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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0442/2007, minn George E. Karlos, ta’ nazzjonalità Griega dwar l-
akkwakultura u t-tniġġis tal-baħar fil-Greċja

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jikkundanna n-nuqqas ta’ trasparenza fil-leġiżlazzjoni Griega u n-nuqqasijiet 
tagħha dwar it-tniġġis tal-baħar. Fir-rigward tal-akkwakultura, huwa jemmen li l-attività 
industrijali bħalissa qiegħda toħloq theddid serju ta’ tniġġis tal-baħar peress li qiegħda 
tipproduċi kwantitajiet enormi ta’ tnixxijiet ta’ ħmieġ organiku li, fl-opinjoni tiegħu, ġew 
sottovalutati mill-awtoritajiet Griegi għar-riċerka marittima. Huwa jirreferi b’mod partikolari 
għad-dokumenti u l-istudji mgħarrqin bi żbalji sfaċċati li, għalkemm huwa ġibed l-attenzjoni 
tagħhom dwarhom, l-awtoritajiet kkonċernati ma qisuhomx u b’hekk iz-zona marittima 
kkonċernata tinsab fil-periklu li tiġi kkontaminata b'mod irreversibbli permezz tal-
ewtrofikazzjoni tal-ilmijiet.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fl-20 ta’ Settembru 2007. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-17 ta’ April 2008.

Fil-31/08/2004, il-Kummissjoni Ewropea rċeviet ittra li ġibdet l-attenzjoni tagħha għas-
sitwazzjoni ambjentali fil-Golf ta’ Argostoli fil-gżira Griega ta’ Ċefalonja minħabba tniġġis 
allegatament ikkawżat minn unitajiet tal-akkwakultura li jinsabu f’dan ir-reġjun marittimu.

Għandu jingħad fl-ewwel lok li l-politika Komunitarja dwar il-ħarsien tal-ambjent 
tistabbilixxi obbligi għall-Istati Membri, permezz tal-Artikolu 211 tat-Trattat li jistabbilixxi l-
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Komunità Ewropea, biex jiżguraw l-applikazzjoni tad-dritt Komunitarju mill-Istati Membri. 

Diversi atti leġiżlattivi Komunitarji japplikaw għall-ibħra kostali, kemm biex jiddefinixxu l-
livelli ta’ kwalità li għandhom jintlaħqu (pereżempju d-Direttiva 79/923/KEE tal-Kunsill tat-
30 ta’ Ottubru 1979 dwar il-kwalità meħtieġa għall-ilmijiet tal-koltivazzjoni tal-molluski1, jew 
biex jirregolaw ċerti attivitajiet li għandhom impatt fuq dik il-kwalità (pereżempju d-Direttiva 
91/271/KEE tal-Kunsill, tal-21 ta’ Mejju 1991, dwar it-trattament tal-ilma urban mormi2).

Wara li eżaminat il-fajl, il-Kummissjoni indirizzat lill-awtoritajiet Griegi biex titlob 
informazzjoni aktar dettaljata dwar il-fatti ddenunzjati fl-ittra imsemmija aktar ’il fuq sabiex 
tiżgura ħarsien tad-dritt Komunitarju f'dan il-każ. 

Fir-risposta tagħhom l-awtoritajiet Griegi kkonfermaw li fil-golf ta’ Argostoli (golf b’tul ta’ 
14-il km u wisa’ ta’ bejn 4 u 6 km), kien hemm 3 unitajiet tal-akkwakultura, li joperaw b’mod 
konformi mal-liġi Griega u li għandhom il-permessi meħtieġa. L-awtoritajiet Griegi jsemmu 
wkoll studju li kien sar fl-1998 mill-Istitut tal-Bijoloġija Marittima ta’ Kreta ("ITHABIK", 
Istitut Statali). Dan l-istudju ma weriex l-eżistenza ta’ tniġġis sinifikanti fil-bajja ta’ Argostoli 
b'konsegwenza tal-attivitajiet tal-akkwakultura.

