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1. Fil-perjodu bejn il-bidu tas-sitt leġiżlatura tal-Parlament (2004) u tmiem l-2010, il-
Kumitat għall-Petizzjonijiet eżamina 114-il petizzjoni dwar kwistjonijiet relatati mal-
ġestjoni tal-iskart. Matul l-istess perjodu, il-Kumitat wettaq erba’ missjonijiet ta’ ġbir ta’ 
informazzjoni bl-għan li jasal għal informazzjoni minn ras il-għan dwar kif inhi s-
sitwazzjoni a) f’Fos-sur-Mer (Franza), fejn l-awtoritajiet kienu qed jibnu inċineratur bl-
għan li jagħlqu l-eqdem u l-ikbar landfill tal-Ewropa, b) f’Path Head (ir-Renju Unit), fejn 
iċ-ċittadini kienu mħassba dwar l-impatt potenzjalment negattiv fuq saħħithom ta’ sit tal-
landfill li ma jipprovdix sikurezza adegwata, fil-viċinanza diretta ta’ darhom, c) fi Huelva 
(Spanja) rigward l-impatt ta’ kwantitajiet kbar ta’ skart li jinġemgħu bħala prodott 
sekondarju ta’ proċess industrijali, u fl-aħħar nett d) f’Campania (l-Italja), li bħala reġjun 
ilha li tiffaċċja problemi bil-ġestjoni tal-iskart muniċipali għal ħafna snin.

2. Il-petizzjonijiet dwar kwistjonijiet ambjentali b’mod konsistenti jikkostitwixxu l-aktar 
kategorija numeruża, u dawk li jirrigwardaw l-iskart jirrappreżentaw sottogrupp 
importanti. Kwistjoni relatati mal-ġestjoni tal-iskart jaffettwaw b’mod dirett ħafna liċ-
ċittadini madwar l-UE kollha; għaldaqstant, il-petizzjonijiet jaslu minn firxa wiesgħa ta’ 
Stati Membri. Il-kwistjonijiet ewlenin jikkonċernaw l-organizzazzjoni ġenerali tal-
ġestjoni tal-iskart muniċipali (42). It-tieni kategorija l-aktar importanti tirrigwarda l-
istabbiliment ta’ landfills ġodda jew il-ġestjoni ta’ dawk eżistenti (37) u t-tielet waħda l-
kostruzzjoni jew l-operat ta’ inċineraturi (17). Madankollu, ħafna drabi, dawn is-suġġetti 
kollha jintrabtu ma’ xulxin u l-kategorizzazzjoni tal-petizzjonijiet hija ambigwa. 

3. Bl-għan li jtejbu l-ġestjoni ġenerali tal-iskart, l-awtoritajiet pubbliċi jistgħu jkunu 
obbligati li jkabbru l-landfills eżistenti jew jiftħu oħrajn ġodda fuq medda ta’ żmien qasir. 
Bl-istess mod, l-istabbiliment ta’ inċineraturi huwa metodu leġittimu ta’ kif wieħed jista’ 
jelimina l-iskart (u jiġġenera enerġija minnu), iżda jipprovoka r-reżistenza tal-
popolazzjoni affettwata bl-aktar mod dirett fil-viċinanza tagħhom. 

4. L-għadd ta’ petizzjonijiet dwar ir-rimi ta’ skart tossiku huwa inqas (12); madankollu, 
wieħed ma jistax jiżola din il-kwistjoni mill-ġestjoni tal-iskart muniċipali minħabba li s-
separazzjoni bejn iż-żewġ kategoriji mhux dejjem issir perfettament, u dan jista’ jwassal 
għall-kontaminazzjoni ta’ landfills.

