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Suġġett: Petizzjoni 0249/2007, imressqa mis-Sinj. Pauline Smout, ta’ nazzjonalità 
Brittannika, dwar ksur tal-leġiżlazzjoni tal-KE fir-rigward tal-għoti ta’ permess 
għal landfill f’Hafod Quarry, Wrexham (Wales, ir-Renju Unit)

1. Sommarju tal-Petizzjoni

Il-petizzjonanta tikkritika d-deċiżjoni tal-Aġenzija Ambjentali, Wales li tagħti permess għal 
landfill f’Hafod Quarry, Wrexham (Wales, ir-Renju Unit), meta din tista’ tiġi kkunsidrata li 
tmur kontra l-leġiżlazzjoni ambjentali u tar-riċiklaġġ tal-iskart tal-KE. Il-petizzjonanta
tispjega li l-applikazzjoni għal landfill f’Hafod Quarry ġiet rifjutata fl-1988 u parti mill-
barriera ġiet ikklassifikata bħala Żona Speċjali għall-Konservazzjoni fl-2004. Skont il-
petizzjonanta, l-applikant appella kontra r-rifjut tal-awtorizzazzjoni u, minkejja l-protesti mir-
residenti u l-Grupp Ambjentali, huwa rebaħ. Il-petizzjonanta tisfida d-deċiżjoni tal-Aġenzija 
Ambjentali minħabba li l-għoti ta’ permess għal landfill ma jagħtix kas tal-effett li dan se 
jkollu fuq ir-residenti kif ukoll fuq l-istejtus attwali taż-żona bħala Żona Speċjali għall-
Konservazzjoni u tipprovdi inċentiv kontra l-implimentazzjoni effettiva tal-politika dwar ir-
riċiklaġġ tal-iskart tal-KE. 

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-23 ta’ Lulju 2007. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni skont l-Artikolu 192(4).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fid-19 ta’ Ottubru 2007.

Sfond

Il-petizzjonanta tisfida l-permess għal landfill ħdejn Hafod Quarry (Wrexham) mogħti mill-
Aġenzija tal-Ambjent ta’ Wales f’Ottubru 2004 għal dawn ir-raġunijiet:
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– Din tinsab f’żona speċjali ta’ konservazzjoni li ġiet ikklassifikata tali fl-2004;
– Din tinjora l-effett li jista’ jkollha fuq ir-residenti;
– Din hija inċentiv biex l-iskart jintrema f’landfill minflok jiġi promoss ir-riċiklaġġ tal-

iskart; u 
– Din iżżid mal-effetti ħżiena diġà prodotti f’din iż-żona residenzjali żgħira minn tliet 

landfills kbar fiż-żona, ħafna landfills iżgħar u laguna tossika.

Il-kummenti tal-Kummissjoni dwar il-petizzjoni 

Hija fid-diskrezzjoni tal-Istati Membri li jagħażlu landfills jew metodi oħra tat-trattament tal-
iskart għar-rimi tal-iskart. 

Fil-każ ta’ landfills, id-Direttiva 1999/31/KE dwar il-landfilling tal-iskart1, tistabbilixxi 
ħtiġijiet speċifiċi għall-kostruzzjoni, tħaddim, għeluq u l-ħarsien ta’ landfills sabiex 
jipprevjenu jew inaqqsu kemm jista’ jkun kull effett negattiv fuq l-ambjent u fuq is-saħħa tal-
bniedem. Il-lokazzjoni tal-landfill għandha tikkunsidra ħtiġijiet li jirrelataw, inter alia, mal-
protezzjoni tan-natura jew mal-patrimonju kulturali taż-żona.  

Għandha ssir valutazzjoni tal-impatt ambjentali skont id-Direttiva 85/337/KEE kif emendata 
bid-Direttiva 97/11/KE2 dwar il-valutazzjoni tal-effetti ta’ ċerti proġetti pubbliċi u privati fuq 
l-ambjent jekk ikun hemm possibilità li l-landfill ikollu effetti sinjifikanti fuq l-ambjent. 

Barra minn hekk, l-Artikolu 6(3) tad-Direttiva 92/43/KEE3 dwar il-konservazzjoni tal-ħabitats 
naturali u tal-fawna u l-flora selvaġġ jistabbilixxi li kull pjan jew proġett li jista’ jkollu effett 
sinjifikanti fuq Żona Speċjali ta’ Konservazzjoni (SAC) jew fuq Żona Speċjali ta’ Protezzjoni 
għandu jkun suġġett għal valutazzjoni xierqa tal-effetti tiegħu fuq is-sit skont l-għanijiet tad-
Direttiva. 

Il-Kummissjoni diġà ġiet ikkuntattjata direttament mill-petizzjonanta u evalwat l-ilmenti li 
qajmet. Jidher li saret valutazzjoni tal-impatt ambjentali qabel ma ngħata l-permess għall-
iżvilupp u li l-awtoritajiet nazzjonali relevanti evalwaw l-impatti possibbli tal-attivitajiet tal-
landfill fuq l-SAC imsemmija. B’riżultat ta’ dan, il-Kummissjoni kienet infurmata li l-
permess għal-landfilling fi ħdan l-SAC kien rifjutat..

