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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni Nru 0599/2006, imressqa minn Lazaros Vassiliadis, ta’ 
nazzjonalità Griega, f'isem il-grupp ta’ koordinament "Il-ġlieda kontra t-
tankijiet tal-fjuwil fil-laguna ta’ Vasova", dwar il-proġett tal-installazzjoni 
ta’ tankijiet tal-fjuwil fil-laguna ta’ Vasova viċin Kavala fit-tramuntana 
tal-Ġreċja

1. Sommarju tal-petizzjoni

F’isem il-grupp ta’ koordinament imsemmi, il-petizzjonant qed jitlob lill-Parlament Ewropew 
biex jintervjeni u jimpedixxi l-proġett tal-installazzjoni ta’ diversi tankijiet tal-fjuwil fil-
laguna ta’ Vasova viċin Kavala fit-tramuntana tal-Greċja. Il-petizzjonant jenfasizza li jekk il-
proġett jitwettaq, is-sit naturali eċċezzjonali li jattira numru kbir ta’ turisti u għalhekk 
jikkostitwixxi fattur ekonomiku importanti għall-popolazzjoni lokali, se jisparixxi. Il-
petizzjonant u l-organizzazzjonijiet li qed jirrappreżenta l-grupp ta’ koordinament huma 
konvinti li din hija kwistjoni ta’ ksur evidenti tad-dispożizzjonijiet tal-atti leġiżlattivi Ewropej 
fis-seħħ dwar dan il-qasam.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fil-15 ta’ Diċembru 2006. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Twegiba tal-Kummissjoni, li waslet fis-7 ta’ Mejju 2007.

I. SUĠĠETT TAL-PETIZZJONI

Il-petizzjoni tikkonċerna l-proġett tal-installazzjoni ta’ tankijiet tal-fjuwil fil-laguna ta’ 
Vasova (viċin il-belt ta’ Kavala). Il-petizzjonant isostni li l-implimentazzjoni ta’ dan il-proġett 
se jkollha effetti negattivi fuq is-sit konċernat, partikolarment ta’ natura ekonomika, minħabba 
li jonqsu t-turiżmu u l-attivitajiet professjonali tal-popolazzjoni lokali (per eżempju, is-sajd). 
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Huwa jsostni li l-proġett imur kontra l-leġiżlazzjoni ambjentali tal-Komunità.

II. KUMMENTI MILL-KUMMISSJONI

Apparti r-rizoluzzjoni ffirmata minn diversi organizzazzjonijiet, il-petizzjoni ma fiha l-ebda 
informazzjoni konkreta li tista’ turi l-eżistenza ta’ ksur. Madankollu, il-Kummissjoni bħalissa 
qiegħda tevalwa l-pretensjonijiet tal-petizzjonant, peress li hija diġà eżaminat il-kwistjoni fil-
qafas ta’ investigazzjoni li bdiet fuq inizjattiva tagħha stess, ibbażata fuq il-fatti msemmija fil-
kwistjoni E-1307/02.
L-investigazzjoni tal-Kummissjoni tikkonċerna l-ksur possibbli tad-Direttiva 85/337/KEE1

dwar l-istima tal-effetti ta’ ċerti proġetti pubbliċi u privati fuq l-ambjent kif emendata bid-
Direttiva 97/11/KE2, tad-Direttiva 92/43/KEE3 dwar il-konservazzjoni ta’ l-ħabitats naturali u 
tal-fawna u l-flora selvaġġi, tad-Direttiva 79/409/KEE4 dwar il-konservazzjoni tal-għasafar 
selvaġġi u tad-Direttiva 96/82/KE5 dwar il-kontroll ta’ perikli ta’ aċċidenti kbar fl-użu ta’
sustanzi perikolużi.
Il-Kummissjoni kkonkludiet li ma kienx possibbli tistabbilixxi ksur tad-Direttivi 96/82/KE u 
85/337/KEE, billi l-installazzjonijiet ikkonċernati kienu suġġetti għall-istudju tal-impatt 
ambjentali u għandhom rapporti ta’ sigurtà. Fuq in-naħa l-oħra, il-Kummissjoni hi tal-fehma li 
l-Greċja ma ħaditx il-miżuri meħtieġa biex tistabbilixxi u timplimenta sistema ġuridika 
koerenti, speċifika u kompluta li setgħet tiżgura l-immaniġġjar tal-laguna fuq tul ta’ żmien, u 
l-konservazzjoni u l-protezzjoni effettiva tagħha. Għalhekk il-Kummissjoni bdiet proċedura 
ta’ ksur f’April 2004.

