
PR\871564MT.doc PE467.312v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

PARLAMENT EWROPEW 2009 - 2014

Kumitat għall-Petizzjonijiet

2011/2038(INI)

27.7.2011

ABBOZZ TA' RAPPORT
dwar il-kwistjonijiet imqajma minn petizzjonanti b'rabta mal-applikazzjoni tad-
Direttiva dwar l-Immaniġġjar tal-Iskart, u ta' direttivi relatati, fl-Istati Membri 
tal-Unjoni Ewropea
(2011/2038(INI))

Kumitat għall-Petizzjonijiet

Rapporteur: Carlos José Iturgaiz Angulo



PE467.312v01-00 2/16 PR\871564MT.doc

MT

PR_INI

WERREJ

Paġna

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW ..............................3

NOTA SPJEGATTIVA........................................................................................................13



PR\871564MT.doc 3/16 PE467.312v01-00

MT

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-kwistjonijiet imqajma minn petizzjonanti b'rabta mal-applikazzjoni tad-
Direttiva dwar l-Immaniġġjar tal-Iskart, u ta' direttivi relatati, fl-Istati Membri tal-
Unjoni Ewropea
(2011/2038(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra d-dritt ta’ petizzjoni stabbilit fl-Artikolu 227 tat-TFUE,

– wara li kkunsidra l-petizzjonijiet irċevuti u li jinsabu fl-Anness,

– wara li kkunsidra d-Direttiva 2008/98/KE1 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-
19 ta’ Novembru 2008 dwar l-iskart u li tħassar ċerti Direttivi,

– wara li kkunsidra d-Direttiva tal-Kunsill 1999/31/KE2 tas-26 ta' April 1999 dwar ir-rimi ta' 
skart f’terraferma,

– wara li kkunsidra d-Direttiva 2000/76/KE3 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
4 ta' Diċembru 2000 dwar l-inċinerazzjoni ta' skart,

– wara li kkunsidra d-Direttiva 2001/42/KE4 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
27 ta' Ġunju 2001 dwar l-istima tal-effetti ta' ċerti pjanijiet u programmi fuq l-ambjent,

– wara li kkunsidra d-Direttiva 2003/4/KE5 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
28 ta' Jannar 2003 dwar l-aċċess pubbliku għat-tagħrif ambjentali u li tħassar id-Direttiva 
tal-Kunsill 90/313/KEE

– wara li kkunsidra d-Direttiva 2003/35/KE6 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
26 ta’ Mejju 2003 li tipprovdi għall-parteċipazzjoni pubblika rigward it-tfassil ta’ ċerti 
pjani u programmi li għandhom x’jaqsmu mal-ambjent u li temenda d-Direttivi tal-
Kunsill 85/337/KEE u 96/61/KE rigward il-parteċipazzjoni pubblika u l-aċċess għall-
ġustizzja,

– wara li kkunsidra l-Konvenzjoni dwar l-aċċess għall-informazzjoni, il-parteċipazzjoni 
pubblika fit-teħid tad-deċiżjonijiet u l-aċċess għall-ġustizzja fi kwistjonijiet ambjentali 
(Aarhus, id-Danimarka, 25 ta' Ġunju 1998),

– wara li kkunsidra l-istudju mill-esperti "L-immaniġġjar tal-iskart fl-Ewropa: problemi 
ewlenin u l-aħjar prattiki ta' Lulju 2011,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 202(2) tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

                                               
1 ĠU L312/3, 22.11.2008.
2 ĠU L 182/4, 16.7.1999.
3 ĠU L 332/91, 28.12.2000.
4 ĠU L 197/30, 21.7.2001.
5 ĠU L 41/26, 14.2.2003.
6 ĠU L 156/17, 25.6.2003.
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– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet (A7-0000/2011),

A. billi l-Kumitat għall-Petizzjonijiet irċieva 114 petizzjoni u ddikjarahom ammissibbli matul 
il-perjodu 2004-2010 li jallegaw ksur ta' dan il-qafas regolatorju minn dawn l-Istati 
Membri li ġejjin: l-Italja, il-Greċja, Franza, Spanja, l-Irlanda (iktar minn 10 petizzjonijiet), 
il-Bulgarija, ir-Renju Unit, il-Polonja, ir-Rumanija, il-Ġermanja (bejn 3 u 10 
petizzjonijiet), l-Awstrija, l-Ungerija, il-Litwanja, Malta, il-Portugall u s-Slovakkja 
(petizzjoni waħda kull wieħed),

B. billi l-Kumitat għall-Petizzjonijiet fassal ħames rapporti dwar żjarat għall-ġbir ta' fatti 
relatati mal-petizzjonijiet dwar l-iskart fl-Irlanda1, Fos-sur-Mer (Franza)2, Path Head 
landfill (ir-Renju Unit)3, Campania (l-Italja) u Huelva (Spanja)4,

C. billi l-petizzjonijiet dwar kwistjonijiet ambjentali jikkostitwixxu b'mod konsistenti l-grupp 
ewlieni ta' petizzjonijiet irċevuti u dawk dwar l-iskart huwa sub-grupp importanti, u t-
tħassib dwar l-iskart jaffettwa ċ-ċittadini b'mod dirett fl-UE kollha, speċjalment rigward 
il-proċedura ta' permess għall-faċilitajiet ġodda għall-immaniġġjar tal-iskart jew l-operat 
ta' dawk eżistenti, segwiti minn tħassib dwar l-immaniġġjar ġenerali tal-iskart, 

D. billi maġġoranza kbira tal-petizzjonijiet dwar l-iskart jikkonċernaw il-faċilitajiet tal-
immaniġġjar tal-iskart, b'madwar 40 % rigward il-proċedura ta' permess għall-impjanti 
ġodda pproġettati u 40 % oħra li jirreferu għal operat ta' dawk eżistenti, li minnhom 75 % 
jikkonċernaw il-landfills u 25 % jikkonċernaw l-inċineraturi, filwaqt li l-petizzjonijiet li 
jifdal jittrattaw problemi tal-immaniġġjar ġenerali tal-iskart,

E. billi ċ-ċiffri l-aktar riċenti mill-Eurostat (2009) juru li ċ-ċittadini tal-UE jipproduċu medja 
ta' 513 kg ta' skart kull sena, b'ħafna Stati Membri ġodda taħt il-medja sew u l-pajjiżi l-
aktar industrijalizzati jinsabu tal-ewwel fil-klassifika,

F. billi dawk il-pajjiżi li jipproduċu l-aktar skart juru l-ogħla rati għar-riċiklaġġ, l-
ikkompostjar u l-inċinerazzjoni tal-iskart għall-enerġija, filwaqt li diġà laħqu livell ta' żero 
jew kważi laħquh għar-rimi fil-landfills, iżda b'kuntrast, dawk l-Istati Membri li 
jipproduċu l-anqas medja tal-iskart qegħdin minn ta' fuq għar-rimi fil-landfills u juru rati 
ħafna anqas ta' riċiklaġġ u saħansitra inċinerazzjoni,