Il-Kummissjoni madankollu talbet lill-awtoritajiet Griegi biex jagħmlu studju ġdid sabiex 
jivverifikaw is-sitwazzjoni ambjentali attwali tal-bajja. Hija insistiet ukoll li dan l-istudju jsir 
minn entità indipendenti.

L-awtoritajiet Griegi aċċettaw li jipproċedu kif issuġġeriet il-Kummissjoni u bagħtulha l-
istudju mitlub. Dan l-istudju sar miċ-Ċentru Grieg għar-Riċerka Marittima (EL.KE.TH.E), 
organizzazzjoni kbira li hija magħrufa għar-reputazzjoni serja u tajba tagħha.

L-istudju imsemmi, li kien ibbażat b’mod partikolari fuq kejl ta’ parametri fiżikokimiċi 
mwettqa fuq l-art, jasal għall-konklużjoni li l-bajja ta’ Argostoli ma turi ebda sinjali ta’ 
ewtrofikazzjoni u li l-impjanti tal-akkwakultura mhumiex il-fattur determinanti għall-
kontaminazzjoni tal-bajja.

Fit-18 ta’ April 2007, il-Kummissjoni rċeviet ittra mill-petizzjonant li kien tal-fehma li l-
istudju li sar miċ-Ċentru Grieg għar-Riċerka Marittima  (EL.KE.THE) huwa skorrett. Barra 
minn hekk, il-petizzjonant huwa tal-fehma li l-Kummissjoni għandha tintervieni biex 
tikkoreġi l-istudju.

Peress li l-istudju sar minn istitut indipendenti Grieg, ingaġġat mill-Ministeru Grieg għall-
Iżvilupp Rurali, il-Kummissjoni kienet tal-fehma li dak li ressaq l-ilment għandu jindirizza r-
rimarki tiegħu lill-istitut Grieg li għamel l-istudju u mhux lill-Kummissjoni. Hija rrispondietu 
f’dan is-sens f’diversi okkażjonijiet.

Bħala konklużjoni, u fuq il-bażi tal-fatti msemmija hawn fuq, il-Kummissjoni hija tal-fehma li 
wieħed ma jistax jippreżumi li kien hemm applikazzjoni skorretta tad-dritt Komunitarju mill-
awtoritajiet Griegi f’dan il-każ.

                                               
1 ĠU L 281 tal-10.11.1979, p. 47.
2  ĠU L 135 tat-30.05.1991, p. 40 - 52
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4. Risposta kumplimentari tal-Kummissjoni, li waslet fl-20 ta’ Marzu 2009. 

Wara l-komunikazzjoni preċedenti tagħha, il-Kummissjoni tfakkar li l-iżvilupp tat-territorju u 
b’mod partikolari l-istabbiliment tal-użu taz-zona kostali u l-għoti ta’ permessi tal-attivitajiet 
tal-unitajiet tal-akkwakultura, ma jaqax taħt il-kompetenzi Komunitarji. 

Barra minn hekk, skont l-informazzjoni li għandha l-Kummissjoni, l-awtoritajiet reġjonali 
Griegi, minħabba raġunijiet legali li m’għandhomx x’jaqsmu mal-kontenut tal-ittra tal-
petizzjonant, adottaw żewġ Deċiżjonijiet li jipprevedu l-bidla tal-post tal-unità tal-
akkwakultura (Deċiżjonijiet Nru 16/16 u 18/18 tat-22 ta’ Jannar 2009 tas-Segretarju Ġenerali 
tar-Reġjun tal-Gżejjer Joniċi). 

Ir-raġuni ta’ dawn id-Deċiżjonijiet Reġjonali kienet b’mod partikolari Deċiżjoni reċenti tal-
Kunsill tal-Istat Grieg (Nru 2434 tas-17 ta’ Settembru 2008) li ħassret il-permess tal-attività 
tal-unità tal-akkwakultura (Permess Nru 7152 tal-5.08.2003, mogħti mid-Distrett taċ-
Ċefalonja u Itaka) fundamentalment minħabba n-nuqqas ta’ pjanijiet ta’ żvilupp li 
jistabbilixxu l-użu taz-zona kostali u marittima.
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