tal-livelli 
mixtieqa tal-ilma ta’ taħt l-art.  Dan huwa meħtieġ billi nnutajna bidliet fil-konċentrazzjonijiet 
tas-sustanzi li jniġġsu fil-pendil ’l fuq tas-sit tal-landfill.

Aħna fiduċjużi ħafna li l-iskema ta’ monitoraġġ imponuta mill-Permess tal-Prevenzjoni u l-
Kontroll tat-Tniġġis tippermetti li ssir skoperta ta’ twissija kmieni u effettiva u aħna se 
nkomplu nirrevedu d-dejta pprovduta biex niżguraw il-protezzjoni kontinwa tal-ilma ta’ taħt l-
art li jinsab madwar dan is-sit.  Barra minn hekk, aħna fiduċjużi li s-sit huwa ppjanat bi 
standard għoli li jtaffi r-riskji assoċjati mal-istabilità u l-ilma ta’ taħt l-art. 

Aħna ftehmna dwar laqgħa mal-kunsilliera lokali, ir-rappreżentanti tar-Residenti kontra ż-
Żibel u l-MEP Fiona Hall fid-19 ta’ Novembru 2009.  Aħna sejjaħna l-laqgħa biex niddiskutu 
t-tħassib dwar l-ilma ta’ taħt l-art u l-istabilità mqajma matul iż-żjara mir-rappreżentanti tal-
Kumitat għall-Petizzjonijiet tal-Parlament Ewropew f’Jannar 2009 u biex nirrappurtaw dwar 
ir-reviżjoni tagħna tal-Evalwazzjoni tar-Riskju Idroġeoloġiku. L-għan tagħna huwa li 
niżguraw li dawk kollha involuti fil-laqgħa jsiru konxji għalkollox dwar il-proċessi tagħna tat-
teħid tad-deċiżjonijiet u biex nipprovdu fiduċja ikbar tal-pubbliku fir-Regolament tagħna ta’ 
dan is-sit tal-landfill.”

Konklużjoni

Fuq il-bażi tal-informazzjoni li waslet, il-Kummissjoni hija tal-opinjoni li l-isforzi żdiedu biex 
jonqsu l-fastidji fis-sit tal-landfill bħalma kien rifless kif xieraq fir-rapport taż-żjara fuq is-sit. 
Barra minn hekk, f’konformità mal-Anness III tad-Direttiva dwar il-Landfills, l-operatur tal-
landfill qed jissorvelja l-kompożizzjoni tal-ilma ta’ taħt l-art u qed jittieħdu l-passi meħtieġa 
biex tiġi żgurata l-protezzjoni tal-ilma ta’ taħt l-art ta’ madwar is-sit.