G. billi d-Direttiva 2008/98/KE dwar l-iskart (Direttiva Qafas dwar l-Iskart (WFD)) tistipula 
regoli mfassla biex jipproteġu l-ambjent u s-saħħa tal-bniedem billi jipprevjenu jew 
inaqqsu l-impatti negattivi tal-ġenerazzjoni u l-immaniġġjar tal-iskart u billi jnaqqsu l-
impatti ġenerali tal-użu tar-riżorsi u jtejbu l-effiċjenza ta' tali użu, b'hekk jipprovdu 
benefiċċji liċ-ċittadini tal-UE fir-rigward tas-saħħa u l-benessri filwaqt li fl-istess ħin 
jinkiseb metodu ambjentalment sostenibbli tar-rimi tal-iskart,

H. billi strateġija tal-ġestjoni tal-iskart f'konformità mad-WFD trid tigarantixxi li l-iskart 
kollu jinġabar u jiġi dirett lejn netwerk ta' impjanti ta' trattament xierqa tal-iskart għall-
irkupru u fl-aħħar għar-rimi, li trid tinkludi miżuri biex inaqqsu l-ġenerazzjoni tal-iskart 

                                               
1 DT 682330.
2 DT 745784.
3 DT 778722.
4 DT 833560 + B7-0073/2011.
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fis-sors,

I. billi l-iskadenza għat-traspożizzjoni tad-WFD kienet Diċembru 2010, iżda għaxar Stati 
Membri biss ikkonformaw, u l-Kummissjoni qed tieħu miżuri attivi biex tiżgura li l-bqija 
jlestu t-traspożizzjoni u jibdew l-implimentazzjoni malajr,

J. billi l-iskart domestiku għandu jkun immaniġġjat skont il-ġerarkija tal-iskart, mibnija fuq 
il-prevenzjoni, tnaqqis, użu mill-ġdid, riċiklaġġ u rkupru (perezempju l-enerġija) u r-rimi, 
skont l-Artikolu 4 tad-WFD,

K. billi Ewropa li hija effiċjenti fir-riżorsi hija waħda mill-miri ewlenin tal-Istrateġija 
Ewropa 2020 u d-WFD introduċiet mira ta' 50 % għar-riċiklaġġ tal-iskart muniċipali, li 
għandha tintlaħaq sal-2020 mill-Istati Membri kollha,

L. billi nuqqas ta' riżorsi finanzjarji u proċeduri amministrattivi ineffiċjenti huma tnejn mir-
raġunijiet ewlenin għan-nuqqas ta' stabbiliment ta' pjan għall-immaniġġjar tal-iskart 
konformi mad-WFD,

M. billi fattur importanti, ta' spiss injorat, huwa li l-industrija tar-riċiklaġġ toffri potenzjal li 
jilħaq in-nofs miljun impjieg, peress li ċerti tipi ta' skart jikkostitwixxu riżorsa produttiva 
li tista' tikkontribwixxi għat-titjib tas-sostenibbiltà ambjentali,

N. billi l-immaniġġjar tal-bijoskart fl-UE għadu relattivament fil-bidu tiegħu u l-istrumenti 
leġiżlattivi attwali għandhom bżonn jiġu żviluppati u t-tekniki jsiru aktar effiċjenti,

O. billi l-konformità mal-miri tal-UE għall-ġbir, riċiklaġġ u t-tnaqqis tar-rimi fil-landfills 
teħtieġ li tibqa' prijorità,

P. billi l-Istati Membri – f'livell nazzjonali, reġjonali u lokali - għandhom ir-responsabbiltà 
ewlenija li jimplimentaw il-leġiżlazzjoni tal-UE, u billi ċ-ċittadini taw lill-UE ir-
responsabbiltà li tiżgura l-implimentazzjoni tal-politika tal-iskart, iżda m'għandhiex il-
mezzi adegwati biex tinforza l-leġiżlazzjoni,

Q. billi permezz tal-proċess tal-petizzjonijiet, iċ-ċittadini qed jesprimu s-sentiment li l-
awtoritajiet pubbliċi m’għandhomx kontroll fuq is-sitwazzjoni, li dawn mhumiex lesti 
jagħmlu l-isforzi meħtieġa biex jikkontribwixxu biex jinstabu soluzzjonijiet, li r-relazzjoni
ta’ fiduċja qed tintilef u li nqabdet it-triq tan-niżla lejn konfront miftuħ u paraliżi li qed 
tipprevjeni l-azzjoni,

R. billi studju riċenti1 mwettaq għall-Kummissjoni biex tiġi esplorata l-fattibbiltà li tinħoloq 
Aġenzija tal-UE għall-Immaniġġjar tal-Iskart issottolinja li ħafna Stati Membri 
m'għandhomx biżżejjed kapaċità biex iħejju pjanijiet ta' immaniġġjar tal-iskart, kif ukoll 
biex jagħmlu spezzjonijiet, kontrolli u azzjonijiet oħra biex jinfurzaw sew il-leġiżlazzjoni 
dwar l-iskart,

S. billi l-istudju jidentifika wkoll livell għoli ta’ nuqqas ta' konformità, rimi u spedizzjoni 
illegali ta’ skart, għadd kbir ta’ lmenti minn ċittadini, każijiet ta’ ksur imressqa quddiem 

                                               
1 Studju dwar il-fattibbiltà ta' stabbiliment ta' Aġenzija għall-Implimentazzjoni tal-Iskart, rapport finali rrivedut, 
7 ta’ Diċembru 2009.
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il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja, u għalhekk prestazzjoni baxxa fil-ħarsien tas-saħħa 
pubblika u tal-ambjent, li jikkostitwixxi mira ġenerali tal-leġiżlazzjoni tal-UE dwar l-
iskart.

T. billi l-proċeduri ta' monitoraġġ u kontroll fis-seħħ bħalissa maħsuba biex jiżguraw li l-
iskart domestiku mhuwiex ikkontaminat minn skart tossiku huma xi kultant dagħjfa jew 
ineżistenti, li jwasslu għall-kontaminazzjoni tal-landfills u l-inċineraturi; billi għandu jiġi 
enfasizzat li r-rimi ta' skart tossiku permezz tal-inċinerazzjoni fl-installazzjonijiet maħsuba 
għall-ħruq tal-iskart domestiku huwa kategorikament projbit,

U. billi analiżi profonda tal-petizzjonijiet tikkonferma li l-leġiżlazzjoni għal sistema tal-
immaniġġjar tal-iskart li hija funzjonabbli u ambjentalment soda hija fil-biċċa l-kbira 
tagħha fis-seħħ u li l-kwistjonijiet ewlenin jikkonċernaw l-implimentazzjoni u l-infurzar, 
b'95% tal-petizzjonijiet relatati man-nuqqas ta' suċċess tal-gvern f'livell lokali jew 
reġjonali,

V. billi wieħed mill-fatturi kruċjali identifikati għal din is-sitwazzjoni huwa n-nuqqas ta' 
għarfien, kapaċità amministrattiva u riżorsi finanzjarji u oħrajn f'livell lokali,

W. billi l-Kummissjoni żiedet l-appoġġ tagħha – inkluż €4.1 biljun fl-2005/6 – bl-għan li 
ttejjeb l-implimentazzjoni u l-infurzar tal-acquis tal-UE dwar l-skart f’livell nazzjonali. 
billi madankollu, fi tmiem l-2009, il-każijiet ta’ ksur relatati mal-iskart kienu 
jikkostitwixxu 20 % tal-każijiet kollha ta’ ksur ambjentali.