5. Jidher li hemm kunsens ġenerali fil-livell tal-UE li l-approċċ preferit għall-ġestjoni tal-
iskart huwa li tingħata prijorità lit-tnaqqis fil-kwantitajiet ta’ skart inġenerali, u b’mod 
speċifiku ta’ dak it-tip ta’ skart li ma jistax jintuża mill-ġdid jew jiġi rriċiklat. L-għan 
huwa li tinqaleb il-ġerarkija tal-iskart, mir-rimi għall-prevenzjoni, l-użu mill-ġdid, ir-
riċiklaġġ u l-iġġenerar tal-enerġija mill-iskart. Dan l-approċċ huwa stabbilit fid-Direttiva 
Qafas dwar l-Iskart (WFD)1, li tagħmel aktar stretta u tirrevedi dik li kienet ħarġet qabilha 
fl-20062. L-iskadenza għat-traspożizzjoni tad-WFD kienet Diċembru tal-2010. 
Għaldaqstant il-fatt li sitt Stati Membri biss ikkonformaw magħha jqajjem tħassib kbir, u 
l-Kummissjoni Ewropea qed tieħu miżuri attivi bl-għan li tiżgura li l-Istati l-oħra jibdew 
jimplimentawha mill-aktar fis possibbli.

6. Żewġ Direttivi jikkonċernaw operazzjonijiet ta’ trattament tal-iskart: id-Direttiva tat-

                                               
1 2008/98/KE
2 2006/12/KE
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Terraferma (landfill)1 u d-Direttiva dwar l-inċinerazzjoni ta’ skart2. Tmien Direttivi oħra 
jikkonċernaw flussi ta’ skart differenti: ħama tad-drenaġġ3, batteriji u akkumulaturi4, 
imballaġġ u l-iskart mill-imballaġġ5, skart mill-industriji ta’ estrazzjoni6, vetturi li m’ 
għadhomx jintużaw7, tagħmir elettriku u elettroniku8, PCB/PCT9 u skart ta’ tagħmir 
elettroniku u elettriku (WEEE)10.

7. U fl-aħħar nett, meta wieħed jeżamina l-petizzjonijiet dwar l-iskart, tiġi trattata wkoll it-
taħlita kumplessa li hawn ta’ Direttivi dwar l-istima tal-impatt ambjentali u l-
konsultazzjoni pubblika. Dawn huma d-Direttivi dwar: l-istima tal-effetti ta’ ċerti proġetti 
pubbliċi u privati fuq l-ambjent11, l-istima tal-effetti ta’ ċerti pjanijiet u programmi fuq l-
ambjent12, l-aċċess pubbliku għat-tagħrif ambjentali13 u li tipprovdi għall-parteċipazzjoni 
pubblika rigward it-tfassil ta’ ċerti pjani u programmi li għandhom x’jaqsmu mal-
ambjent14. Għall-finijiet ta’ dan ir-rapport u b’kunsiderazzjoni tal-kontenut tal-
petizzjonijiet, l-analiżi se tiffoka fuq id-WFD, id-Direttiva tat-Terraferma (landfill), id-
Direttiva dwar l-inċinerazzjoni ta’ skart u l-kumplessità ta’ Direttivi li jirrigwardaw l-
istima tal-impatt ambjentali u l-konsultazzjoni pubblika.

Il-ġestjoni tal-iskart inġenerali

8. L-objettiv ewlieni tad-Direttiva Qafas dwar l-Iskart (WFD) huwa l-obbligu tal-Istati 
Membri “li l-iskart ikun ittrattat b’mod li ma jkollux impatt negattiv fuq l-ambjent u s-
saħħa tal-bniedem, bħall-inkoraġġiment li tkun applikata l-ġerarkija tal-iskart, u, skont il-
prinċipju li min iniġġes iħallas”.

9. Skont l-aktar informazzjoni reċenti tal-Ewrostat (2009), l-ammont medju ta’ skart 
muniċipali ġġenerat ta’ kull sena għal kull persuna huwa 513-il kg. Jidher li hemm 
korrelazzjoni bejn il-prosperità u l-kwantità ta’ skart iġġenerat, għalkemm mhijiex waħda 
konsistenti. Fejn jidħol ir-rimi f’landfill, il-persentaġġ medju madwar l-UE jammonta 
għal 38 %. Hawnhekk, jidher ċar li l-pajjiżi għonja jinsabu fl-aktar postijiet baxxi tal-
iskala (minn 0% sa 5 % għal BE, DK, DE, NL, AT, SE) filwaqt li speċjalment l-Istati 
Membri l-ġodda u xi wħud minn dawk max-xtut tal-Mediterran għadhom jirrikorru fil-
biċċa l-kbira għar-rimi f’landfill, liema proċess huwa l-uniku wieħed użat fil-Bulgarija! 
Għall-kuntrarju ta’ dan, l-istess pajjiżi li għandhom rati baxxi ta’ rimi f’landfill
għandhom rati ta’ riċiklaġġ li huma ogħla mill-medja (UE=24 %) u ta’ inċinerazzjoni 
(UE=20 %), bil-Ġermanja tinsab fil-quċċata tat-tabella rigward ir-riċiklaġġ b’persentaġġ 

