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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0295/2005, imressqa minn James Lunney, ta’ ċittadinanza
Irlandiża, f’isem il-Grupp ta’ Azzjoni Nevitt Lusk kontra Superdump, dwar 
faċilità ta’ landfill proposta

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant huwa mħasseb dwar il-kostruzzjoni ta’ faċilità ta’ landfill kbira ppjanata f’żona 
fit-tramuntana tal-Kontea ta’ Dublin. Skontu, il-faċilità se tpoġġi f’riskju l-akwiferi li 
jipprovdu l-ilma tax-xorb. Barra minn hekk, iż-żona tista’ tattira l-għasafar, li jistgħu joħolqu 
periklu għat-traffiku tal-ajru, minħabba li s-sit jinsab 12-il kilometru bogħod mill-Ajruport ta’ 
Dublin. Il-petizzjonant jgħid li l-linji gwida tal-Organizzazzjoni Internazzjonali tal-Avjazzjoni 
Ċivili jirrakkomandaw li l-landfills għandhom ikunu mhux inqas minn 13-il kilometru mill-
ajruport. Barra minn hekk, is-sit ser jikkawża inkonvenjenzi għar-residenti lokali. Fl-aħħar 
nett, il-petizzjonant huwa tal-opinjoni li l-kostruzzjoni ta’ din il-landfill se tmur kontra l-
prinċipju tal-prossimità stabbilit fid-Direttiva Qafas dwar l-Iskart, li tgħid li l-iskart għandu 
jiġi ġestit qrib is-sors tiegħu kemm jista’ jkun possibbli. Skontu, il-faċilità proposta hija 
mistennija li tirċievi skart minn żoni fil-bogħod u b’hekk jinħoloq ħafna aktar traffiku fit-
toroq. Il-faċilità ser iddgħajjef ukoll l-isforzi biex jintlaħqu l-miri tar-riċiklaġġ tal-UE.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fis-16 ta’ Awwissu 2005. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ Proċedura).

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

Il-petizzjoni tikkonċerna l-kostruzzjoni ta’ landfill ippjanata fil-Kontea ta’ Dublin, l-Irlanda.
Skont il-petizzjonant, il-kostruzzjoni tal-landfill ser ikollha effetti negattivi fuq l-ambjent.
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Barra minn hekk, il-petizzjonant isostni li l-għażla tas-sit tal-landfill ma taghtix kas tal-
prinċipju tal-prossimità.

L-obbligi ġenerali għat-trattament tal-iskart huma definiti fid-Direttiva 75/442/KEE dwar l-
iskart1.  L-Artikolu 5 ta’ din id-Direttiva jitlob lill-Istati Membri biex jistabbilixxu netwerk 
adegwat ta’ installazzjonijiet għar-rimi tal-iskart, li għandu jippermetti lill-Komunità b’mod 
ġenerali biex issir awto-suffiċjenti fir-rimi tal-iskart u lill-Istati Membri biex jimxu fid-
direzzjoni ta’ dan l-għan, wara li jagħtu kas taċ-ċirkostanzi ġeografiċi u l-ħtieġa għal 
installazzjonijiet speċjalizzati għal ċerti tipi ta’ skart. In-netwerk tal-installazzjonijiet għar-
rimi tal-iskart għandu jippermetti wkoll li l-iskart jintrema f’waħda mill-eqreb 
installazzjonijiet xierqa permezz tal-aktar teknoloġiji u metodi xierqa sabiex jiżgura livell 
għoli ta’ protezzjoni tal-ambjent u tas-saħħa pubblika.

Il-prinċipju tal-prossimità ma jfissirx li l-iskart għandu jintrema f’xi installazzjoni li tkun l-
aktar qrib tal-post tal-ġenerazzjoni tal-iskart. Dan ifisser li l-konvenjenza tal-installazzjoni 
għar-rimi tal-iskart, il-protezzjoni tal-ambjent u tas-saħħa tal-bniedem u l-prossimità tal-
installazzjoni huma kriterji li jridu jiġu kkunsidrati meta jiġi stabbilit in-netwerk tal-
installazzjonijiet għar-rimi tal-iskart.