X. billi l-ispiża ta' immaniġġjar ħażin tal-iskart hija għolja u l-esportazzjoni ta' skart żejjed 
minn reġjun għall-ieħor tiswa ħafna flus (f'każ wieħed huwa stmat li ġew ikkawżati 
spejjeż addizzjonali ta' €1.1 biljun),

Y. billi, filwaqt li l-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni dwar l-iskart fl-UE hija responsabbiltà 
pubblika, kumpaniji privati u multinazzjonali jittrattaw ma' 60% tal-iskart domestiku u 
75% tal-iskart minn negozji, b'fatturat annwali ta' €75 biljun1,

Z. billi l-istabbiliment ta' landfills u inċineraturi ġodda jaqa' taħt l-Anness I.9 tad-Direttiva 
dwar il-Valutazzjoni tal-Impatt Ambjentali (EIA)2, li jeħtieġ EIA taħt l-Artikolu 4(1) jew 
tal-inqas skont l-Artikolu 4(2) jekk il-landfill taqa' taħt l-Anness II11.b, 

AA. billi l-permessi għal landfills jaqgħu taħt l-Anness II tad-Direttiva dwar l-EIA jekk 
"x'aktarx ikollhom effetti sinifikanti fuq l-ambjent" u huma soġġetti għall-kriterju ta' 
limitu stabbilit mill-Istati Membri,

AB. billi l-Artikolu 6(4) tad-Direttiva dwar l-EIA tistipula li "Il-pubbliku kkonċernat
għandu jingħata opportunitajiet minn kmieni u effettivi sabiex jipparteċipa fil-proċeduri ta' 
teħid tad-deċiżjonijiet dwar l-ambjent imsemmija fl-Artikolu 2(2) u għandu, għal dan il-
għan, ikun intitolat li jesprimi kummenti u opinjonijiet meta l-għażliet kollha jkunu 
miftuħa għall-awtorità jew l-awtoritajiet kompetenti qabel tittieħed id-deċiżjoni dwar it-
talba għall-kunsens għall-iżvilupp",

                                               
1 FEAD ‘Dikjarazzjoni ta’ Brussell” 15 ta’ Frar 2011.
2 85/337/KEE.
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AC. billi d-Direttivi tal-UE u l-Konvenzjoni ta' Aarhus jagħmlu referenzi speċifiċi għall-
aċċess għall-informazzjoni u l-parteċipazzjoni pubblika fit-teħid tad-deċiżjonijiet fi 
kwistjonijiet ambjentali,

AD. billi ħafna petizzjonijiet jallegaw li l-proċedura ta' permess għall-faċilitajiet għall-
immaniġġjar tal-iskart ma kinitx konformi bis-sħiħ mal-leġiżlazzjoni tal-UE, speċjalment 
fir-rigward tal-EIA u l-konsultazzjoni pubblika,

AE. billi, sakemm il-permessi jikkonformaw mal-parametri stipulati fid-Direttiva u tkun 
twettqet l-EIA, il-Kummissjoni m’għandhiex is-setgħa tintervjeni f’deċiżjonijiet meħuda 
mill-awtoritajiet nazzjonali. billi, madankollu, ċerti Stati Membri ma wettqux l-EIAs bir-
reqqa qabel ma taw permessi għall-ftuħ jew estensjoni tal-landfills jew bini tal-
inċineraturi,

AF. billi l-proċedimenti legali jistgħu jitniedu biss ladarba proġett ikun ġie approvat mill-
Istati Membri; billi huwa diffiċli għaċ-ċittadini li jifhmu li l-UE ma tistax tintervjeni qabel 
ma tkun intemmet il-proċedura kollha u tkun ingħatat il-liċenzja,

AG. billi ċ-ċittadini ta’ spiss jesprimu t-tħassib tagħhom matul il-proċess ta’ konsultazzjoni 
pubblika u l-Valutazzjoni tal-Impatt Ambjentali (EIA).

AH. billi postijiet ippjanati għal landfills ġodda huma kkontestati minħabba li l-
petizzjonanti jħossu li dawn jaffettwaw żoni ambjentalment jew kulturalment protetti, kif 
illustrat minn petizzjonijiet dwar pjan għal ftuħ ta' landfill fil-park nazzjonali ta' Vesuvius,

AI. billi ċ-ċittadini jibżgħu li jkun hemm impatt negattiv fuq is-saħħa u l-benessri 
tagħhom, u li dan parzjalment jispjega wħud mill-fatturi wara kampanji ta' protesta kontra 
postijiet ipproġettati li jkunu ġew proposti mill-awtoritajiet pubbliċi għall-inċineraturi jew 
faċilitajiet ġodda għal landfills,

AJ. billi d-Direttiva dwar il-Landfills tistabbilixxi l-parametri għall-għoti tal-permess tal-
operat u għall-proċeduri ta' monitoraġġ komuni matul l-operazzjoni u l-fażijiet tal-kura li 
tingħata wara u billi l-landfills magħluqa qabel it-traspożizzjoni tad-Direttiva mhumiex 
soġġetti għad-dispożizzjonijiet tagħha; billi l-kriterji elenkati fid-Direttiva jirreferu għall-
post, il-kontroll tal-ilma u l-immaniġġjar tal-lissija, il-protezzjoni tal-ħamrija u l-ilma, il-
kontroll tal-gass, l-inkonvenjenzi u l-perikli, l-istabilità u l-ilqugħ.

AK. billi l-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 qrib ħafna ta' 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;
billi madankollu, peress li kriterji aktar preċiżi dwar il-prossimità tas-siti tal-landfills 
għad-djar, skejjel u sptarijiet ma ġewx stabbiliti fil-liġi tal-UE, id-definizzjoni tar-
rekwiżiti preċiżi biex jiżguraw il-protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem u l-ambjent huma 
soġġetti għall-prinċipju tas-sussidjarjetà ddikjarat fit-Trattati,

AL. billi l-petizzjonijiet dwar il-landfills ta' spiss esprimew tħassib rigward tniġġis 
possibbli tal-ilma ta' taħt l-art, minħabba li landfills eqdem jistgħu ma jkollhomx saff 
protettiv li jipprevjeni t-tnixxija fl-akkwifer jew li s-saffi protettivi jidhru maqtugħa u 
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joħolqu suspett ta’ tnixxija jew għax ikunu jinsabu f’art ġeoloġikament mhux stabbli u 
qrib wisq lejn riżorsi tal-ilma ta' taħt l-art/ilma tax-xorb,

