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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0788/2007, imressqa minn Werner Pichler, ta’ nazzjonalità 
Taljana , li joġġezzjona għal tnixxija minn skart tossiku urban

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant joġġezzjona għan-negliġenza tal-awtoritajiet lokali li naqsu milli jissiġillaw 
sewwa tnixxija minn skart tossiku urban li tħalla abbandunat u li b’hekk ħolqu riskju ta’ 
tniġġis tal-ħamrija u tal-ilma ta’ taħt l-art

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fit-8 ta’ Jannar 2008. .Il-Kummissjoni ġiet mistiedna tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ Proċedura)

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-7 ta’ Marzu 2008.

Il-petizzjonant jirreferi għan-negliġenza tal-awtoritajiet lokali li naqsu milli jissiġillaw sewwa 
tnixxija minn skart tossiku urban li tħalla abbandunat u li b’hekk ħolqu riskju ta’ tniġġis tal-
ħamrija u ttal-ilma ta’ taħt l-art.

Il-kummenti tal-Kummissjoni dwar il-petizzjoni

Id-Direttiva 1999/31/KE dwar ir-rimi ta’ skart f’terraferma1 tapplika biss għal landfills  li qed 
joperaw bħalissa. Għalkemm id-Direttiva tal-Landfills fiha dispożizzjonijiet dwar il-proċedura 
ta’ għeluq, dawn ma japplikawx għal siti ta’ landfills li ġew magħluqa qabel id-data tat-

                                               
1 ĠU L 182, 16.7.1999, p. 1
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traspożizzjoni tad-direttiva – is-16 ta’ Lulju 20011.

Skont il-petizzjoni, il-landfill kienet tintuża fis-snin tmenin.  Għalhekk għandu jinftiehem li l-
landfill kienet ingħalqet qabel id-data ta’ traspożizzjoni msemmija hawn fuq, u għalhekk, id-
Direttiva tal-Landfills, ma setgħetx tapplika f’dan il-każ.

Madankollu, l-Artikolu 4 tad-Direttiva 2006/12/KE dwar l-iskart2 tistipula li l-Istati Membri 
għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa biex jiżguraw li l-iskart jiġi rkuprat jew mormi mingħajr 
ma joħloq periklu għas-saħħa tal-bniedem u għall-ambjent, per eżempju billi jipprojbixxu r-
rimi mhux kontrollat tal-iskart.

Ta’ min jinnota wkoll li l-Istati Membri huma obbligati permezz tad-Direttiva Qafas dwar l-
Ilma (WFD) 2000/60/KE3, li ma jħallux il-kwalità tal-ilma tiddeterjora u biex bħala regola, sa 
l-2015, jinkiseb stejtus ta’ kwalità tajba tal-ilma.  Eventwalment, l-ilmijiet f’riskju se jkunu 
soġġetti għall-programm ta’ miżuri tad-direttiva sabiex jiksbu status tajjeb sa l-2015 jew, jekk 
jiġu sodisfatti ċerti kundizzjonijiet stretti, ikunu soġġetti għal eżenzjonijiet.  Miżuri biex ma 
jħallux jidħlu ċerti sustanzi perikolużi fl-ilma ta’ taħt l-art jew biex jillimitaw id-dħul ta’ 
sustanzi niġġiesa oħra, (bħal dawk li joriġinaw minn siti ta’ landfills mhux mixtieqa) huma 
mandatorji taħt id-Direttiva 80/68/KEE4 - ara wkoll l-Artikolu 6 tad-Direttiva 2006/118/KE5.

Konklużjonijiet

Waqt li tikkusidra dak li ssemma hawn fuq, il-Kummissjoni temmen li fin-nuqqas ta’ miżuri 
xierqa min-naħa tar-Repubblika tal-Italja biex tingħalaq il-landfill li m’għadhiex tintuża, din 
ma tissodisfax l-obbligi rilevanti stipulati fid-Direttiva 2006/12/KE. Għalhekk, il-
Kummissjoni se titlob l-opinjoni tal-awtoritajiet kompetenti Taljani.

4. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fil-21 ta’ Ottubru 2008.