                                               
1 1999/31/KE
2 2000/76/KE
3 75/439/KEE
4 2006/66/KE
5 94/62/KE
6 2006/21/KE
7 2000/53/KE
8 2002/96/KE
9 96/59/KE
10 2002/96/KE
11 85/337/KEE
12 2001/42/KE
13 2003/4/KE
14 2003/35/KE
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ta’ 48 % u l-Isvezja rigward l-inċinerazzjoni b’persentaġġ ta’ 49 %. 

10. Il-Kummissjoni tikkonferma din is-sitwazzjoni: “Differenzi kbar fl-implimentazzjoni u 
fl-infurzar huma mistennija li jkomplu jippersistu bejn l-Istati Membri, sakemm ma 
jittiħdux miżuri addizzjonali fil-livell tal-UE biex jappoġġaw lill-Istati Membri u biex 
jiżguraw kundizzjonijiet ugwali .... Il-konformità mal-miri tal-UE dwar il-ġbir, ir-
riċiklaġġ u t-tbegħid mill-miżbliet, għandha tibqa’ prijorità u xi Stati Membri jkollhom 
jintensifikaw l-isforzi tagħhom biex jilħqu dawk il-miri tal-UE.”1

11. Anki l-petizzjonijiet jirriflettu dan peress li l-ikbar għadd ta’ petizzjonijiet dwar l-
organizzazzjoni ġenerali tal-ġestjoni tal-iskart jaslu mill-Italja, il-Greċja, Spanja u l-
Bulgarija. Iċ-ċittadini jinsabu mħassba dwar l-impatt potenzjalment negattiv fuq 
saħħithom, sew jekk ikun kawża ta’ skart mhux miġbur fit-toroq, irwejjaħ li joħorġu mil-
landfills, riskju ta’ tniġġis tal-ilma ta’ taħt l-art u tniġġis tal-arja minn ħżin intermedju jew 
finali mhux adegwat  ta’ skart, trattament illegali ta’ skart industrijali, eċċ.

12. B’ċertu mod qed jinħass li l-awtoritajiet pubbliċi m’għandhomx kontroll fuq is-
sitwazzjoni, xi drabi ċ-ċittadini mhumiex ippreparati għall-isforzi meħtieġa biex 
jikkontribwixxu biex jinstabu soluzzjonijiet, li s-sentiment ta’ fiduċja qed jintilef u li 
nqabdet it-triq tan-niżla lejn konfront miftuħ u paraliżi fejn jidħol it-teħid ta’ azzjoni. “... 
is-sitwazzjoni hija partikolarment diffiċli konsegwenza ta’ bosta fatturi: id-densità għolja 
tal-popolazzjoni fir-reġjun (diversi miljuni f’żona żgħira), kuxjenza pubblika limitata 
rigward il-ġestjoni tal-iskart u, minħabba f’hekk, problemi ta’ aċċettazzjoni pubblika tas-
soluzzjonijiet proposti, dewmien fl-ippjanar fuq medda ta’ żmien medju u twil, eċċ. Il-
Kummissjoni ppruvat, kemm permezz ta’ azzjoni legali kif ukoll b’għajnuna finanzjarja, 
tirrimedja s-sitwazzjoni u tippromwovi l-mezzi adattati tal-immaniġġjar tar-rimi ta’ skart 
solidu...”2