AM. billi l-Kummissjoni rrappurtat li 177 ksur tad-Direttiva dwar il-Landfill inbdew mill-
2001 u li inventarju riċenti identifika minimu ta' 619 landfill illegali fl-UE kollha,

AN. billi l-petizzjonijiet u l-ilmenti lill-Kummissjoni jixhdu l-presenza ta' numru kbir ta' 
landfills illegali li joperaw mingħajr permessi, iżda n-numru eżatt mhuwiex magħruf 
minħabba nuqqas ta' monitoraġġ adegwat,

AO. billi huwa mfakkar li r-rimi fil-landfills għandu jkun ikkunsidrat bħala l-aħħar 
soluzzjoni; billi l-awtoritajiet pubbliċi f'xi Stati Membri li waqgħu lura fil-prevenzjoni tal-
iskart, riċiklaġġ u użu mill-ġdid jistgħu jkunu taħt pressjoni biex jespandu landfills 
eżistenti - saħansitra mhux konformi – jew jiftħu landfills ġodda fi żmien qasir bħala 
metodu għall-eliminazzjoni tal-iskart,

AP. billi l-użu tal-inċineraturi, li huwa baxx fil-ġerarkija tal-iskart, huwa stabbilit sew u 
aċċettat miċ-ċittadini fil-pajjiżi kkunsidrati li laħqu livell għoli ta' konformità mad-WFD, 
li jirkupraw enerġija fil-proċess u billi konsegwentement pajjiżi li sal-lum ma użawx l-
inċinerazzjoni jistgħu jikkunsidrawha bħala soluzzjoni neċessarja u ta' vantaġġ biex 
jittrattaw skart akkumulat li baqa' lura,

AQ. billi dan jista' biss isir bil-kundizzjoni ta' kontroll strett u rispett għal-leġiżlazzjoni 
rilevanti tal-UE u billi wieħed iżomm f'moħħu li tali miżuri jistgħu jikkawżaw resistenza 
bir-raġun mill-popolazzjonijiet l-aktar affettwati direttament li jinsabu fiż-żoni qrib, li 
huma kkonċernati dwar l-effetti fuq is-saħħa tagħhom,

AR. billi għandu jkun rikonoxxut li t-teknoloġija aktar reċenti naqqset b’mod sinifikanti l-
emissjonijiet mill-inċineraturi; billi f'ċerti Stati Membri - partikolarment dawk b'livelli 
għolja ta' inċinerazzjoni tal-iskart - il-popolazzjonijiet lokali donnhom qed juru livell 
ogħla ta' aċċettazzjoni, forsi rigward ir-rikonoxximent tal-produzzjoni tas-sħana jew tal-
elettriku minn inċineraturi, u wkoll minħabba t-trasparenza u l-aċċessibbiltà tal-
informazzjoni dwar il-funzjonament tagħhom,

AS. billi l-permessi għall-istabbiliment ta’ inċineraturi jiltaqgħu mal-istess resistenza, għal 
raġunijiet simili, bħal-landfills, b’enfasi fuq tħassib dwar it-tniġġis tal-arja u l-impatt 
negattiv fuq is-saħħa pubblika u/jew żoni ambjentalment protetti.

AT. billi għall-istabbiliment ta’ inċineraturi, l-awtoritajiet pubbliċi ta’ spiss jagħżlu żoni li 
fihom diġà hemm tniġġis qawwi tal-arja, billi l-effetti kumulattivi fuq is-saħħa tal-abitanti 
taż-żona m'għandhomx jiġu injorati u billi l-possibilità li jinstabu modi alternattivi għar-
rimi tal-iskart u l-produzzjoni tal-enerġija permezz tal-metanizzazzjoni ta’ spiss hija 
injorata,

AU. billi 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.

AV. billi r-rapporti kollha tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet dwar il-missjonijiet ta’ ġbir ta’ 
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informazzjoni rigward kwistjonijiet ta’ skart isemmu l-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,

AW. billi huma meħtieġa l-involviment sħiħ tas-soċjetà ċivili u tal-partijiet interessati 
kollha l-oħra u ż-żieda sinifikanti tal-kuxjenza pubblika,

AX. billi l-Kumitat għall-Petizzjonijiet m'għandux kompetenza preventiva jew ġudizzjarja, 
iżda huwa kapaċi jiddefendi l-interessi taċ-ċittadini billi jikkoopera mal-awtoritajiet 
responsabbli biex jinstabu soluzzjonijiet jew spjegazzjonijiet għall-kwistjonijiet imqajma 
mill-petizzjonijiet,

1. Jistieden lill-Istati Membri sabiex jitrasponu d-WFD mingħajr aktar dewmien u sabiex 
jiżguraw konformità sħiħa mar-rekwiżiti tagħha, b’mod partikolari li jistabbilixxu u 
jimplimentaw pjanijiet komprensivi għall-immaniġġjar tal-iskart;

2. Iħeġġeġ lill-Istati Membri sabiex iħaffu l-introduzzjoni ta’ strateġija avvanzata għall-
immaniġġjar tal-iskart skont id-WFD;

3. Jistieden lill-awtoritajiet pubbliċi sabiex jirrikonoxxu li investimenti maġġuri huma 
meħtieġa sabiex jiġu stabbiliti strateġiji korretti għall-immaniġġjar tal-iskart, infrastruttura 
u faċilitajiet fil-biċċa l-kbira tal-Istati Membri u jemmen li għandhom jikkunsidraw l-
assenjar ta’ proporzjon mir-riżorsi tal-Fond ta’ Koeżjoni jew ifittxu ffinanzjar dirett mill-
Bank Ewropew tal-Investiment;

4. Iqis li spezzjonijiet fuq il-post u l-kapaċità ta’ infurzar jeħtieġ li jissaħħu fil-livell tal-Istati 
Membri u tal-UE sabiex tiġi żgurata konformità aħjar mal-leġiżlazzjoni dwar l-iskart u 
għalhekk iħeġġeġ lill-Istati Membri sabiex isaħħu l-kapaċità tagħhom għall-ispezzjonijiet, 
il-monitoraġġ u azzjonijiet oħrajn fl-istadji kollha tal-katina tal-immaniġġjar tal-iskart 
sabiex tiġi infurzata aħjar il-leġiżlazzjoni dwar l-iskart;

5. Jitlob li tkun ipprovduta gwida aktar speċifika għall-awtoritajiet kompetenti sabiex 
tgħinhom fl-implimentazzjoni korretta tal-acquis dwar l-iskart, iżda jinnota li r-riżorsi 
disponibbli fil-livell Ewropew attwalment mhumiex adegwati; iqis għalhekk li miżuri 
komplimentari finanzjarji u amministrattivi għandhom jittieħdu sabiex ikunu pprovduti 
gwida u faċilitajiet ta’ taħriġ aħjar għall-uffiċjali li jaħdmu fis-settur tal-iskart;

6. Jistieden lill-Kummissjoni sabiex tidentifika u tiffoka fuq il-lakuni aktar sistematiċi fl-
implimentazzjoni tad-direttivi li jirrigwardaw l-iskart mill-Istati Membri, bħalma huma 
netwerks mhux adegwati ta’ faċilitajiet għall-immaniġġjar tal-iskart, id-dipendenza 
eċċessiva fuq ir-rimi fil-landfills, jew ir-rati baxxi ta’ riċiklaġġ.