Fit-28 ta’ Frar 2008, il-Kummissjoni kitbet lill-awtoritajiet Taljani biex jinvestigaw l-
allegazzjonijiet preżentati mill-petizzjonant. Fl-ittra tagħhom tal-5 ta’ Marzu 2008, l-
awtoritajiet Taljani kkuntestaw l-allegazzjonijiet li kienu ppreżentati fl-ittra tal-Kummissjoni 
kif jidher hawn taħt:

- In-negliġenza tal-awtoritajiet lokali Taljani f’Castello–Molina li naqsu milli jissiġillaw
tajjeb landfill abbandunata.

Il-landfill mhix kontrollata li jisimha 'Dosso Brozin' fil-muniċipalità ta’ Castello-Molina di 
Fiemme ngħalqet fl-1983. Fl-istess sena, sit ikkontrollat fejn jintrema l-iskart fid-distrett kien 
tassew komplut f’Valzelfena fil-Muniċipalitajiet ta’ Cavalese u Tesero, jiġifieri xi kilometri 
bogħod mir-raħal ta’ Castello-Molina. 

L-Artikolu 21 tal-Liġi Provinċjali Nru 29 tal-20 ta’ Diċembru 1982, talab lill-provinċja 
                                               
1 Premessa  25 tad-Direttiva tal-Landfills
2 ĠU L 114, 27.4.2006, p. 9 
3 ĠU L 327 of 22.12.2000, p.1
4 ĠU L 20 of 26.1.1980, p.43
5 ĠU L 372 of 27.12.2006, p. 19-31
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tidentifika, sal-5 ta’ Lulju 1983, kwalukwe siti fejn jintrema l-iskart fiz-zona li kellhom jiġu 
mtejba u riabilitati.  L-eżerċizzju li sar mis-servizzi provinċjali responsabbli minn xogħlijiet 
ta’ iġjene, sanità, forestrija, tat-toroq u ta’ protezzjoni tal-ambjent, kien komplut fir-
Rebbiegħa tal-1983 u sar pjan li kien jinkludi l-landfill ta’ Brozin. 

Id-dokumenti ta’ dak iż-żmien li kienu jiddeskrivu s-sitwazzjoni tal-landfill jispjegaw li l-erja 
stmata kienet madwar 3 000 m², maqsuma f’żewġ munzelli madwar 4 sa 5 metri għoljin 
f’zona mimlija blat koperta b’saff irqiq ta’ ħamrija tal-wiċċ. L-ebda ilmijiet tal-wiċċ ma 
nixxew mal-muntanja u għaddew minn ġol-landfill u lanqas kien hemm ilma fil-bażi tagħha. 
Ir-riabilitazzjoni tagħha li ġiet proposta immedjatament, kienet tinvolvi l-illivellar tal-borġ 
b’gaffa, u l-kisja tal-iskart b’tal-inqas  30 sa 40 cm ta’ art ivveġetata, bil-ħaxix u bit-tħawwil 
ta’ siġar lokali. 

Il-pjan ta’ riabilitazzjoni tal-landfill ġie sottomess għal opinjoni preliminari quddiem id-
Dipartiment Ġeoloġiku tal-Provinċja Awtonoma ta’ Trento, li, fin-nota tiegħu tal-15 ta’ Ġunju 
1987 lid-Distrett ta’ Valle di Fiemme, kiteb dan li ġej: 

'Għalhekk saret spezzjoni kemm biex tistabbilixxi l-eżistenza ta’ kwalunkwe 
kontraindikazzjonijiet ġeoloġiċi speċjali li per eżempju jistgħu jfixklu x-xogħlijiet ippjanati kif 
ukoll biex tipprovdi informazzjoni siewja għall-eżekuzzjoni effettiva tax-xogħlijiet. Fid-dawl 
ta’ li ntqal fuq, il-proposti għar-riabilitazzjoni jidhru korretti u vijabbli kemm mill-angolu 
ġeotekniku u kemm  minn dak idro-ġeoloġiku.'   