Konklużjonijiet

Konsegwentement, il-Kummissjoni ma tistax tidentifika ksur tal-liġi tal-Komunità.

4. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-22 ta’ April 2010.

Fl-ewwel komunikazzjoni tagħha dwar din il-petizzjoni fid-19 ta’ Ottubru 2007, il-
Kummissjoni spjegat li f’dan il-każ ma setax jiġi identifikat ksur tal-liġi Komunitarja. Wara 
din il-komunikazzjoni, il-petizzjonanta pprovdiet aktar provi. 
                                               
1 ĠU L 182, tas-16.7.1999, p. 1.
2  ĠU L 073, tal-14.3.1997, p. 5.
3 ĠU. L 206 tat-22.07.1992.
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It-tħassib ewlieni tal-petizzjonanta huwa dwar il-prossimità tal-landfill lejn il-qasam tad-djar
residenzjali, iktar milli dwar l-impatt potenzjali fuq iż-Żona Speċjali ta’ Konservazzjoni 
(SAC) li tinsab fil-qrib, li ġiet nominata skont id-Direttiva 92/43/KEE dwar il-konservazzjoni 
tal-habitat naturali u tal-fawna u l-flora selvaġġa1. Id-Direttiva 1999/31/KE dwar ir-rimi ta’
skart f’ terraferma2 ma tistipolax speċifikazzjonijiet ċari rigward id-distanza minima li landfill 
għandu jkollha miż-żoni residenzjali. Il-proposta oriġinali għad-Direttiva mill-Kummissjoni 
ma kienx fiha tali referenza, iżda din id-dispożizzjoni ma nżammitx fit-test li finalment ġie 
adottat mil-leġiżlatur. 

Jidher li fl-1992 twettqet stima tal-impatt ambjentali għal-landfill skont id-Direttiva 
85/337/KEE dwar l-istima tal-effetti ta’ ċerti proġetti pubbliċi u privati fuq l-ambjent3, u 
jidher ukoll li l-permess għall-bini ngħata fl-1995. Sussegwentement, is-sit tal-SAC ġie 
nominat għal parti miż-żona tal-landfill futura li għandha permess issir u għalhekk il-permess 
għal-landfill f’dawn iż-żoni ġie rrevokat. Il-petizzjonanti qajmu tħassib li, kawża ta’ dan, saret
modifika tal-permess iżda din ma kinitx soġġetta għal deċiżjoni ta’ skrining skont id-Direttiva 
85/337/KEE biex jiġi evalwat jekk kienx hemm bżonn ta’ stima addizzjonali għall-impatt 
ambjentali. 

Il-Kummissjoni qajmet din il-petizzjoni f’laqgħa reċenti mar-Renju Unit. L-aworitajiet tar-
Renju Unit spjegaw li l-permess tal-ippjanar għal-landfill tal-1995 ġie soġġett għal bidla fl-
1998, iżda din saret biss biex jiġi estiż iż-żmien tal-operar tal-landfill u mhux biex tiġi 
permessa bidla sostanzjali fil-permess il-qadim. Fil-fatt, ir-rekwiżiti tad-Direttiva 
85/337/KEE, kif emendata mid-Direttiva 97/11/KE4, ma sarux bħala estensjoni taż-żmien tal-
operar u din mhijiex kwistjoni li taqa’ fl-ambitu tal-punt 13 tal-Anness II tad-Direttiva. Fir-
rigward tal-ilmenti dwar id-disturbi tal-irwejjaħ jidher li l-irwejjaħ mis-sit ġew newtralizzati  
minkejja li l-petizzjonanta tibqa’ mħassba dwar l-effetti tat-tniġġis fuq is-saħħa tat-tfal. 
Attwalment, ma nafux biċ-ċert jekk għadx hemm problemi ta’ rwejjaħ. 

Il-petizzjonanta qajmet tħassib ukoll dwar il-possibilità ta’ tniġġis tal-ilma mil-landfills f’din 
iż-żona tax-Xmara Dee u tal-ilma ta’ taħt l-art ta’ fejn jinsabu l-landfills. Għaldaqstant, billi 
dawn l-allegazzjonijiet kienu ta’ natura ġenerali ħafna u ma kellhomx informazzjoni aktar 
speċifika fir-rigward tat-tniġġis reali li seħħ, il-Kummissjoni ma kinitx f’pożizzjoni li ssegwi
dawn l-allegazzjonijiet b’mod utli mal-awtoritajiet tar-Renju Unit. Għalhekk, wieħed 
jikkonkludi li mill-informazzjoni disponibbli, il-Kummissjoni ma tistax tidentifika ksur tal-
liġi Komunitarja. 

                                               
1 Ġ.U L206 of 22.07.1992
2 ĠU L 182, 16.07.1999, p.1
3 Ġ.U L 175, 5.7.1985, p.40 
4 Ġ.U L 73, 14.3.1997, p. 5