7. Jemmen li t-twaqqif ta’ Aġenzija tal-UE ġdida għall-immaniġġjar tal-iskart mhijiex 
mixtieqa u jqis li l-istruttura istituzzjonali attwali fil-livell tal-UE – ibbażata fuq id-DĠ 
Ambjent tal-Kummissjoni u l-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent bħala ċentru ta’ 
esperjenza u eċċellenza – hija aktar effettiva f’dak li jirrigwarda spiża, għalkemm dawn 
jeħtieġ li jissaħħu aktar sabiex jipprovdu sorveljanza u infurzar aktar attivi;

8. Jemmen li l-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent tista’ tgħin f’dan il-proċess u jista’ jkollha 
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rwol aktar kostruttiv fir-rappurtar dwar strateġiji għall-immaniġġjar tal-iskart tal-Istati 
Membri u fl-identifikazzjoni ta’ lakuni billi tivvaluta l-konformità tal-pjanijiet ta’ 
immaniġġjar tal-iskart tal-Istati Membri mal-liġi tal-UE.

9. Iqis li kooperazzjoni eqreb bejn l-awtoritajiet fil-livell lokali u reġjonali potenzjalment 
tista’ tagħti riżultati pożittivi f’termini ta’ identifikazzjoni ta’ mudelli tal-aħjar prattiki; 
jinnota li l-Kumitat għar-Reġjuni, Skart Muniċipali Ewropa u l-FEAD, il-Federazzjoni 
Ewropea li tirrappreżenta l-industrija tal-immaniġġjar tal-iskart, jista’ jkollhom rwol aktar 
utli fl-organizzazzjoni ta’ skambji bħal dawn u b’hekk jgħinu wkoll biex tinkiseb aktar 
fiduċja fost il-popolazzjonijiet affettwati mill-implimentazzjoni ta’ politiki essenzjali ta’ 
immaniġġjar tal-iskart;

10. Jistieden lill-Istati Membri li qed jiffaċċjaw kriżijiet ċari dwar skart sabiex jikkunsidraw 
il-fatt li strateġiji aktar effiċjenti għall-immaniġġjar tal-iskart jipprovdu opportunitajiet 
kemm għall-ħolqien ta’ impjiegi, kif ukoll għal aktar dħul, filwaqt li jiżguraw is-
sostenibilità ambjentali permezz ta’ użu mill-ġdid, riċiklaġġ u rkupru ta’ enerġija mill-
iskart;

11. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri sabiex jippromwovu f’dan il-kuntest aktar 
għarfien ambjentali fost il-popolazzjoni dwar il-vantaġġi ta’ immaniġġjar effiċjenti tal-
iskart;

12. Jemmen li kooperazzjoni aktar mill-qrib bejn l-Istati Membri u l-Kumitat għall-
Petizzjonijiet meta jittrattaw preokkupazzjonijiet diretti taċ-ċittadini lokali tipprovdi 
opportunità eċċellenti sabiex ikun faċilitat id-djalogu bejn l-awtoritajiet responsabbli u l-
komunitajiet lokali dwar prijoritajiet li jirrigwardaw l-implimentazzjoni tal-immaniġġjar 
tal-iskart, u f’ċerti każijiet, tista’ tikkostitwixxi rimedju effettiv meta dan jista’ jkun utli 
biex isolvi kwistjonijiet lokali;

13. Jipproponi li jintlaħaq ftehim dwar standard komuni għall-kodifikazzjoni skont il-kulur 
sabiex jintgħażel u jiġi riċiklat l-iskart sabiex jiffaċilita u jtejjeb il-parteċipazzjoni taċ-
ċittadini fil-proċess tal-iskart u sabiex dan jinftiehem, u jqis li dan jista’ jgħin l-isforzi tal-
Istati Membri biex iżidu b'mod sinifikanti u aktar ta’ malajr ir-rati ta’ riċiklaġġ;

14. Iħeġġeġ djalogu minn kmieni u effettiv bejn l-awtoritajiet responsabbli lokali u reġjonali u 
ċ-ċittadini lokali fl-istadji tal-ippjanar qabel ma jittieħdu deċiżjonijiet dwar il-bini ta’ 
installazzjonijiet għat-trattament tal-iskart;

15. Jenfasizza l-importanza fundamentali tal-implimentazzjoni sħiħa u korretta tad-Direttiva 
dwar il-Valutazzjoni tal-Impatt Ambjentali u l-koordinazzjoni tajba tal-proċeduri ta' 
permessi meħtieġa taħt il-leġiżlazzjoni ambjentali 

16. Jitlob lill-Istati Membri sabiex jiżguraw li ssir valutazzjoni sħiħa tal-impatt ambjentali 
qabel ma tittieħed kwalunkwe deċiżjoni sabiex jiġu stabbiliti jew jinbnew faċilitajiet 
għall-iskart ġodda, partikolarment inċineraturi jew impjanti ta’ metanizzazzjoni, jew bħala 
l-aħħar soluzzjoni, landfills ġodda; jemmen li evalwazzjonijiet bħal dawn għandhom 
ikunu mandatorji;

17. Jifhem li f’ċerti każijiet ikunu jeħtieġu deċiżjonijiet urġenti sabiex tiġi ġestita kriżi akuta 
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ta’ skart jew biex ma jitħallewx jiżviluppaw kriżijiet, iżda jenfasizza li wkoll f’dawn il-
każijiet irid ikun garantit ir-rispett sħiħ tal-leġiżlazzjoni eżistenti tal-UE, partikolarment 
għaliex jolqtu s-saħħa u l-benessri tal-komunitajiet lokali;

18. Hu konvint li għandu jittejjeb id-djalogu bejn l-awtoritajiet pubbliċi, l-operaturi fis-settur 
privat u mal-popolazzjonijiet milquta, u ċ-ċittadini għandu jkollhom aċċess aħjar għall-
informazzjoni filwaqt li għandu jkun hemm mekkaniżmi aktar effikaċi għal reviżjonijiet 
amministrattivi u ġudizzjarji fejn meħtieġ; 

19. Iqis li l-petizzjonanti għandhom ikunu inkoraġġiti biex jagħmlu użu sħiħ minn dawn il-
mekkaniżmi fejn ikunu jeżistu, li jista’ jkun li dan ikun aktar effikaċi u espedjenti minn 
miżuri fil-livell tal-UE, b’mod partikolari meta jkunu kkonċernati faċilitajiet individwali 
għall-iskart;

20. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni sabiex tipproponi kriterji aktar ċari u aktar speċifiċi għal-
lokalizzazzjoni tal-landfills b’relazzjoni mal-abitazzjonijiet lokali, skejjel u faċilitajiet tas-
saħħa sabiex ikunu żgurati garanziji aktar qawwija kontra r-riskji potenzjali għas-saħħa 
tal-bniedem u l-ambjent; Wieħed irid iżomm f’moħħu li hemm għadd kbir ta’ fatturi 
varjanti u konsiderazzjonijiet lokali li jridu jitqiesu b’rispett sħiħ għall-prinċipju ta’ 
sussidjarjetà;

21. Jirrakkomanda lill-awtoritajiet tal-Istati Membri sabiex jaħdmu flimkien meta 
jipproġettaw impjanti għat-trattament tal-iskart f’żoni konfinali u sabiex jiżguraw li jsiru 
evalwazzjonijiet tal-impatt transkonfinali filwaqt li jikkunsidraw informazzjoni li hi 
importanti għaċ-ċittadini u l-partijiet interessati kollha;

22. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni sabiex tagħraf bis-sħiħ ir-rabta li għandha leġiżlazzjoni 
ambjentali effettiva rigward siti ta’ wirt storiku u l-konservazzjoni u l-promozzjoni tal-
bijodiversità – bħal pereżempju dik li tinsab fid-Direttiva Qafas dwar l-Ilma u d-Direttivi 
dwar l-Għasafar Selvaġġi u l-Ambjent Naturali – mal-EIA u d-Direttivi dwar il-
Valutazzjoni Strateġika Ambjentali u mal-leġiżlazzjoni dwar l-immaniġġjar tal-iskart;

23. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni li meta jkun kompitu tagħha tiżgura konformità mar-rekwiżiti 
proċedurali skont il-liġi tal-UE (Evalwazzjoni tal-Impjant Ambjentali, konsultazzjonijiet 
pubbliċi) inklużi r-rekwiżiti fl-ambitu tad-Direttivi għall-protezzjoni tas-siti naturali u s-
siti ta’ wirt storiku;

24. Iqis li għandhom jintużaw biss is-siti ta' landfills li jkunu uffiċjalment akkreditati, li jkunu 
kompatibbli mad-Direttiva dwar il-Landfills tal-UE u li jkollhom permessi stabbiliti kif 
dovut, u li l-lokalizzazzjoni ta’ dawn għandha tkun indikata u rrikordjata b’mod ċar, 
filwaqt li s-siti ta’ landfills u rimi oħrajn iridu jkunu ddikjarati kollha illegali, u dawn 
jingħalqu, jitqiegħdu taħt sigurtà u riabilitati, filwaqt li l-ambjent li jmiss magħhom u 
dawk tal-madwar ikunu mmoniterjati effettivament għal kwalunkwe konsegwenza 
negattiva potenzjali;

25. Iqis li definizzjoni pubblika u ċara ta’ kriterji għall-aċċettazzjoni ta’ skart hija neċessarja, 
l-istess bħat-twaqqif ta’ sistema ta’ rintraċċar għal skart – speċjalment skart perikoluż –
sabiex ikun żgurat li l-iskart xieraq biss jiġi trasportat u mormi f'landfills u inċeneraturi; 
jemmen li t-teħid ta’ kampjuni u proċeduri ta’ ttestjar għal għarrieda għandu jsir 
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konsistement fl-Istati Membri kollha;

26. Iħeġġeġ li jkunu stabbiliti kriterji komuni għall-kejl ta’ valuri ta’ emissjonijiet kruċjali 
minn inċeneraturi u li l-kejl ikun disponibbli immedjatament onlajn għall-konsultazzjoni 
mill-pubbliku sabiex tiġi stabbilita fiduċja fi ħdan il-komunitajiet lokali, u li tkun 
ipprovduta wkoll sistema effettiva ta' twissija fil-każ li jseħħu xi anomaliji;

27. Ifakkar lill-Istati Membri li huma responsabbli għall-monitoraġġ u superviżjoni effettivi 
tal-konformità mal-istandards u permessi kollha tal-UE u jħeġġiġhom sabiex jiżguraw li 
jkollhom persunal adegwat u kompetenti sabiex iwettqu din il-funzjoni, inklużi 
spezzjonijiet ta’ spiss fuq il-post;

28. Jistieden lill-Istati Membri sabiex ikollhom miżuri biex tisseddaq aċċettazzjoni akbar mill-
popolazzjonijiet fil-viċinanzi ta’ faċilitajiet għall-immaniġġjar tal-iskart eżistenti u dawk 
ipproġettati billi juru li l-awtoritajiet li jagħtu l-permessi u dawk li joperaw qegħdin 
jirrispettaw ir-regoli korrettament u bi trasparenza sħiħa;

29. Jirrakkomanda l-impożizzjoni ta' multi adegwati u dissważivi kif ukoll penali għar-rimi 
illegali ta' skart, speċjalment skart tossiku u perikoluż, biex ipatti sa ċertu punt għall-ħsara 
ambjentali skont il-prinċipju ta' min iħammeġ iħallas;

30. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u 
lill-Kummissjoni.
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NOTA SPJEGATTIVA

Il-biċċa l-kbira taċ-ċittadini Ewropej jistennew li l-awtoritajiet pubbliċi jipprovdu servizzi 
effiċjenti u effettivi f’dik hi li saħħa, edukazzjoni, trasport u sigurtà. Madankollu, kwistjoni li 
tipprovoka numru dejjem akbar ta’ petizzjonijiet hija n-nuqqas ta’ abilità apparenti tal-
awtoritajiet pubbliċi biex jittrattaw b’mod sodisfaċenti l-problema tal-immaniġġjar tal-iskart.

L-Unjoni Ewropea adottat firxa wiesgħa ta’ leġiżlazzjoni li tapplika għall-Istati Membri 
kollha sabiex tiżgura li jeżisti l-qafas legali biex jittratta r-riżultat inevitabbli tal-istil ta’ ħajja 
moderna tagħna f’termini tal-affarijiet kollha li narmu bħala skart mid-djar tagħna, mill-
postijiet tax-xogħol, mill-isptarijiet, mill-industriji tagħna u l-bqija. Huwa ovvju għal kulħadd 
li n-nuqqas ta' immaniġġjar ta’ kwistjonijiet bħal dawn, u n-nuqqas ta’ sforzi ta’ 
prijoritizzazzjoni rigward dan, jipproduċi mhux biss effetti negattivi għas-saħħa u l-benessri 
tal-bniedem, iżda wkoll għall-vijabilità tad-dinja u l-ambjent tagħha fl-aktar sens wiesa'.