L-Artikolu 7 tad-Direttiva jitlob lill-Istati Membri biex iħejju pjanijiet għall-ġestjoni tal-iskart, 
li għandhom jinkludu installazzjonijiet u siti addattati għar-rimi tal-iskart.

Id-Direttiva 1999/31/KE dwar ir-rimi tal-iskart f’landfill2 tistabbilixxi aktar rekwiżiti speċifiċi 
għall-kostruzzjoni, l-operat, l-għeluq u l-attenzjoni li tibqa’ tingħata wara tal-landfills. Għall-
għażla tas-siti għal-landfills hija tirrikjedi diversi kriterji inkluż il-kundizzjonijiet 
idroġeoloġiċi tas-sit, il-preżenza ta’ żoni ta’ protezzjoni residenzjali, agrikola jew naturali li 
jridu jiġu kkunsidrati, u tgħid li l-landfill tista’ tiġi awtorizzata biss jekk din ma toħloqx 
theddida sinifikanti għall-ambjent. Waħda mill-kundizzjonijiet għall-għoti tal-permess hija li 
l-proġett tal-landfill ikun konformi mal-pjan għall-ġestjoni tal-iskart.

Landfills li jirċievu aktar minn 10 tunnellati ta’ skart kuljum jew li għandhom kapaċità totali li 
taqbeż il-25 000 tunnellata, esklużi landfills għal skart inerti, jeħtieġ li jkollhom permess 
integrat skont id-Direttiva 96/61/KE dwar il-kontroll u l-prevenzjoni tat-tniġġis integrat3.

Evalwazzjoni tal-impatt ambjentali għandha titwettaq skont id-Direttiva 85/337/KEE kif 
emendata mid-Direttiva 97/11/KE dwar l-evalwazzjoni tal-effetti ta’ ċerti proġetti pubbliċi u 
privati fuq l-ambjent4 jekk huwa probabbli li l-landfill ikollha effetti sinifikanti fuq l-ambjent.

Minħabba li f’dan il-każ il-proġett għadu fi stadju bikri u għadha ma ngħatat ebda 
awtorizzazzjoni għal-landfill, ma jista’ jiġi identifikat ebda ksur potenzjali ta’ din il-
leġiżlazzjoni.

4. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-10 ta’ Novembru 2006.

                                               
1

ĠU L 194, 25.7.1975, p. 47, kif emendat l-aħħar mid-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 73, 14.3.1997, p. 5
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Waqt il-laqgħa tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet li saret nhar l-24 ta’ April 2006 intqal li kien 
mistenni jingħata permess għal-landfill. Min-naħa tiegħu, il-petizzjonant sostna li l-landfill
kienet tinsab fuq sit storiku u li d-distanza mis-sit għal ajruport kienet taqa’ taħt il-linji gwida 
rakkomandati. Il-petizzjonant huwa interessat fit-tnedija ta’ studju biex jevalwa l-effetti tas-sit 
tal-landfill ippjanat fuq l-ambjent u jitlob biex isiru investigazzjonijiet minn qabel. Barra minn 
hekk, kien suġġerit li l-Kummissjoni għandha tinterferixxi fl-istadju tal-ippjanar.

Sa mill-aħħar Komunikazzjoni tagħha, il-Kummissjoni ma kisbet ebda informazzjoni oħra li 
tagħtiha ċ-ċans timmodifika l-opinjoni tagħha. B’mod aktar speċifiku, hija ma identifikatx 
ksur possibbli tal-leġiżlazzjoni tal-UE dwar l-iskart b’relazzjoni għat-tħassib tal-petizzjonanti 
relatat mal-wirt storiku u d-distanza minn proprjetajiet residenzjali.

Skont id-Direttiva dwar il-Landfills, il-landfill tista’ tiġi awtorizzata biss jekk il-karatteristiċi 
tas-sit, skont ir-rekwiżiti tat-Taqsima 1.2 tal-Anness I tad-Direttiva, jew il-miżuri korrettivi li 
jridu jittieħdu, jindikaw li l-landfill ma tirrappreżenta ebda riskju serju għall-ambjent.
Rigward l-effetti possibbli fuq l-ambjent, pereżempju fuq akwiferu, id-Direttiva dwar il-
Landfills tipprovdi regoli stretti billi tistabbilixxi limiti (thresholds) u proċeduri tal-attenzjoni 
li tingħata wara. Bl-istess mod, dan japplika għall-emissjonijiet kollha possibbli. L-
evalwazzjoni tal-konformità tal-miżuri maħsuba ma’ dawn ir-rekwiżiti legali kollha għandha 
ssir mill-awtorità nazzjonali responsabbli.