13. Ir-Rapporteur tagħkom jinsab imħasseb dwar il-fatt li sabiex jintlaħqu l-miri ta’ riċiklaġġ 
u ta’ prevenzjoni stabbiliti bil-liġi, jeħtieġ is-sehem attiv tas-soċjetà ċivili, il-
parteċipazzjoni mtejba tal-partijiet interessati u aktar kuxjenza pubblika. Madankollu, ir-
rapporti kollha tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet dwar il-missjonijiet ta’ ġbir ta’ 
informazzjoni rigward kwistjonijiet ta’ skart isemmu komunikazzjoni ħażina jew in-
nuqqas tagħha bejn iċ-ċittadini u l-awtoritajiet, li tidher biċ-ċar ukoll bis-saħħa tar-
rappurtaġġ fl-istampa dwar dimostrazzjonijiet vjolenti minn ċittadini.

Landfills

14. Filwaqt li l-għan ġenerali huwa li tiġi eliminata l-ħtieġa ta’ landfills fil-futur qrib, għad 
hemm legat mill-passat, u skont l-awtoritajiet ikkonċernati, xi drabi tinħoloq ħtieġa 
urġenti tat-tkabbir ta’ landfills eżistenti fuq medda qasira ta’ żmien jew tal-istabbiliment 
ta’ landfills ġodda b’riposta għal sitwazzjonijiet ta’ kriżi. Id-Direttiva tat-Terraferma 
tistabbilixxi l-parametri biex jinħarġu permessi tal-operat u għal proċeduri ta’ sorveljanza 
komuni matul il-fażijiet operattivi u postoperattivi. Il-landfills li ngħalqu qabel it-
traspożizzjoni tad-Direttiva mhumiex soġġetti għad-dispożizzjonijiet tagħha. 

                                               
1 COM(2011) 0013 finali
2 CM814289.doc
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15. Il-kriterji elenkati fid-Direttiva jirreferu għall-post, il-kontroll tal-ilma u l-
amministrazzjoni tal-lissija, il-protezzjoni ta’ ħamrija u ilma, il-kontroll ta’ gass, l-
inkonvenjenzi u perikli, l-istabilità u l-ilqugħ. Il-Kumitat għall-Petizzjonijiet irċieva 
diversi petizzjonijiet – b’mod partikolari dik li wasslet għall-missjoni ta’ ġbir ta’ 
informazzjoni f’Path Head (ir-Renju Unit) – li rrigwardaw landfills li jinsabu f’distanza 
ta’ mhux aktar minn mitt metru mill-eqreb djar u fejn il-popolazzjoni qed tbati minħabba 
rwejjaħ li huma ta’ ħsara, arja aktar imniġġsa u żieda fil-preżenza ta’ annimali noċivi 
ħdejn darhom; madankollu, id-definizzjoni tar-rekwiżiti preċiżi biex jiġi żgurat il-ħarsien 
tas-saħħa tal-bniedem u tal-ambjent huma soġġetti għall-prinċipju ta’ sussidjarjetà 
stabbilit fit-Trattati.

16. Il-petizzjonijiet dwar landfills ħafna drabi jirreferu għal tħassib dwar tniġġis possibbli tal-
ilma ta’ taħt l-art, l-aktar peress li landfills relattivament qodma jista’ jkun li ma 
jkollhomx saff protettiv li jipprevieni t-tnixxija fl-akkwifer jew li s-saffi protettivi jidhru 
maqtugħa u joħolqu suspett ta’ tnixxija.

17. Il-proġetti dwar landfills ġodda ta’ spiss huma kkontestati minħabba l-post fejn ikunu 
ppjanati; il-petizzjonanti jħossu li dawn jikkostitwixxu ksur ta’ żoni protetti għal 
raġunijiet ambjentali jew kulturali jew għax ikunu jinsabu f’art ġeoloġikament mhux 
stabbli u qrib wisq lejn riżorsi tal-ilma ta’ taħt l-art / tal-ilma tax-xorb. Xi drabi jkun 
diffiċli li wieħed jaċċerta ruħu jekk dan it-tħassib huwiex iġġustifikat oġġettivament jew 
le. Jistgħu wkoll ikunu użati bħala parti minn kampanja kontra postijiet ipproġettati li 
jkunu ġew proposti minn awtoritajiet pubbliċi.