Skont ma wieħed jista’ jiġġudika mill-petizzjonijiet li jaslu, il-preokkupazzjoni prinċipali ta’ 
bosta komunitajiet lokali qegħdin jiżdiedu u dan jindika li l-immaniġġjar tal-iskart qed issir 
problema soċjali u politika magguri u n-nies jistennew li l-Unjoni Ewropea, li tadotta tali 
leġiżlazzjoni, tittrata din il-problema. Infatti, dan jolqot u hemm fin-nofs il-kredibilità tal-
leġiżlazzjoni tal-UE,1

L-industrija tal-iskart fl-Unjoni Ewropea hija responsabbiltà pubblika li bosta drabi hija 
ġestita minn interessi privati u kumpaniji multinazzjonali li jittrattaw 60% tal-iskart 
domestiku u 75% tal-iskart industrijali, b’rendita annwali li taqbeż is-75 biljun euro.2
L-ikbar kumpaniji fost dawn, Onyx (Veolia) u Sita (Suez), jinsabu fi 2/3 tal-Istati Membri u 
jimpjegaw aktar minn 50,000 ruħ kull waħda. Dawn il-kumpaniji u bosta kumpaniji oħrajn 
bħal Remondis u FCC huma impriżi kummerċjali ta’ esperjenza u professjonali li huwa fl-
interess tagħhom li jistabbilixxu u jżommu reputazzjoni professjonali tajba għar-
reponsabbilitajiet kruċjali tagħhom fl-immaniġġjar taċ-ċiklu tal-iskart. Għalhekk l-iskart 
mhuwiex biss servizz pubbliku imma industrija bi profitt u f’dan il-kuntest l-awtoritajiet 
politiċi għandhom id-dover li jiżguraw superviżjoni xierqa u l-applikazzjoni stretta tal-liġijiet 
u r-regolamenti taċ-ċiklu tal-iskart. 

Analiżi tal-politiki għall-immaniġġjar tal-iskart implimentati mill-Istati Membri tal-UE 
tipprovdi informazzjoni kontrastanti ħafna. Xi ftit mill-Istati Membri, inklużi d-Danimarka, il-
Pajjiżi l-Baxxi, l-Awstrija u l-Isvezja jinsabu fi stat avvanzat ħafna; Filfatt ma waslet l-ebda 
petizzjoni minn ċittadini ta’ dawn il-pajjiżi sabiex jesprimu tħassib rigward il-gestjoni tal-
iskart. Madankollu, ħafna pajjiżi tal-UE jinsabu ferm lura rigward l-implimentazzjoni 
tagħhom ta’ strateġiji rigward l-iskart u f’dan il-kuntest il-wirt tal-imgħoddi, u d-dipendenza 
eċċessiva tal-għażla ta’ landfills, flimkien mal-bżonn li jinbidlu l-atitudnijiet rigward ir-rimi 
tal-iskart3 ikkawżaw ksur serju tal-leġiżlazzjoni tal-UE. 

                                               
1 Ara d-dokument ta’ ħidma “Il-kwistjonijiet imqajma mill-petizzjonanti b’rabta mal-applikazzjoni tad-Direttiva 
dwar l-Immaniġġjar tal-Iskart, u direttivi relatati, fl-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea” DT867298.
2 FEAD ‘Dikjarazzjoni ta’ Brussell” 15 ta’ Frar 2011.
3 “Il-kultura tal-iskart” huwa terminu użat biex jindika l-bżonn li ċ-ċittadini jiġu edukati dwar kif jagħżlu bejn it-
tipi differenti ta’ skart domestiku u l-bżonn korrispondenti tal-“ġerarkija tal-iskart”, jiġifieri, il-prevenzjoni, l-
għażla u r-riċiklaġġ – rekwiżiti imperattivi bħal dawn għandhom isiru ħaġa naturali f’kull dar.



PE467.312v01-00 14/16 PR\871564MT.doc

MT

Il-“ġerarkija tal-iskart” tistabbilixxi prijoritizzazzjoni għall-prevenzjoni u l-immaniġġjar tal-
iskart, u, b’kuntrast mad-Direttiva ta' qabel, fl-Artikolu 4 tad-WFD ġdida, din issir ħaġa 
imperattiva: prevenzjoni, preparazzjoni għall-użu mill-ġdid, riċiklaġġ, irkupru ieħor – inkluż 
l-irkupru ta’ enerġija, u rimi permezz ta’ inċenerazzjoni sikura, bil-landfills bħala l-aħħar 
soluzzjoni. 

Il-Kumitat jirrikonoxxi li għall-Istati Membri l-aktar ġodda, li wħud minnhom huma 
żvantaġġjati minħabba n-nuqqas ta’ abilità amministrattiva u teknika preċendenti tagħhom fis-
settur tal-iskart, bla dubju jkun hemm bżonn ftit żmien qabel il-kompetenzi ta’ immaniġġjar 
ta’ skart tagħhom jilħqu l-livell standard. Iżda m’għandu jkollhom ebda dubji dwar l-urġenza 
tal-implimentazzjoni ta’ politika għall-iskart koerenti. Stati Membri oħra m’għandhomx skużi 
simili.

Il-Kummissjoni rrappurtat f’Jannar tal-2011 li 177 każ ta’ ksur rigward landfills tniedu minn 
wara l-iskadenza għall-implimentazzjoni tad-Direttiva dwar Landfills tal-2001. Barra minn 
hekk irriżultalhom li kien hemm tal-anqas 619-il landfill illegali li għadhom qed jintużaw fl-
UE. Ma dawn jiżdiedu madwar 1000 landfill mhux konformi mal-istandards li jew se jiġu 
mtejba jew inkella jingħalqu kemm jista’jkun malajr – madwar 3,300 landfill ingħalqu bejn l-
2004 u l-2006.

Fir-rapport ta’ strateġija tagħha dwar il-prevenzjoni u r-riċiklaġġ tal-iskart il-Kummissjoni 
turi b’mod ċar li qed tagħmel mill-aħjar biex tindirizza l-kwistjoni tal-immaniġġjar tal-iskart.1
Hi tissottolinja l-proposti tagħha ta' żmien medju u tipproponi l-introduzzjoni ta' dak li ssejjaħ 
"mentalità li tqis iċ-ċiklu tal-ħajja" fil-politika tal-iskart. Fir-rapport madankollu ma hemm 
ebda tentattiv li ssemmi jew twaqqa’ fl-għajb lill-Istati Membri li m’humiex japplikaw id-
Direttivi eżistenti, u lanqas ma tindirizza t-tipi ta’ problemi persistenti li nqalgħu tul is-snin u 
li baqgħu sal-lum. 