Il-Kummissjoni, bħala l-gwardjan tat-Trattat, għandha dmir ġenerali li tiddefendi l-liġi tal-
Komunità Ewropea. L-Art. 226 tat-Trattat li jistabbilixxi l-KE jinkludi setgħa li biha l-
Kummissjoni tista’ tagħti bidu għal proċedura ta’ ksur fejn Stat Membru jkun naqas milli 
jissodisfa obbligu skont it-Tratta. Madankollu, il-Kummissjoni tqis li bħalissa ma hemm ebda 
bażi li fuqha hija tista’ jew għandha tinvoka l-Artikolu 226 f’dan il-każ, billi l-proċess għad-
determinazzjoni tal-permess għal-landfill ma tlestiex u m’huwiex possibbli li jiġi identifikat xi 
ksur relatat mal-permess tal-liġi tal-UE.

5. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fil-5 ta’ Mejju 2008.

Din il-petizzjoni tikkonċerna l-kostruzzjoni ta’ faċilità ta’ landfill kbira ppjanata f’Nevitt (fit-
tramuntana tal-Kontea ta’ Dublin) u kienet ippreżentata lill-Kummissjoni Ewropea 
f’Settembru 2005 f’isem il-Grupp ta’ Azzjoni Nevitt Lusk. Il-petizzjoni ġiet irreġistrata taħt 
ir-referenza 295/2005 u eżaminata mis-servizzi tal-Kummissjoni abbażi tal-informazzjoni 
provduta mill-Petizzjonant.

Ir-riżultati ta’ analiżi preliminari ġew irrappurtati lill-Membri tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet 
nhar l-24 ta’ April 2005 u l-Kummissjoni indikat li kellha titwettaq evalwazzjoni tal-impatt 
ambjentali u li, f’dak iż-żmien, u meta tikkunsidra li kienet għadha ma ngħatat ebda 
awtorizzazzjoni għal-landfill, ma seta’ jiġi identifikat l-ebda ksur potenzjali tal-leġiżlazzjoni 
(dwar l-iskart).

Wara analiżi ulterjuri mis-servizzi tal-Kummissjoni abbażi tal-informazzjoni supplimentari 
mibgħuta mill-petizzjonanti, jidher li l-landfill ippjanata tista’ twassal għal deterjorazzjoni tar-
riżorsi tal-ilma ta’ taħt l-art, li potenzjalment tista’ tikser il-leġiżlazzjoni dwar l-ilma. B’mod 
partikolari, il-landfill proġettata tinsab qrib akwiferu (‘the Bog of the Ring’) li jforni l-ilma 
tax-xorb lil żoni lokali u li potenzjalment jista’ jkun affettwat mill-attività tal-landfill.



PE369.978v07-00 4/8 CM\1017775MT.doc

MT

Il-Kumitat għall-Petizzjonijiet reċentament daħal f’korrispondenza diretta mal-awtoritajiet 
Irlandiżi (EPA). Dan il-kuntatt dirett huwa marbut ma’ deċiżjoni meħuda mill-kumitat biex 
jibgħat osservaturi għas-seduta ta’ smigħ pubbliku dwar il-proġett tal-landfill.

L-Istati Membri jinsabu taħt l-obbligu, permezz tad-Direttiva Qafas dwar l-Ilma (WFD) 
2000/60/KE1 li jipprevjenu d-deterjorazzjoni tal-kwalità tal-ilma, u li jiksbu status tal-ilma 
tajjeb bħala regola sal-2015. Fl-aħħar nett, il-korpi tal-ilma li jinsabu f’riskju ser ikunu 
suġġetti għall-programm ta’ miżuri tad-direttiva bil-għan li jiksbu status tajjeb sal-2015 jew, 
diment li jintlaħqu ċerti kundizzjonijiet stretti, dawn ikunu suġġetti għal eżenzjonijiet.