18. Iċ-ċittadini ta’ spiss jesprimu t-tħassib tagħhom matul il-proċess ta’ konsultazzjoni 
pubblika u l-istima tal-impatt ambjentali (EIA). Skont id-Direttiva tal-EIA, l-awtoritajiet 
nazzjonali għandhom joħorġu permess għall-operat tas-sit. Għandha titwettaq EIA jekk 
ikun probabbli li l-landfills “aktarx ikollhom effetti sinifikattivi fuq l-ambjent”. Il-
landfills jaqgħu taħt l-Anness II tad-Direttiva u b’hekk huma soġġetti għall-kriterji ta’ 
limitu stabbiliti mill-Istati Membri. Sakemm il-permessi jikkonformaw mal-parametri 
stipulati fid-Direttiva u tkun twettqet l-EIA, il-Kummissjoni m’għandhiex is-setgħa 
tintervieni f’deċiżjonijiet meħuda mill-awtoritajiet nazzjonali.

19. Huwa diffiċli biex iċ-ċittadini jifhmu li l-UE ma tistax tintervieni qabel ma tkun intemmet 
il-proċedura kollha u tkun ingħatat il-liċenzja. Qed jinħass li l-UE tista’ tieħu azzjoni biss 
“meta l-ħsara tkun diġà saret”. Madankollu, il-proċedimenti legali jistgħu jitniedu biss 
ladarba l-proġett ikun ġie approvat mill-Istat Membru.

Inċineraturi

20. Bħal fil-każ tal-landfills, issir reżistenza wkoll għall-permessi għall-istabbiliment ta’ 
inċineraturi, b’enfasi fuq tħassib dwar it-tniġġis tal-arja u l-impatt negattiv fuq is-saħħa 
pubblika u/jew żoni protetti għal raġunijiet ambjentali. 

21. Ta’ min wieħed jirrikonoxxi li t-teknoloġija aktar reċenti naqqset b’mod sinifikanti l-
emissjonijiet mill-inċineraturi. F’ċerti Stati Membri – b’mod partikolari dawk b’livelli 
għoljin ta’ inċinerazzjoni tal-iskart – il-popolazzjoni lokali donnha turu livell ogħla ta’ 
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aċċettazzjoni, forsi billi jirrikonoxxu l-fatt li l-inċineraturi jiġġeneraw is-sħana jew l-
enerġija.

22. Hawnhekk japplikaw l-istess prinċipji: permess ta’ stabbiliment skont id-Direttiva dwar l-
inċinerazzjoni u l-EIA, taħt ir-responsabilità tal-awtoritajiet nazzjonali.

23. Għall-istabbiliment ta’ inċineraturi, l-awtoritajiet pubbliċi ta’ spiss jagħżlu żoni li fihom 
diġà hemm tniġġis qawwi tal-arja, abbażi tal-loġika li “l-ħsara diġà saret, jiġifieri aktar 
tniġġis mhux se jagħmel differenza”. Il-possibilità li jinstabu modi alternattivi għar-rimi 
tal-iskart u l-produzzjoni tal-enerġija permezz tal-metanizzazzjoni ta’ spiss hija injorata.

Rapport mill-Kummissjoni dwar l-Istrateġija Tematika għall-Prevenzjoni u r-Riċiklaġġ 
tal-Iskart1

24. F’Jannar tal-2011, il-Kummissjoni ppubblikat ir-rapport tagħha bl-għan li teżamina l-
progress li sar biex ikun hemm l-ewwel dokument ta’ strateġija dwar l-iskart2 u sabiex 
tikkontribwixxi għall-evalwazzjoni tas-Sitt Programm ta’ Azzjoni Ambjentali3. 

25. Mill-2005 ’l quddiem, il-Kummissjoni żiedet l-appoġġ tagħha – inkluż permezz ta’ 4.1 
biljun ewro għall-2005/6 – bl-għan li ttejjeb l-implimentazzjoni u l-infurzar tal-acquis tal-
UE dwar l-skart f’livell nazzjonali. Madankollu, fi tmiem l-2009, il-każijiet ta’ ksur 
relatati mal-iskart kienu jikkostitwixxu 20 % tal-każijiet kollha ta’ ksur ambjentali.