Barra minn hekk, pjan ta’ riabilitazzjoni provinċjali għal zoni mniġġsin1 kien approvat u 
reġistru provinċjali ta’ siti li jeħtieġu r-riabilitazzjoni, fi ħdan it-tifsira tal-Artikolu 17 tad-
Digriet Ministerjali Nru 471 tal-25 ta’ Ottubru 1999, kien stabbilit, maqsum fi tliet listi, li l-
aħħar waħda fosthom  – Landfills MSW Riabilitati – tinkludi l-miżuri ta’ riabilitazzjoni għal 
siti li mhumiex kontrollati. Il-landfill ta’ Brozin tidher fil-lista bħala SIB47002, l-akronimu 
SIB jindika sit riabilitat. 

L-għan tal-lista huwa li tfakkar lill-awtoritajiet provinċjali li dawk is-siti huma landfills 
riabilitati u għalhekk ma tista’ tingħata l-ebda awtorizzazzjoni għal kwalunkwe użu taz-zona 
barra mill-użu kurrenti jew, fil-każ ta’ xogħlijiet jew miżuri oħra li inevitabbilment ikunu ta’ 
interferenza fil-landfill, il-partijiet interessati huma mitlubin li jadottaw il-miżuri meħtieġa ta’ 
sigurtà, spezzjoni u riabilitazzjoni għas-sit inkwistjoni. 

Barra minn hekk, reġim transizzjonali għall-installazzjonijiet eżistenti li jippermetti lill-korp 
tal-immaniġġjar li jġib l-installazzjoni f’konformità fi ħdan perjodu ta’ żmien partikolari 
speċifikat mir-reġjun fuq bażi tar-riskji ambjentali involuti u l-vijabiltà teknika u ekonomika,
ġie provdut. L-issiġillar tas-siti fejn jintrema l-iskart kien mitlub biss fejn il-ħxuna, il-permeabiltà 
u l-kapaċità tas-saffi tal-ħamrija tal-wiċċ, bejn l-ilma mormi u dak ta’ taħt l-art, li jżommu u 
jassorbu l-ilma, ma kinux jevitaw l-ilma milli jiġi kkontaminat2. 

                                               
1 Approvat mill-Eżekuttiv Provinċjali permezz tad-Deċiżjoni Nru 2631 tas-17 ta’ Ottubru 2003.
2 Punt 4.2.2 (e) tal-Anness mad-Deċiżjoni tal-Kumitat: '[…] F’każ li jkun hemm installazzjonijiet li għalihom l-
issiġillar b’materjali artifiċjali, it-tnixxif ta’ likwidu mniġġes jew sistemi ta’ trażżin ma jkunx ġie ppjanat, ir-
Reġjun għandu, qabel il-ħruġ tal-awtorizzazzjoni proviżorja, jivverifika, permezz ta’ investigazzjonijiet idroliċi, 
ġeoloġiċi u idro-ġeoloġiċi, jekk il-ħxuna, il-permeabiltà u l-kapaċità tas-saffi tal-ħamrija, li jżommu u jassorbu 
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- Il-landfill kienet tintuża fit-1980s, mhix protetta kontra likwidi kontaminati mill-iskart 
u l-ħamrija u nġema’ fiha 'l fuq minn 30 000 m³ ta’ skart, inkluż żebgħa, batteriji, asbestos u 
skart perikoluż ieħor;

Il-preżenza tal-iskart perikoluż (asbestos, batteriji tal-vetturi, eċċ.) kienet ikkonfermata 
permezz ta’ kontrolli fuq is-sit li saru mill-istaff tal-provinċja flimkien mal-istaff tal-
Muniċipalità ta’ Castello–Molina fis-17 ta’ April 2008. Dan jikkonsisti fi kwantità żgħira ta' 
partijiet tal-pajps tas-siment tal-asbestos (xi 1 m b’kollox), biċċa minn folja magħmula minn 
materjal simili għall-Eternit, televixin u tipi oħra ta’ materjal li mhux perikolużi (tyre, fdalijiet 
wara ż-żbir tas-siġar, barmil, eċċ.) mormija meta tibda t-triq tal-foresta li twassal għal-landfill,
f’zona fejn hemm ftit traffiku li, madankollu, hija aċċessibbli bla diffikultà għal kulħadd. Il-
preżenza ta’ skart li huwa ċelloli tal-pjanti, il-konservazzjoni tal-istat tal-pajpijiet tal-asbestos tas-
siment u t-tip ta’ televixin jindikaw li kienu mormija fi żminijiet pjuttost differenti minn meta l-
landfill ingħalqet u ġiet riabilitata.