Id-Direttiva dwar il-Landfills 99/31/KE2 timponi, permezz ta’ rekwiżiti operattivi u tekniċi 
stretti fuq l-iskart u l-landfills, miżuri, proċeduri u gwida biex jiġu evitati jew jitnaqqsu, 
kemm jista’ jkun possibbli, l-effetti negattivi fuq l-ambjent, b’mod partikolari t-tniġġis tal-
ilma tal-wiċċ, tal-ilma ta’ taħt l-art, tal-ħamrija u tal-arja. Skont l-Anness I tad-Direttiva dwar 
il-Landfills, is-sit ta’ landfill għandu jqis ir-rekwiżiti relatati ma’, inter alia, l-eżistenza tal-
ilma ta’ taħt l-art u l-kundizzjonijiet idroġeoloġiċi fiż-żona. L-awtorità kompetenti 
m’għandhiex toħroġ permess għal landfill sakemm ma tkunx sodisfatta b’dan u b’rekwiżiti 
oħrajn imniżżla taħt l-artikolu 7 tad-Direttiva dwar il-Landfills. Huwa obbligatorju li l-
awtorità kompetenti tispezzjona s-sit sabiex tiżgura konformità mar-rekwiżiti tal-permess.
Finalment, u li jikkomplimenta dan ta’ fuq, il-miżuri li jipprevjenu l-introduzzjoni ta’ 
pollutanti perikolużi fl-ilma ta’ taħt l-art jew li jillimitaw l-introduzzjoni ta’ pollutanti mhux 
perikolużi oħrajn huma obbligatorji skont id-Direttiva 80/68/KEE3 - ara wkoll l-Artikolu 6 
tad-Direttiva 2006/118/KE4.

Fil-kuntest ta’ dan li ntqal hawn fuq, iridu jsiru investigazzjonijiet minn qabel biex jiġu 
evalwati r-riskji tat-tniġġis tal-ilma ta’ taħt l-art u, jekk ikun xieraq, tingħata awtorizzazzjoni 
għal tali żvilupp, diment li jkunu ttieħdu l-prekawzjonijiet tekniċi kollha għall-prevenzjoni 
tat-tniġġis tal-ilma ta’ taħt l-art minn sustanzi li joriġinaw mil-landfill. Għandu jiġi innotat 
ukoll li skont it-termini tad-Direttiva 98/83/KE, l-awtoritajiet Irlandiżi huma obbligati li 
jiżguraw li l-ilma fornut lill-konsumaturi jkun ħieles minn kontaminazzjoni batterjoloġika.

Fir-rapport tiegħu tat-18 ta’ Ġunju 2007, l-uffiċċju Irlandiż tal-ħruġ tal-liċenzji u l-gwida tal-
EPA indika li l-probabiltà ta’ kwalunkwe impatt fuq il-kwalità tal-ilma ta’ taħt l-art hija 
insinifikanti fir-rigward tar-riskju potenzjali ta’ ħruġ tal-ilma (kif imqabbel mal-fluss tal-ilma 
ta’ taħt l-art u l-fattur ta’ dilwizzjoni relatata) mil-landfill u meta wieħed jikkunsidra li ttieħdu 
prekawzjonijiet tekniċi varji biex jiġi assigurat li t-tniġġis jiġi evitat (eż. l-użu ta’ membrana 
tal-landfill), li huwa f’konformità mad-Direttiva 80/68/KEE dwar il-ħarsien tal-ilma ta’ taħt l-
art kontra t-tniġġis.

L-Istudji tal-Impatt Ambjentali (EIS) ta’ April 2006 u ta’ Ġunju 2007 jipprovdu elementi 
dwar il-prekawzjonijiet tekniċi meħuda biex jipprevjenu d-deterjorazzjoni tal-akwiferu.
Madankollu, il-Kummissjoni ma rat ebda data konkreta li turi dan b’mod sod (eż. paragun 
tad-data tal-monitoraġġ ma’ livelli ta’ sfond naturali), li jfisser li n-nuqqas ta’ probabiltà ta’ 
riskju sinifikanti jista’ jkun suppożizzjoni. Barra minn hekk, il-liċenzja tal-landfill hija 
                                               