26. Element ewlieni għall-istrateġija tal-Kummissjoni hija l-idea li wieħed għandu jirraġuna 
abbażi tal-kunċett taċ-ċiklu tal-ħajja u jeżamina l-prodott mill-fażi tal-estrazzjoni tar-
riżorsi sar-rimi finali tiegħu. Il-ġerarkija tal-iskart tiffavorixxi l-prevenzjoni tal-iskart, 
segwita mill-użu mill-ġdid, ir-riċiklaġġ u l-irkupru filwaqt li r-rimi jirrappreżenta biss l-
aħħar possibilità. Il-leġiżlazzjoni ġiet issimplifikata: id-WFD, pereżempju, tinkorpora d-
Direttivi dwar Skart Perikoluż u r-Rimi ta’ Żejt Użat u ġew stabbiliti r-rekwiżiti għall-
pjanijiet nazzjonali ta’ ġestjoni tal-iskart.

27. Qed tkompli tiġi żviluppata l-politika dwar ir-riċiklaġġ fil-livell tal-UE. Id-WFD 
introduċiet mira ta’ 50 % għar-riċiklaġġ tal-iskart muniċipali, li għandha tiġi tintlaħaq sal-
2020. Il-ġestjoni tal-bijoskart fl-UE għadha mhix waħda ideali4. Qed jitħejja studju bl-
għan li tiġi eżaminata l-possibilità li jiġu stabbiliti objettivi relatati mal-ġbir u/jew ir-
riċiklaġġ tal-bijoskart. Fattur importanti li ta’ spiss jiġi injorat huwa li l-industrija tar-
riċiklaġġ toffri l-potenzjal li toħloq sa nofs miljun impjieg!

28. Fir-rapport ġie konkluż li filwaqt li wieħed jista’ jinduna b’xi xejriet inkoraġġanti, għad 
hemm lok sostanzjali għall-progress. L-ewwel nett, l-enfasi ssir fuq l-implimentazzjoni 
xierqa u l-infurzar tal-acquis eżistenti tal-UE dwar l-iskart. Huwa essenzjali li jiġu 
eliminati d-differenzi konsiderevoli li hemm bejn l-Istati Membri sabiex jiġu żgurati 
kundizzjonijiet indaqs. Il-Kummissjoni tissuġġerixxi miżuri ta’ appoġġ, iżda tistenna 

                                               
1 COM(2011) 0013 finali
2 COM(2005) 0666
3 Id-Deċiżjoni 2002/1600/KE
4 COM(2010) 235
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sforz kbir mingħand dawk l-Istati Membri li baqgħu lura. Dan mhux se jkun possibbli 
mingħajr il-parteċipazzjoni sħiħa tas-soċjetà ċivili u partijiet interessati oħra u ż-żieda 
sinifikanti fil-kuxjenza pubblika.

29. Fil-preparamenti għall-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni dwar l-implimentazzjoni tal-
liġi u l-politika tal-UE dwar l-ambjent, li suppost se tiġi ppubblikata fit-tieni nofs tal-
2011, huwa probabbli li l-enfasi tkun fuq l-importanza ta’ strutturi governattivi li jsaħħu 
l-implimentazzjoni tal-liġi ambjentali tal-UE. Il-Kummissjoni hija tal-fehma li għandha 
rwol fl-iffaċilitar tal-qsim ta’ esperjenza u prattika tajba bejn id-diversi atturi involuti. L-
imħallfin organizzaw lilhom innifishom f’netwerk koperattiv. Oħrajn, bħal-leġiżlaturi fil-
livell sottonazzjonali, dawk li għandhom funzjonijiet relatati mal-ispezzjoni u s-
superviżjoni jew li għandhom rwol fit-teħid ta’ deċiżjonijiet dwar investimenti, jistgħu 
jibbenefikaw minn arranġament bħal dan.