Madankollu, matul l-investigazzjoni tad-dokumentazzjoni, iżda wkoll ta’ 
dokumentazzjonijiet oħra simili, is-servizzi tal-Kummissjoni identifikaw problema iktar 
ġenerali relatata man-nuqqas ta’ sistema ġuridika ta’ protezzjoni taz-Zoni ta’ 
Protezzjoni Speċjali magħżula f’konformità mad-Direttiva 79/409/KEE. Għalhekk, 
f’Diċembru 2004, il-Kummissjoni bdiet proċedura ta’ ksur "orizzontali" jiġifieri proċedura li 
tirreferi għan-nuqqas ta’ sistema ġuridika ta’ protezzjoni taz-Zoni kollha ta’ Protezzjoni 
Speċjali li ntgħażlu mill-Greċja. Il-każ ta’ Vasova qed jiġi kkwotat bħala eżempju. 
F’Diċembru 2005, il-Kummissjoni ħejjiet opinjoni motivata peress li kienet tal-fehma li l-
Greċja naqset mill-obbligi tagħha skond l-Artikolu 4, paragrafi 1 u 2, tad-Direttiva 
79/409/KEE. 

Attwalment, is-servizzi tal-Kummissjoni qed janalizzaw ir-risposti tal-awtoritajiet Griegi 
dwar l-opinjoni motivata. Jekk l-analiżi turi li l-Greċja mhix qed tikkonforma mal-liġi 
Komunitarja, il-Kummissjoni tirriserva d-dritt li tressaq il-każ quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja.
Tajjeb li wieħed ikun jaf li din il-proċedura orizzontali taffettwa l-proġett tal-installazzjoni 
tat-tankijiet tal-fjuwil f'Vasova direttament peress li n-nuqqas ta’ sistema ġuridika ta’ 
protezzjoni tinkludi n-nuqqas ta’ delimitazzjoni obbligatorja u affidabbli kif ukoll ta’ qafas 
għall-awtorizzazzjoni ta’ attivitajiet fis-sit u viċin tiegħu.

III. KONKLUŻJONI

                                               
1 ĠU L 175 tal-5.7.1985, p.40.
2 ĠU L 73, ta’ l-14.3.1997, p.5.
3 ĠU L 206 tat-22.7.1992, p. 7. 
4 ĠU L 103 tal-5.4.1979, p.1.
5 ĠU L 10 ta’ l-14.1.1997, p. 13.
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Il-Kummissjoni diġà ħadet il-miżuri meħtieġa biex issolvi l-problema ġenerali li tikkonsisti 
fin-nuqqas ta’ sistema ġuridika ta’ protezzjoni taz-Zoni ta’ Protezzjoni Speċjali. Il-każ tal-
laguna ta' Vasova qed jintuża bħala eżempju ta’ applikazzjoni ħażina tal-leġiżlazzjoni 
ambjentali tal-Komunità.

Fil-qafas tal-proċedura ta’ ksur “orizzontali” dwar in-nuqqas ta’ sistema ġuridika ta’ 
protezzjoni taz-Zoni ta’ Protezzjoni Speċjali li ntgħażlu mill-Greċja, fejn il-każ ta’ Vasova 
qed jiġi kkwotat bħala eżempju, f’Marzu, il-Kummissjoni ddeċidiet li tressaq il-każ quddiem 
il-Qorti tal-Ġustizzja, peress li kienet tal-fehma li l-Greċja naqset mill-obbligi tagħha skond l-
Artikolu 4, paragrafi 1 u 2, tad-Direttiva 79/409/KEE. Attwalment, din il-kwistjoni qiegħda 
quddiem il-Qorti (kawża C-293/07).
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