1 ĠU L 327 tat-22.12.2000, p.1.
2 ĠU L 182, 16.7.1999, p. 1-19
3 ĠU L 20, 26.1.1980, p.43
4 ĠU L 372 tat-12.12.2006, p.19.
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proposta li tiġi riveduta kull 8 snin filwaqt li d-Direttiva 80/68/KEE tirreferi għal reviżjonijiet 
f’erba’ intervalli annwali. Barra minn hekk, din iż-żona suppost kellha tiġi rreġistrata bħala 
żona tal-ilma tax-xorb protetta skont l-Artikolu 6 tad-Direttiva 2000/60/KE (Direttiva Qafas 
dwar l-Ilma), li ma jidhirx li kien il-każ. Dan ir-rekwiżit legali huwa marbut mal-evitar tad-
deterjorazzjoni tal-kwalità tal-ilma (ta’ taħt l-art) sabiex jitnaqqas il-livell tat-trattament tal-
purifikazzjoni meħtieġ fil-produzzjoni tal-ilma tax-xorb.

Konklużjonijiet

Fid-dawl ta’ dawn l-osservazzjonijiet inizjali, il-Kummissjoni qiegħda tagħmel inkjesti mal-
awtoritajiet Irlandiżi dwar in-nuqqas apparenti ta’ stħarriġ tal-aktar żona ta’ akwiferu 
permeabbli (ta’ żrar) u dwar in-nuqqas ta’ konklużjonijiet dwar l-akwiferi li jinsabu taħt il-
landfill fid-dawl tal-użu potenzjali tagħhom bħala riżors ta’ ilma tax-xorb, kif ukoll dwar l-
intervalli tar-reviżjoni u l-ħarsien tas-sors tal-ilma tax-xorb.

Il-Kummissjoni ser iżżomm lill-Kumitat għall-Petizzjonijiet infurmat dwar il-progress tal-
inkjesti tagħha.

6. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fil-25 ta’ Novembru 2008.

Kif jidher fil-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-5 ta’ Mejju 2008, din tal-aħħar bagħtet ittra 
(bid-data 14 ta’ Marzu 2008) lill-awtoritajiet Irlandiżi fejn qiegħda tagħmel inkjesti mal-
awtoritajiet Irlandiżi dwar in-nuqqas apparenti ta’ stħarriġ tal-aktar żona ta’ akwiferu 
permeabbli (ta’ żrar) u dwar in-nuqqas ta’ konklużjonijiet dwar l-akwiferi li jinsabu taħt il-
landfill fid-dawl tal-użu potenzjali tagħhom bħala riżors ta’ ilma tax-xorb, kif ukoll dwar l-
intervalli tar-reviżjoni u l-ħarsien tas-sors tal-ilma tax-xorb. Ir-risposta tal-Kummissjoni 
waslet fit-22 ta’ Mejju 2008. Din il-komunikazzjoni tqassar l-elementi ewlenin ta’ din ir-
risposta.