- Il-landfill tinsab inqas minn 200 m bogħod mill-baċir fejn jinġabar l-ilma ta’ Predaia-
Molina di Fiemme (Trento).

Rigward il-preżenza ta’ baċir pubbliku li jipprovdi l-ilma qrib il-landfill, kemm il-kontrolli li 
saru fuq is-sit u l-korp provinċjali kompetenti li ġie kkonsultat indikaw li l-baċir ma jiħux l-
ilma direttament mill-ilma tal-wiċċ jew ta’ taħt l-art iżda minn tank ta’ ilma li hu tajjeb għax-
xorb li jinsab 1.059 km bogħod minnu, jiġifieri f’distanza sigura bogħod mil-landfill. Tassew, 
minħabba n-nuqqas ta’ sorsi ta’ ilma tajjeb għax-xorb jew installazzjonijiet għat-teħid tal-ilma fiz-
zona, il-pajpijiet li jipprovdu l-ilma lill-Muniċipalità ta’ Castello–Molina tiddependi bil-kbir fuq 
sistema ta’ tankijiet tal-ilma li kull ma jmur qed jitpoġġew iktar fl-għoli u li huma magħqudin 
ma’ xulxin permezz ta’ netwerk ta’ pajpijiet tal-azzar jew tal-ħadid mhux maħdum.

- Minkejja l-ilmenti tal-petizzjonant fuq livell lokali s’issa s-sitwazzjoni għadha ma 
tbiddlitx:

Kif kien spjegat fuq, il-kontrolli fuq is-sit li saru mill-istaff tal-provinċja flimkien mal-istaff 
tal-muniċipalità ta’ Castello–Molina saru fis-17 ta’ April 2008. L-awtoritajiet kompetenti 
rrappurtaw li l-azzjoni adattata biex jitneħħa l-iskart kienet ittieħdet immedjatament u li miżuri 
legali diġà ttieħdu fuq livell muniċipali biex jiġu ppjanati kontrolli speċifiċi fuq il-kwalità tal-
komponenti ambjentali involuti bil-ħsieb li tiġi determinata l-preżenza ta’ kwalunkwe forma ta’ 
tniġġis.

Konklużjoni

L-awtoritajiet Taljani kompetenti jemmnu li l-Provinċja Awtonoma ta’ Trento aġixxiet 
f’konformità sħiħa, kemm f’termini amministrattivi u anke tekniċi, mal-leġiżlazzjoni fis-seħħ 
meta nbniet u mbagħad ġiet riabilitata l-landfill. Barra minn hekk, ittieħdu azzjonijiet 
adegwati biex jiġi osservat u mneħħi (l-ammont żgħir ta’) skart mormi fil-landfill riabilitata.

                                                                                                                                                  
l-ilma, bejn l-ilma mormi u l-ilma ta’ taħt l-art jevitawx l-ilma milli jiġi kkontaminat. L-awtorizzazzjoni finali 
għandha tiġi mogħtija fuq bażi tar-riżultati miksubin matul perjodu ta’ prova adegwat.
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Wara li kkunsidrat l-elementi, provduti mill-awtoritajiet Taljani, li ssemmew fuq, il-
Kummissjoni temmen li, sakemm allegazzjonijiet oħra ma jiġux akkumpanjati minn prova 
ċara ta’ atti illegali fil-landfill il-qadima 'Dosso Brozin', il-landfill il-qadima ġiet riabilitata 
skont il-leġiżlazzjoni applikabbli u li r-rimi illegali tal-iskart fis-sit diġà ġie osservat u 
mneħħi. Għalhekk, il-Kummissjoni ma tistax tikkonkludi li hemm ksur fil-liġi tal-Komunità 
f’dan il-każ.
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