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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0799/2008, ippreżentata minn Dimitrios Kiriakopoulos, ta’ nazzjonalità 
Griega, u kofirmatarju wieħed, dwar in-nuqqas ta’ konformità mad-
dispożizzjonijiet tad-Direttiva tal-Kunsill 1999/31/KE dwar ir-rimi ta’ skart 
f’terraferma b’konnessjoni ma' sit ta’ landfill fid-distrett ta’ Tessaloniki fil-Greċja

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jenfasizza li se jibda jopera sit ta’ landfill f’Mavrorachi fid-distrett ta’ 
Tessaloniki fejn hemm il-ħsieb li jintrema skart mill-isptarijiet, fost affarijiet oħra, u 
jenfasizza li t-twaqqif tas-sit ta’ landfill ikkonċernata huwa kontra, b’mod sfaċċat, il-
leġiżlazzjoni tal-UE applikabbli, u b’mod partikulari, id-Direttiva tal-Kunsill 1999/31/KE 
dwar ir-rimi ta’ skart f’terraferma. Waqt li jirreferi għad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 6 u 8 
tad-Direttiva, u l-ewwel tmien premessi tagħha, huwa jitlob lill-Parlament Ewropew biex 
jintervieni bil-għan li jiżgura li l-awtoritajiet responsabbli Griegi jkunu konformi mal-
leġiżlazzjoni ambjentali tal-UE. 

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fl-24 ta’ Ottubru 2008. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192 (4) tar-Regolament).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-20 ta’ Frar 2009.

Tajjeb li ninnutaw li l-petizzjonanti kienu diġà ressqu l-istess kwistjoni quddiem il-
Kummissjoni. 
Skont l-informazzjoni disponibbli, il-perjodu ta’ evalwazzjoni tal-funzjonament tas-sit ta’ 
landfill beda fis-7 ta’ Ġunju 2008, u dam għaddej għal perjodu ta’ 5 xhur. Dan il-perjodu ta’ 
evalwazzjoni beda wara li tlestew ix-xogħlijiet relatati ma’ żewġ siti ta’ landfills u x-
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xogħlijiet ta’ infrastruttura marbutin magħhom (sealing, sistema ta’ ġbir tal-lissija u tal-
bijogass, triq li tagħti aċċess għas-sit). Matul il-perjodu ta’ evalwazzjoni, l-istaff ġie mħarreġ. 
L-uniku proġett li kien għadu mhux komplut kien dak tal-impjant tat-trattament tal-lissija, li 
kellu jitlesta sal-aħħar tal-2008.

Fir-rigward tal-ewwel ilment min-naħa tal-petizzjonanti, ix-xogħlijiet previsti mill-pjan ta’ 
ġestjoni ma jaffettwawx il-funzjonament tas-sit tal-landfill. Min-naħa l-waħda, it-twettiq tan-
netwerk ta’ stazzjonijiet ta’ trasbord jirrigwarda l-mezz ta’ trasport tal-iskart. Min-naħa l-oħra, 
il-bini ta’ ċentri għall-għażla ta’ materjali riċiklati u ta’ impjanti ta’ trattament mekkaniku u 
bijoloġiku jirreferu għall-obbligu legali tal-Artikolu 5(1) u (2) tad-Direttiva 1999/31/KE (id-
data ta’ skadenza għall-Greċja hija Lulju 2010).

Fir-rigward tat-tieni lment tal-petizzjonanti, l-implimentazzjoni tal-Artikolu 6(a) tad-Direttiva 
1999/31/KE hija marbuta mad-definizzjoni tat-terminu "trattament". Skont l-Artikolu 2(h) tal-
istess Direttiva, it-trattament huwa definit bħala "il-proċess fiżiku, termali, kimiku jew 
bijoloġiku, inkluża l-għażla, li tbiddel il-karatteristiċi tal-iskart sabiex jitnaqqas il-volum ta' 
natura perikoluża, jitħaffef il-maniġġar tiegħu jew jitkabbar l-irkuprar". Wieħed għandu 
jikkunsidra l-eżistenza tal-għażla fis-sors u r-riċiklaġġ, kif ukoll il-fatt li l-iskart li jasal fis-sit 
tal-landfill qiegħed jiġi kkumpressat.
Fir-rigward tat-tielet ilment tal-petizzjonanti, it-termini ambjentali għall-bini u l-funzjonament 
tas-sit tal-landfill ġew approvati bid-deċiżjoni interministerjali (ΚΥΑ) 82174/21.3.2002, hekk 
kif emendata mid-deċiżjoni interministerjali (KYA) 104927/9.6.2008. L-awtorizzazzjoni 
għall-eliminazzjoni tal-iskart se tingħata wara li s-sit jiġi spezzjonat mill-awtorità kompetenti, 
li għandha tivverifika jekk il-kundizzjonijiet previsti humiex qegħdin jiġu rrispettati, inkluż il-
funzjonament tal-impjant tat-trattament tal-lissija.
Dawn il-konklużjonijiet ġew ukoll ikkomunikati lill-petizzjonanti permezz tal-ittra tal-
1/08/2008, fil-kuntest tal-iskambju ta’ korrispondenza bejnhom u s-servizzi tal-Kummissjoni. 
Il-petizzjonanti ġew mistiedna jippreżentaw il-kummenti tagħhom u jipprovdu informazzjoni 
konkreta u dettaljata li turi li kien hemm xi ksur. Sal-lum, il-petizzjonanti għadhom ma 
weġbux għal din l-ittra.

Konklużjoni
Skont l-informazzjoni disponibbli, mhuwiex possibbli li jiġi stabbilit ksur tad-Direttiva
1999/31/KE dwar ir-rimi ta’ skart f’terraferma. 
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