L-awtoritajiet Irlandiżi, fl-ittra tagħhom tat-12 ta’ Mejju 2008, jikkonfermaw li fir-rapport 
tiegħu tat-18 ta’ Ġunju 2007, l-uffiċċju Irlandiż tal-ħruġ tal-liċenzji u l-gwida tal-EPA indika 
li l-probabilità ta’ kwalunkwe impatt fuq il-kwalità tal-ilma ta’ taħt l-art hija insinifikanti fir-
rigward tar-riskju potenzjali ta’ ħruġ tal-ilma (kif imqabbel mal-fluss tal-ilma ta’ taħt l-art u l-
fattur ta’ dilwizzjoni relatata) mil-landfill u meta wieħed jikkunsidra li ttieħdu prekawzjonijiet 
tekniċi varji biex jiġi assigurat li t-tniġġis jiġi evitat (eż. l-użu ta’ membrana tal-landfill), li 
huwa f’konformità mad-Direttiva 80/68/KEE dwar il-ħarsien tal-ilma ta’ taħt l-art kontra t-
tniġġis.
L-Awtoritajiet Irlandiżi jisħqu li l-EPA għadu ma lestiex il-proċess statutorju li jiddetermina 
l-applikazzjoni tal-liċenzja tal-iskart li huwa marbut mal-każ. Għalhekk, jingħad li l-problemi 
tal-Kummissjoni fir-rigward tal-validità tal-evalwazzjoni tal-applikazzjoni huma prematuri u 
li d-dokumentazzjoni sħiħa għandha tiġi kkunsidrata meta l-proċess kollu tal-applikazzjoni 
jitlesta. L-Awtoritajiet Irlandiżi jindikaw ukoll li l-EPA sejjaħ seduta ta’ smigħ għall-
oġġezzjonijiet li għaliha attendew u pparteċipaw dawk li joġġezzjonaw, kif ukoll ir-
rappreżentant tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet tal-Parlament Ewropew. Skont il-proċedura tal-
ħruġ tal-liċenzji, mistenni li jinkiteb rapport mill-president tas-seduta u jiġi ppreżentat lill-
bord tal-EPA li se jikkunsidra r-rapport u l-oġġezzjonijiet qabel ma jagħmel id-deċiżjoni 
finali. Deċiżjonijiet bħal dawn jinsabu fis-sit tal-EPA u huma disponibbli għall-pubbliku 
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flimkien mad-dokumentazzjonijiet kollha relevanti f’www.epa.ie/licensing.  
Rigward il-kwistjoni tal-validità tal-liċenzja f’konfront mal-esiġenza tar-reviżjoni kull erba’ 
snin skont id-Direttiva 80/68/KEE, l-Awtoritajiet Irlandiżi kkonfermaw li l-liċenzja għall-
iskart se tiġi riveduta kull 4 snin skont l-Artikolu 39 tar-Regolamenti dwar Liċenzji għall-
Iskart tal-2004.

Fl-aħħar nett, fir-rigward tal-allegat nonreġistrazzjoni taż-żona bħala żona protetta għax-xorb 
skont l-Artikolu 6 tad-Direttiva Qafas dwar l-Ilma, l-Awtoritajiet Irlandiżi infurmaw lill-
Kummissjoni li f’dan il-każ, il-korp tal-ilma ta’ taħt l-art kien inkluż fir-reġistru taż-żoni 
protetti, b’hekk huwa konformi mad-Direttiva. Din l-informazzjoni ġiet rappurtata lill-
Kummissjoni Ewropea f’Marzu 2005 mill-EPA f’isem id-Dipartiment tal-Ambjent, Wirt 
Kulturali u Gvern Lokali.

Konklużjonijiet

Il-Kummissjoni tinsab kuntenta bir-risposta tal-Awtoritajiet Irlandiżi rigward il-kwistjonijiet 
għall-implimentazzjoni legali tad-Direttivi 80/68/KEE u 2000/60/KE. Il-konklużjonijiet dwar 
ir-riskji tad-deterjorazzjoni tal-akwiferi jridu jistennew sakemm ikun hemm id-deċiżjoni finali 
tal-Bord tal-EPA marbuta mal-finalizzazzjoni tal-proċeduri tal-ħruġ tal-liċenzji. F’dan l-
istadju, il-Kummissjoni m’għandhiex għalfejn tibqa’ sejra bl-inkjesti tagħha.

7. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fil-25 ta’ Marzu 2010.
Kif indikat fil-komunikazzjonijiet preċedenti tagħha tal-2008 u l-2009, il-Kummissjoni 
bagħtet ittra (fl-14 ta’ Marzu 2008) lill-awtoritajiet Irlandiżi biex tistaqsi dwar in-nuqqas 
apparenti ta’ stħarriġ tal-aktar żona ta’ akwiferu permeabbli (ta’ żrar) u dwar in-nuqqas ta’ 
konklużjonijiet dwar l-akwiferi li jinsabu taħt il-landfill fid-dawl tal-użu potenzjali tagħhom 
bħala riżors ta’ ilma tax-xorb, kif ukoll dwar l-intervalli tar-reviżjoni u l-ħarsien tas-sors tal-
ilma tax-xorb.