Aġenzija għall-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet dwar l-iskart

30. Bħala parti mill-pakkett ta’ miżuri għat-tisħiħ tal-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-
UE dwar l-iskart, il-Kummissjoni kkummissjonat studju ta’ fattibilità1 bl-għan li jiġu 
eżaminati l-benefiċċji u l-ispejjeż tal-ħolqien ta’ aġenzija ddedikata biex tagħti appoġġ 
lill-Istati Membri fl-isforzi tagħhom biex japplikaw il-leġiżlazzjoni tal-UE dwar l-iskart.

31. Ġew enfasizzati l-problemi li ġejjin:
• Ħafna Stati Membri m’għandhomx kapaċità suffiċjenti biex iwettaqu spezzjonijiet, 

kontrolli u azzjonijiet oħra biex jinfurzaw il-leġiżlazzjoni dwar l-iskart kif suppost;
• Hemm problemi organizzazzjonali, bħall-koordinazzjoni ħażina bejn id-diversi korpi 

nazzjonali u sottonazzjonali b’responsabilitajiet relatati mal-iskart, li jxekklu l-infurzar 
effikaċi;

• F’ċerti Stati Membri, l-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-UE dwar l-iskart tingħata 
prijorità baxxa, bir-riżultat li ma jiġux allokati biżżejjed riżorsi għall-infurzar;

• Problema oħra hija n-nuqqas ta’ kapaċità teknika fit-tħejjija ta’ pjanijiet u programmi 
ta’ ġestjoni tal-iskart.

32. L-istudju jkompli jgħid li r-riżultati huma: livell għoli ta’ nonkonformità, rimi u ġarr 
illegali ta’ skart, għadd kbir ta’ lmenti minn ċittadini, każijiet ta’ ksur imressqa quddiem 
il-Qorti Ewropew tal-Ġustizzja, u b’hekk prestazzjoni baxxa fil-ħarsien tas-saħħa 
pubblika u tal-ambjent, li jikkostitwixxi mira ġenerali tal-leġiżlazzjoni tal-UE dwar l-
iskart.

33. Kif inhuma l-affarijiet, m’hemmx is-setgħat u r-riżorsi meħtieġa biex jiġu indirizzati l-
problemi sottostanti fil-livell tal-UE. Sabiex tingħeleb il-kriżi tal-iskart tal-UE qed jiġi 
ssuġġerit għadd ta’ kompiti konkreti li għandhom isiru:
• spezzjonijiet, kontrolli, u azzjonijiet ta’ infurzar fuq il-post
• titjib fl-iskambju ta’ informazzjoni, il-ġbir ta’ dejta u l-provvediment ta’ gwida
• taħriġ dirett u taħriġ lil min iħarreġ mogħti lill-uffiċjali tal-Istati Membri fis-settur tal-

iskart

                                               
1 Study on the feasibility of the establishment of a Waste Implementation Agency, rapport finali rrivedut, 7 ta’ 
Diċembru, 2009.
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• ħolqien ta’ ċentru ta’ għarfien u ta’ eċċellenza.

34. L-għażliet istituzzjonali rrakkomandati huma t-tisħiħ tar-riżorsi fi ħdan il-Kummissjoni 
(DĠ Ambjent), l-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent u l-Ewrostat. Fuq medda ta’ żmien 
medju huwa ssuġġerit il-ħolqien ta’ Aġenzija Ewropea għall-Iskart.

Konklużjonijiet preliminari

35. L-Istati Membri – fil-livell nazzjonali, reġjonali u lokali – għandhom ir-responsabilità 
ewlenija li jimplimentaw il-leġiżlazzjoni tal-UE. L-UE ta’ spiss tinżamm responsabbli 
miċ-ċittadini, iżda m’għandhiex il-mezzi biex tinforza l-liġijiet li tadotta. Dan iqajjem il-
kwistjoni tal-kredibilità tal-istituzzjonijiet u tal-“Ewropa” inġenerali. Madankollu, jidher 
li l-Istati Membri huma sodisfatti bihom innifishom u xejn ma jagħtu prijorità lill-
kwistjoni li tikkawża tħassib kbir fost iċ-ċittadini. Mil-lat politiku, l-iskart mhuwiex 
suġġett attraenti.

