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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0206/2007 imressqa minn David Rogers (ta’ nazzjonalità 
Irlandiża), dwar irwejjaħ jintnu u ħsara lill-ambjent fil-viċinanzi tas-sit tal-
Landfill ta' Whiteriver, Collon (l-Irlanda)

1. Sommarju tal-petizzjoni 

Il-petizzjonant jilmenta dwar il-mod li bih jopera s-Sit tal-Landfill ta’ Whiteriver, bil-
komunità lokali tkun esposta għal irwejjaħ persistenti u għat-tniġġis kontinwu ta’ l-arja. Il-
petizzjonant isostni li minkejja evidenza ta’ nuqqas ta’ konformità ma’ numru ta’ 
kundizzjonijiet tal-liċenzja tal-Kontroll tat-Tniġġis Integrat, ma setgħet tinstab ebda 
soluzzjoni fuq livell lokali u nazzjonali billi l-Aġenzija għall-Protezzjoni ta’ l-Ambjent ma 
tistax tirrevoka l-liċenzja, iżda tista’ biss timponi multa sa massimu ta’ 2000 Euro.

2. Ammissibilità 

Iddikjarata ammissibbli nhar l-4 ta’ Lulju 2007. Informazzjoni mitluba mill-Kummissjoni 
skond l-Artikolu 192(4).

3. Tweġiba tal-Kummissjoni, li waslet nhar il-5 ta’ Mejju 2008.

Leġiżlazzjoni Komunitarja rilevanti 

L-operat tal-landfills huwa rregolat mid-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2006/12/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-iskart (dik li qabel kienet id-Direttiva 75/442/KEE
kif emendata)1 u d-Direttiva tal-Kunsill 99/31/KE dwar ir-rimi ta’ l-iskart f’landfill2.

                                               
1 ĠU L 114, 27.4.2006, p. 9–21
2 ĠU L 182, 16.7.1999, p. 1–19
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Id-Direttiva 2006/12/KE titlob li l-landfills joperaw taħt permess fil-qasam ta’ l-iskart (li xi 
drabi ssir referenza għalih bħala liċenzja fil-qasam ta' l-iskart fl-Irlanda)1. Din id-direttiva 
titlob ukoll li l-Istati Membri jieħdu l-miżuri neċessarji sabiex jassiguraw li l-iskart jintrema 
mingħajr ma jikkawża disturb mill-irwejjaħ. 2 Id-Direttiva 99/31/KE tistabbilixxi rekwiżiti 
aktar dettaljati għall-operat tal-landfills (fi ħdan qafas ta’ permess fil-qasam ta’ l-iskart), 
inklużi rekwiżiti li jikkonċernaw il-kontroll tal-gass li joħroġ mil-landfills3 u t-tnaqqis tad-
disturbi u l-perikli4. 

Il-pożizzjoni ta’ l-awtoritajiet Irlandiżi 

L-EPA ħarġet liċenzja fil-qasam ta’ l-iskart5 lill-Kunsill tal-Kontea ta’ Louth biex jopera 
landfill f’Whiteriver, Dunleer, Co. Louth għal skart industrijali u muniċipali mhux perikoluż 
fis-17 ta’ Settembru 2003.

Wara numru sinjifikanti ta’ lmenti dwar l-irwejjaħ li ntbagħtu minn residenti lokali fiz-zona 
ta’ Whiteriver matul Frar u fil-bidu ta' Marzu 2007, l-EPA ltaqgħet mar-residenti u ma’ 
rappreżentanti pubbliċi lokali nhar it-12 ta’ Marzu 2007. Wara din il-laqgħa, l-EPA ddeċidiet 
li talloka riżorsi u żmien addizzjonali sinjifikanti sabiex jiġu indirizzati l-kwistjonijiet ta' 
tħassib imqajma.

L-EPA ivvintat, ippjanat u implimentat strateġija ta’ infurzar bil-għan li tnaqqas id-disturbi ta' 
l-irwejjaħ. Din l-istrateġija kienet tinkludi laqgħat mar-residenti lokali biex jiġu diskussi 
lmenti u tħassib; laqgħat ma’ l-operatur tal-landfill sabiex jiġu diskussi l-istess kwistjonijiet; l-
eżaminazzjoni ta’ kontrolli u prattiċi ta’ ġestjoni/operazzjonali relatati ma’ l-irwejjaħ/gassijiet 
li joħorġu mil-landfills; spezzjonijiet fuq is-sit u verifiki mhux imħabbra u kontrolli ta’ l-
irwejjaħ madwar il-faċilità. 

Kontra l-isfond ta’ tmien spezzjonijiet fuq is-sit imwettqa fl-2007, l-EPA bagħtet tliet avviżi 
lill-awtorità lokali li hija ma kinitx qegħda tissodisfa r-rekwiżiti tal-liċenzja fil-qasam ta' l-
iskart fir-rigward tad-disturbi ta’ l-irwejjaħ. F”Lulju u f’Awwissu 2007, l-EPA 
kkummissjonat espert indipendenti f’dak li għandu x’jaqsam mal-gassijiet li joħorġu mil-
landfills sabiex iwettaq tliet spezzjonijiet u evalwazzjonijiet fil-fond u xjentifikament 
dettaljati ta’ ġestjoni tal-gass li joħroġ minn landfill u prattiċi operazzjonali fuq is-sit. Inħarġu 
żewġ rapporti ta’ proġetti, li kien fihom rakkomandazzjonijiet speċifiċi għat-titjib tal-ġestjoni 
tal-gass li joħroġ mil-landfill ta’ Whiteriver. Dawn ir-rakkomandazzjonijiet ġew implimentati.

L-awtoritajiet Irlandiżi qiesu li l-istrateġija ta’ infurzar irriżultat f’titjib sinjifikanti, muri 
b’mod ċar minn tnaqqis fl-ilmenti ta’ disturbi ta’ l-irwejjaħ. Filwaqt li l-EPA rċeviet numru 
totali ta' 18-il ilment dwar irwejjaħ matul l-ewwel sitt xhur ta' l-2007, dan in-numru niżel għal 
tliet ilmenti matul it-tieni sitt xhur tas-sena, wara t-titjib li sar. L-aktar spezzjoni tas-sit riċenti, 
li saret fl-14 ta’ Novembru 2007, tikkonferma li kien hemm titjib sinjifikanti fil-ġestjoni tal-
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landfill, b’mod partikolari fir-rigward tal-ġestjoni tal-gassijiet li joħorġu mil-landfills. 

L-awtoritajiet Irlandiżi jindikaw li l-EPA ser tkompli tassessja u tevalwa l-landfill biex 
tassigura li din tiġi ġestita b’mod korrett.

L-evidenza turi li hemm sitwazzjoni xejn sodisfaċenti ta’ disturbi ta' rwejjaħ fil-landfill ta’
Collon matul l-ewwel nofs ta' l-2007. Jidher li l-awtorità ta’ l-infurzar responsabbli, l-EPA, 
wieġbet għal dan b’sensiela ta' interventi li rriżultaw f'titjib fit-tħaddim tal-landfill u fi tnaqqis 
sinjifikanti fid-disturbi ta' l-irwejjaħ u l-ilmenti. 

Is-sitwazzjoni enfasizzata mill-petizzjonant hija waħda li ta’ min jiddispjaċih minnha iżda 
jidher li l-awtoritajiet irrispondew b'mod pożittiv għall-problemi identifikati u ħadu ħsieb 
jindirizzawhom.