Ir-risposta tal-Kummissjoni waslet fit-22 ta’ Mejju 2008. Il-Kummissjoni hija sodisfatta bir-
risposta tal-Awtoritajiet Irlandiżi fir-rigward tal-kwistjonijiet tal-implimentazzjoni legali tad-
Direttivi 80/68/KEE1, dwar il-ħarsien ta’ ilma ta’ taħt l-art kontra tniġġis ikkawżat minn ċerti 
sustanzi perikolużi, u d-Direttiva 2000/60/KE2 (id-Direttiva Qafas dwar l-Ilma). Rigward ir-
riskju tad-deterjorazzjoni tal-akwiferu, l-Awtoritajiet Irlandiżi enfasizzaw fir-risposta 
tagħhom li l-Aġenzija għall-Protezzjoni tal-Ambjent (EPA) għadha ma lestietx il-proċess 
statutorju ta’ eżaminazzjoni tal-applikazzjoni tal-liċenzja tal-iskart marbuta mal-każ.
Għalhekk, intqal li t-tħassib tal-Kummissjoni rigward il-validità tal-evalwazzjoni tal-
applikazzjoni huwa prematur u li d-dokumentazzjoni lesta għandha tiġi kkunsidrata meta l-
proċess ta’ applikazzjoni kollu jitlesta.

Fil-21 ta’ Ottubru 2009, il-Bord għall-Ippjanar (An Bord Pleanala) ta l-approvazzjoni għal-
landfill. Madankollu, din l-awtorità m’għandhiex ir-responsabilità fi kwistjonijiet ambjentali.
Il-permess għalhekk, ma fihx rekwiżiti relatati mal-protezzjoni tal-ambjent. L-applikazzjoni 
għal-liċenzja tal-iskart għadha pendenti quddiem l-EPA. Skont l-aħħar informazzjoni, id-
deċiżjoni għandha tittieħed sa Ġunju 2010.

                                               
1 ĠU L 20, 26.1.1980, p.43-48
2 ĠU L 327, 22.12.2000, p. 1-73
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Konklużjonijiet

Il-proċedura legali rigward l-applikazzjoni għal permess għall-kostruzzjoni u l-operazzjoni ta’ 
landfill għadha għaddejja quddiem l-EPA u d-deċiżjoni jekk tingħatax jew tiġix miċħuda l-
applikazzjoni għad trid tittieħed. Għalhekk, l-evalwazzjoni tar-riskju tad-deterjorazzjoni trid 
tistenna sakemm tkun ittieħdet id-deċiżjoni finali tal-Bord tal-EPA, marbuta mat-tlestija tal-
proċedura għal-liċenzjar.

8. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-10 ta’ Novembru 2010.

Kif indikat fil-komunikazzjonijiet preċedenti tal-2008, l-2009 u l-2010, il-Kummissjoni 
bagħtet ittra f’Marzu 2008 lill-awtoritajiet Irlandiżi fejn qiegħda tagħmel inkjesti mal-
awtoritajiet Irlandiżi dwar in-nuqqas apparenti ta’ stħarriġ tal-aktar żona ta’ akwiferu 
permeabbli (ta’ żrar) u dwar in-nuqqas ta’ konklużjonijiet dwar l-akwiferi li jinsabu taħt il-
landfill fid-dawl tal-użu potenzjali tagħhom bħala riżors ta’ ilma tax-xorb, kif ukoll dwar l-
intervalli tar-reviżjoni u l-ħarsien tas-sors tal-ilma tax-xorb.

Ir-risposta waslet fit-22 ta’ Mejju 2008. Il-Kummissjoni kienet sodisfatta bir-risposta tal-
Awtoritajiet Irlandiżi fir-rigward tal-kwistjonijiet tal-implimentazzjoni legali f’dak li 
jirrigwarda d-Direttiva 80/68/KEE1 u d-Direttiva 2000/60/KE2 . Fir-rigward tar-riskju ta’ 
deterjorament tal-akwiferi, l-Awtoritajiet Irlandiżi enfasizzaw fir-risposta li l-Aġenzija tal-
Protezzjoni Ambjentali (EPA) għadha ma lestietx il-proċess statutorju għall-evalwazzjoni tal-
applikazzjoni tal-liċenzja tal-iskart marbuta mal-każ. Għaldaqstant, l-awtoritajiet qalu li t-
tħassib tal-Kummissjoni fir-rigward tal-validità tal-evalwazzjoni tal-applikazzjoni kienu 
prematuri u li d-dokumentazzjoni sħiħa għandha tiġi eżaminata meta l-proċess ta’ 
applikazzjoni jitlesta kollu.