Ta’ min wieħed ifakkar f’dan il-kuntest li n-numru kbir ta’ każijiet ta’ ksur imsemmija 
għandhom l-iskop li jiżguraw konformità legali, iżda mill-perspettiva tal-petizzjonanti jeħtieġ 
li jkun hemm aktar sforzi sabiex ikunu żgurati azzjonijiet ta’ segwitu fl-applikazzjoni stess 
tal-liġi. Huwa hawn li l-infurzar tal-Istati Membri jsir fattur kritiku. Huwa hawn ukoll fejn il-
Kummissjoni tagħraf li hemm aktar x’jeħtieġ isir u tqajjem il-prospett ta’ proċedura ta’ 
verifika aktar proattiva, flimkien ma’ sistema ta’ twissija bikrija dwar konformità. 
Madankollu, ir-Rapporteur huwa tal-opinjoni li dan ma jindirizzax b’mod adegwat l-urġenza 
tal-bosta każijiet ġustifikati li l-petizzjonanti ġabu għall-attenzjoni tal-Kumitat,

Id-Direttivi tal-UE li jittrattaw il-Valutazzjoni tal-Impatt Ambjentali u l-aċċess taċ-ċittadini 
għall-informazzjoni dwar l-ambjent huma marbutin mill-qrib mal-proċess tal-immaniġġjar tal-
iskart, għalkemm b’mod ’il fuq mill-proċess. Kemm jekk il-pjanijiet ikunu qed jitħejjew għal 
impjanti ta’ inċineraturi, għal impjanti ta’ metanizzazzjoni jew għal faċilitajiet ta’ landfills, il-
proċeduri tal-UE kif stabbiliti permezz ta’ dawn id-Direttivi jridu jkunu rispettati mill-Istati 
Membri kollha kif ukoll mill-awtoritajiet reġjonali u muniċipali tagħhom. Mill-informazzjoni 
li tasal mill-petizzjonanti jidher li hemm nuqqasijiet serji dwar ir-rispett dovut minn bosta 
Stati Membri għall-objettivi li fihom dawn id-Direttivi li jidhru li bosta drabi jiġu interpretati 

                                               
1 Rapport mill-Kummissjoni għall-PE, il-Kunsill u l-KtR dwar l-Istrateġija Tematika għall-Prevenzjoni u r-
Riċiklaġġ tal-Iskart COM(2011) 13 finali.
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b’mod ineżatt, jekk fil-fatt jiġu interpretati.M
Fil-pubblikazzjoni tar-riżultati ta’ konsultazzjoni pubblika dwar id-Direttiva EIA, il-
Kummissjoni tinnota li 56% ta’ dawk li rrispondew ħassu li l-proċess għandu jittejjeb sabiex 
jiżgura protezzjoni ambjentali aktar effettiva, għalkemm mhux li tinbidel radikalment. Linji 
gwida aktar speċifiċi kienet waħda mill-possibilitjiet li kellha tkun ikkunsidrata, kif ukoll titjib 
fil-monitoraġġ u sinerġiji aħjar ma’ Direttivi tal-UE oħrajn, inkluża d-WFD. 

Naturalment, fis-snin reċenti l-Kumitat għall-Petizzjonijiet għamel għadd ta’ missjonijiet li 
ppermettew lill-membri tiegħu jiġbru informazzjoni primarja mill-partijiet interessati dwar il-
problemi li jiffaċċjaw il-komunitajiet lokali dwar il-kwistjoni tal-iskart.

Żjara fl-Irlanda fl-2007 ippermettiet lill-Kumitat jinvestiga l-impatt ta’ immaniġġjar tal-iskart 
fuq skala kbira ta' impjant tal-aluminju fuq ix-xtut ta' Shannon f'Aughinish (b’riskji simili 
għal dawk li wara dehru fl-Ungerija meta għadajjar li kien fihom tajn aħmar tossiku nfaqgħu u 
wasslu għal bosta mwiet u d-devastazzjoni ta’ komunità raħlija), il-problemi li jirrigwardaw 
is-sit ta’ inċineratur fil-Peninżula ta’ Poolbeg f’Dublin,it- trattament ta' skart ta' ilma 
f'Kilkenny u Galwa, kif ukoll f'Ringsend, u l-iżvilupp ta' landfill f'Nevitt Lusk.

Matul żjara f’faċilità ta’ landfill f’Marsilja fl-2008 l-membri setgħu min naħa josservaw il-fatt 
li l-impjant nnifsu kien laħaq livell ta’ kważi saturazzjoni (għalkemm ġestit tajjeb), iżda l-
iżvilupp tal-impjant ta’ inċineratur f’Fos-sur-mer, ikkritikat bil-qawwa mill-petizzjonanti u l-
awtoritajiet lokali, għadu kontroversjali ħafna u bi preokkupazzjonijiet serji dwar l-impatt 
tiegħu fuq is-saħħa tal-popolazzjoni lokali.

Fir-Renju Unit il-Kumitat kien żar l-impjant tal-Inċineratur ta’ Carntyne fi Glasgow li dwaru 
kien ikkritikat bil-qawwa billi jinsab f’żona urbana fqira li kienet esposta għal intejjen u 
tniġġis mill-inċinerazzjoni ta’ bhejjem wara l-kriżi tal-BSE. Wara, l-Kumitat kien żar il-
landfill f'Path Head, ħdejn Gateshead fejn is-sit kien jirrappreżenta bosta anomaliji meta
mqabbel mad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva dwar il-Landfills, u mhux lanqas fost dawn il-
prossimità tiegħu għad-djar, skejjel u sptar lokali. Bosta landfills oħrajn kienu diġà jeżistu fl-
istess żona.

Matul il-leġiżlazzjoni attwali, il-Kumitat aktar reċentement kien bagħat delegazzjoni biex 
tinvestiga l-fatti fl-Italja wara li kienu waslu bosta petizzjonijiet mir-Reġjun ta’ Campania, kif 
ukoll fi Spanja biex jinvestigaw l-impatt tal-iskart industrijali mill-fabbrika tal-fosforu 
maħżun fi Huelva.

Prinċipalment bħala riżultat ta’ investigazzjonijiet bħal dawn il-Kumitat kien ikkummissjona 
studju espert li kien ġie ppreżentat fil-laqgħa tiegħu f’Lulju 2011. Dan ippermetta li ssir 
valutazzjoni indipendenti li minnha nħarġu għadd ta’ konklużjonijiet importanti, li lkoll 
ikkontribwew għall-osservazzjonijiet li jinsabu fl-abbozz ta’ rapport mehmuż.1

Huwa naturalament ovvju li wieħed ma jistax joħroġ valutazzjoni ġenerali tal-
implimentazzjoni tal-politika tal-iskart tal-UE fuq il-bażi ta’ mqar għadd kbir ta’ petizzjonijiet 
għaliex dawn jittrattaw kwistjonijiet li wasslu biex jitqajmu preokkupazzjonijiet. Ma 

                                               
1 Immaniġġjar tal-Iskart fl-Ewropa. problemi ewlenin u l-aħjar prattiki. Direttorat Ġenerali għall-Politiki Interni, 
Dipartiment tal-Politika C u A. 8 ta’ Lulju 2011.
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jipprovdu ebda informazzjoni dwar pajjiżi u reġjuni li diġà għandhom rekord effettiv tal-
immaniġġjar tal-iskart. Madankollu, il-petizzjonijiet filfatt jindikaw nuqqasijiet fl-
immaniġġjar tal-iskart u n-nuqqas ta' abilità frekwenti ta’ Stati Membri li josservaw l-obbligi 
legali tagħhom. Wieħed għandu jitgħallem minn eżempji bħal dawn u r-rakkomandazzjonijiet 
li jinsabu f’dan ir-rapport għandhom għalhekk jikkontribwixxu għal implimentazzjoni aħjar 
tal-politika għall-immaniġġjar tal-iskart fil-futur.


