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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0212/2008, ippreżentata minn Ioannis Papadopoulos, ta’ 
nazzjonalità Belġjana, dwar il-għażla tal-postijiet għal miżbla

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant isostni li l-prattiċi għall-ġestjoni tal-iskart fil-Greċja huma inammissibbli, u 
dan ifisser li din se tiġi mmultata għal kull miżbla li ma tkunx skond il-kriterji tal-UE u 
għaldaqstant sabiex jiġi evitat dan, il-Greċja qiegħda toħloq b’mod mgħaġġel miżbliet fiz-
zoni ta’ Karvounari, li huwa post fejn jitrabbew baqar u nagħaġ, u f’Levkimi, zona turistika. 
Il-petizzjonant jargumenta li hemm bżonn li jsir studju indipendenti tal-impatt ambjentali 
qabel jinbnew dawn il-miżbliet, li l-ispejjeż tagħhom qed jitħallsu minn nies taxxabbli fl-
Ewropa, u li l-finanzjament għalihom għandu jitwaqqaf sakemm joħorġu r-riżultati tal-istudju. 

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fil-11 ta’ Lulju 2008. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Ir-risposta tal-Kummissjoni, li waslet fil-25 ta’ Novembru 2008.

Il-miżbliet huma rregolati fuq livell Komunitarju bid-Direttiva 1999/31/KE1 dwar ir-rimi ta’ 
skart f’terraferma. Din id-Direttiva tipprovdi d-dispożizzjonijiet għad-disinn, l-operat, l-
għeluq u l-manteniment tal-miżbliet. 

Skond l-Anness I tad-Direttiva tat-terraferma, il-post ta’ terraferma jrid jikkonsidra r-rekwiżiti
relatati ma’:
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(a) d-distanzi mill-fruntiera tas-sit għal zoni residenzjali u rikreazzjonali, passaġġi tal-
ilma, korpi tal-ilma u siti oħra urbani u agrikoli;

(b) l-eżistenza tal-ilma ta’ taħt l-art, ilma tal-kosta jew zoni ta’ protezzjoni tan-natura fiz-
zona;

(c) il-kundizzjonijiet ġeoloġiċi jew idroġeoloġiċi fiz-zona;
(d) ir-riskju ta’ għargħar, ċediment tal-art, uqigħ ta’ materjal jew valangi fuq is-sit;
(e) il-protezzjoni tal-patrimonju kulturali jew naturali fiz-zona.

Is-selezzjoni tal-post tat-terraferma u d-deċiżjoni sabiex tawtorizza terraferma għandha ssir 
mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri. It-terraferma għandha tiġi awtorizzata biss jekk 
il-karatteristiċi tal-post meta mqabbla mal-kundizzjonijiet imsemmija hawn fuq jindikaw li t-
terraferma ma timponi l-ebda riskju ambjentali. 

Il-miżbliet ta’ skart perikoluż għandhom ukoll ikunu suġġetti għall-istima tal-impatt 
ambjentali skond id-Direttiva 85/337/KEE1 kif emendata mid-Direttiva 97/11/KE2 dwar l-
istima tal-effetti fuq ċerti proġetti pubbliċi u privati fuq l-ambjent. Miżbliet oħra jistgħu jkunu 
suġġetti għall-istima jekk ikun ser ikollhom effetti sinifikanti fuq l-ambjent. Skond il-
leġiżlazzjoni Griega eżistenti li titrasponi d-Direttiva, stima tal-impatt ambjentali hija dejjem 
meħtieġa għal proġetti ta’ terrafermi. 

Skond l-informazzjoni li għandha l-Kummissjoni, il-post tal-miżbla ta’ Karvounari kien ġie 
awtorizzat wara li sar Studju tal-Impatt Ambjentali (EIA) bid-Deċiżjoni 3679/24.9.2003. L-
istess sar, għall-post tal-miżbla ta’ Levkimi, EIA kien sar u l-proġett kien ġie awtorizzat bid-
Deċiżjoni 7293/9.8.1999. Iż-żewġ postijiet huma wkoll stipulati fil-pjanijiet reġjonali dwar il-
ġestjoni tal-iskart. 

Il-Kummissjoni, bħala l-gwardjana tat-Trattat, tieħu azzjoni kontra kull Stat Membru jekk 
ikollha biżżejjed evidenza li hemm ksur tal-liġi tal-Komunità. Madankollu, skond l-
informazzjoni pprovduta mill-petizzjonant f’dan il-każ, il-Kummissjoni taħseb li ż-żewġ 
postijiet josservaw ir-rekwiżiti msemmija fil-leġiżlazzjoni tal-KE msemmija hawn fuq u, 
għaldaqstant, m’hemm l-ebda ksur tal-liġi Komunitarja. 
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