Fis-27 ta’ Mejju 2010, l-EPA tat liċenzja tal-iskart għal-landfill. Il-kontenut tal-liċenzja tal-
iskart huwa konformi mar-rekwiżiti tal-Atikolu 9 tad-Direttiva dwar il-Landfills 1999/31/KE3.
Sabiex jiġi protett l-ambjent tal-ilma u jiġi evitat id-deterjorament tal-ilmijiet, il-permess 
jeħtieġ li dawk li għandhom liċenzja jistabbilixxu monitoraġġ xieraq b’boreholes
addizzjonali, livelli ta’ stimulu u tagħmir għat-teħid ta’ kampjuni. Il-permess fih valuri tal-
limitu ta’ emissjoni u frekwenzi tal-monitoraġġ u jeħtieġ li dawk li għandhom liċenzja 
jippreparaw reviżjoni annwali tal-idroġeoloġija lokali. Biex jiġi protett l-ilma tal-wiċċ, 
għandha tinżamm strixxa bħala buffer ta’ mill-inqas 10 metri tul il-kanali tal-ilma lokali u l-
bjar u l-boreholes kollha għandhom ikunu ssiġillati adegwatament.

Fid-dawl tar-rekwiżiti li issa ġew inklużi fil-permess tal-EPA tal-iskart biex jiġi protett l-
ambjent tal-ilma u fil-każ ta’ ġestjoni korretta tas-sit, il-Kummissjoni ma tara l-ebda raġuni ta’ 
biża’ li l-akwiferi jiġu deterjorati.

9. Risposta tal-Kummissjoni (REV VI), li waslet fil-31 ta’ Jannar 2014.

Il-petizzjonant talab li l-petizzjoni terġa' tinfetaħ fuq il-bażi li għalkemm il-landfill ippjanata 

                                               
1 ĠU L 20, 26.1.1980, p. 43-48
2 ĠU L 327, 22.12.2000, p. 1-73
3 ĠU L 182, 16.7.1999, p. 1–19
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fil-komunità ta' Nevitt mhux ser titkompla, il-landfill alternattiva proposta fl-istess żona 
immedjata rċeviet il-permess tal-ippjanar u hija soġġetta għall-applikazzjoni tal-liċenzja tal-
iskart. Skont il-petizzjonant il-landfill, hekk kif tidher fil-pjanijiet, tista' tirriżulta fi ħsarat 
ambjentali katastrofiċi u irriversibbli

Deċiżjonijiet dwar fejn għandhom jinbnew landfills għandhom jittieħdu mill-awtoritajiet 
kompetenti fl-Istati Membri.  Il-Kummissjoni ma tistax tinterferixxi f'deċiżjonijiet bħal dawn 
sakemm jikkonformaw mar-rekwiżiti relevanti tad-dritt tal-UE, b'mod partikolari mad-
Direttiva 2008/98/KE dwar l-iskart1 ("id-Direttiva Qafas dwar l-Iskart"), id-
Direttiva 1999/31/KE dwar ir-rimi ta' skart f'landfill2 ("id-Direttiva tal-Landfills") u d-
Direttiva 2011/92/UE dwar l-istima tal-effetti ta' ċerti proġetti pubbliċi u privati duq l-
ambjent3 ("id-Direttiva VIA").

Il-landfil imsemmija hawn fuq qiegħda fil-fażi ta' ppjanar u għadha ma rċevietx il-liċenzja tal-
iskart.  Għaldaqstant, f'dan l-istadju, il-Kummissjoni ma tista' tidentifika l-ebda ksur 
potenzjali tad-Direttiva VIA u tad-Direttiva tal-Landfills, inkluż fir-rigward tal-protezzjoni 
tal-ilma ta' taħt l-art jew tal-operazzjoni tal-landfill.

Konklużjonijiet

F'dan l-istadju u abbażi tal-informazzjoni disponibbli, is-servizzi tal-Kummissjoni ma setgħux 
jistabbilixxu li f'dan il-każ kien hemm xi ksur tal-liġi ambjentali tal-UE.

                                               
1 ĠU L 312, 22.11.2008, p. 3–30.
2 ĠU L 182, 16.7.1999, p. 1-19
3 ĠU L 26, 28.1.2012, p. 1-21