36. Jinħtieġu investimenti kbar biex tittejjeb l-infrastruttura tal-ġestjoni tal-iskart. Mhu se 
jiġri xejn sakemm ma jkunux iddedikati aktar riżorsi lill-ġestjoni tal-iskart. Wieħed 
għandu jikkunsidra l-assenjar ta’ proporzjon mill-Fond ta’ Koeżjoni jew iffinanzjar dirett 
ieħor, pereżempju mill-Bank Ewropew tal-Investiment.

37. Il-proġetti approvati għall-iffinanzjar mill-UE għandhom ikunu soġġetti għal 
kundizzjonalità stretta rigward il-konformità mal-leġiżlazzjoni u r-rekwiżiti tal-UE, 
bħalma huma l-ġerarkija tal-ġestjoni tal-iskart u l-miri ta’ riċiklaġġ. Għandhom ikunu 
applikati monitoraġġ mill-qrib tal-istandards ta’ infurzar u l-verifika tal-proċeduri ta’ 
nfiq.

38. Il-livell ta’ ħarsien ambjentali stabbilit mid-Direttiva Qafas dwar l-Iskart huwa wieħed 
ambizzjuż. L-istatistika reċenti ppublikata mill-Ewrostat u n-nuqqas ta’ ħafna Stati 
Membri li jirrispettaw l-iskadenza għat-traspożizzjoni tad-Direttiva Qafas dwar l-Iskart, 
juru li l-implimentazzjoni tal-acquis dwar l-iskart tirrappreżenta sfida sinifikanti għall-
Istati Membri.

39. Jeħtieġ li l-kapaċitajiet ta’ spezzjoni u ta’ infurzar jissaħħu fil-livell tal-Istati Membri u 
fil-livell tal-UE. Il-Kummissjoni għandha tingħata r-riżorsi meħtieġa biex twettaq b’mod 
effikaċi l-irwol tagħha bħala gwardjana tat-Trattati. Fil-qasam tal-ġestjoni tal-iskart, huwa 
ta’ importanza partikolari li l-Kummissjoni tiffoka fuq il-lakuni fl-implimentazzjoni, li 
huma ta’ natura aktar sistemika/strutturali, bħan-nuqqas ta’ netwerk adegwat ta’ 
faċilitajiet ta’ ġestjoni tal-iskart, id-dipendenza eċċessiva fuq ir-rimi f’landfills, jew ir-rati 
baxxi ta’ riċiklaġġ. Anki l-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent jista’ jkollha rwol utli, 
pereżempju billi tivvaluta l-konformità tal-pjanijiet ta’ ġestjoni tal-iskart tal-Istati Membri 
mal-liġi tal-UE.

40. Għandu jittejjeb id-djalogu mal-popolazzjonijiet milquta, u ċ-ċittadini għandu jkollhom 
aċċess għall-informazzjoni filwaqt li għandu jkun hemm mekkaniżmi effikaċi għal 
reviżjonijiet amministrattivi u ġudizzjarji. Il-petizzjonanti għandhom ikunu inkoraġġiti 
biex jagħmlu użu sħiħ minn dawn il-mekkaniżmi, li jista’ jkun li jkunu aktar effikaċi u 
espedjenti minn miżuri fil-livell tal-UE, b’mod partikolari meta jkunu kkonċernati 
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faċilitajiet individwali.

41. Il-koperazzjoni aktar mill-qrib bejn l-awtoritajiet tal-Istati Membri u l-Kumitat għall-
Petizzjonijiet għandha l-potenzjal li twassal għal riżultati tajbin. Huwa rrikonoxxut li l-
awtoritajiet nazzjonali għandhom marġni ta’ diskrezzjoni huma u jiddeċiedu dwar il-post
fejn se ssir il-ġestjoni tal-iskart. Jekk it-tħassib tal-petizzjonanti jkun iġġustifikat, l-
iffaċilitar tad-djalogu jista’ jwassal għal azzjoni ta’ rimedju effikaċi fl-aħjar interess tal-
partijiet kollha kkonċernati u mingħajr dewmien bla bżonn. 


