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PARLAMENT EWROPEW 2009 - 2014

Kumitat għall-Petizzjonijiet

19.06.2009

AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1250/2008, imressqa minn Sotirios Gkanatsios, ta' nazzjonalità 
Griega, f'isem l-"E.A.K." (l-assoċjazzjoni tas-sidien tal-art u dawk li jrabbu 
l-baqar f'Karla, Magnisia), dwar ir-rijabilitazzjoni tal-Għadira Karla u r-
restrizzjonijiet assoċjati mal-użu tagħha mill-bdiewa u minn dawk li jrabbu 
l-baqar li huma affettwati

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jindika li r-rijabilitazzjoni tal-Għadira Karla fid-distrett ta’ Magnisia fil-
Greċja, li hija kofinanzjata mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, toħloq 
inkonvenjenza kbira għall-bdiewa u għall-persuni lokali li jrabbu l-bhejjem, li s'issa setgħu 
jużaw il-qiegħ niexef tal-għadira biex jikkultivaw l-uċuħ tar-raba’ u l-art fejn jirgħu l-
annimali. B’referenza għad-dispożizzjonijiet tal-liġi tal-UE dwar il-kumpens għal restrizzjoni 
fl-użu tal-art u, iktar speċifikament, għall-Artikolu 174 tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità 
Ewropea u d-Direttivi tal-Kunsill 85/337/KEE u 97/11/KE dwar l-impatt ta’ ċerti proġetti 
pubbliċi u privati fuq l-ambjent u sentenzi mill-Qrati Griegi li l-awtoritajiet responsabbli 
naqsu milli jimplimentaw, il-petizzjonant jitlob lill-Parlament Ewropew biex jintervjeni.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fid-data tas-17 ta' Frar 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Tweġiba tal-Kummissjoni, li waslet nhar id-19 ta' Ġunju 2009.

Il-petizzjoni

Il-petizzjonant qed jaġixxi bħala rapprezentant legali tal-assoċjazzjoni "Enosi Thigomenon 
Dikaioukhon-Aktimonon – Ktinotrofon Karlas N. Magnisias" (EAK) li tiġbor fiha 2300 kap 
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tal-familja li għal dawn l-aħħar snin ġew imsejħa ''l-bdiewa mingħajr art''. 
Kull sena, sabiex ikunu jistgħu jkampaw, il-prefett ta' Magnisia kien jagħtihom biċċa art li 
kienet tagħmel parti minn dik li kienet l-Għadira Karla, li fl-1962 kienet nixfet. 
Dan l-għoti tal-art waqaf fl-2000, meta l-gvern Grieg iddeċieda li jwettaq proġett ta' tgħaddis 
ta' dik li kienet l-Għadira Karla, ikkofinanzjat mill-Unjoni Ewropea. 

Skont il-petizzjonant, l-Istat Grieg keċċa lill-agrikolturi u lill-bdiewa li huwa qed 
jirrappreżenta mill-artijiet fejn huma kienu jgħixu mal-familji tagħhom, mingħajr ma dawn 
irċevew l-ebda tip ta' kumpens. 
Il-petizzjonant jinvoka żewġ sentenzi definittivi maħruġa mill-Qorti tal-Appel amministrattiva 
ta' Ateni, li tirrikonoxxi li l-Istat Grieg għandu jipprovdi kumpens lill-agrikolturi, lill-persuni 
dipendenti minnhom u lill-bdiewa tal-Għadira Karla. Issa skont il-petizzjonant, dawn iż-żewġ 
sentenzi baqgħu mingħajr effett. 

Il-petizzjonant qed jitlob lill-Kumitat għall-Petizzjonijiet biex jintervjeni fuq il-bażi tal-
leġiżlazzjoni Komunitarja, peress li l-Unjoni Ewropea mhux biss qed tikkofinanzja l-
implimentazzjoni tal-proġett, iżda wkoll il-kumpens li għandu jingħata lill-persuni li 
jiffaċċjaw il-konsegwenzi negattivi ta' dan il-proġett.  

Kummenti tal-Kummissjoni

Il-Kummissjoni tikkonferma li l-proġett ta' rijabilitazzjoni tal-Għadira Karla huwa 
proġett kbir skont it-termini tal-Artikoli 25 u 26 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 
1260/1999 tal-21 ta' Ġunju 1999 li jistabbilixxi d-dispożizzjonijiet ġenerali dwar il-Fondi 
Strutturali. Għalhekk, il-Kummissjoni ħadet id-Deċiżjoni ta' kofinanzjament C(2003) 3628, li 
ġiet emendata bid-Deċiżjoni C(2007) 1647 u bid-Deċiżjoni C(2009)994. Din l-aħħar 
Deċiżjoni tipprevedi għajnuna finanzjarja ta' EUR 82.3 miljun għal baġit totali ta' EUR 110.1 
miljun.

F'dak li jikkonċerna l-ispiża aċċettabbli tal-kumpens tal-persuni mkeċċija mill-artijiet, ir-
regola tal-eliġibbiltà 5.1.1(b) tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 448/2004 tal-10 ta' 
Marzu 2004, li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1685/2000, li jistabbilixxi regoli 
dettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1260/1999 f’dak 
li għandu x’jaqsam mal-eliġibbilità tal-infiq ta’ operazzjonijiet kofinanzjati mill-Fondi 
Strutturali u li jabbroga r-Regolament (KE) Nru 1145/2003 jipprevedi illi : 
''ħlief għall-każi deskritti fil-punt 2, ix-xiri ta’ art m’għandux jirrappreżenta aktar minn 
10% tan-nefqa kollha eliġibbli tal-operazzjoni, sakemm ma tkunx iffissata perċentwali 
ogħla ta’ għajnuna approvata mill-Kummissjoni''.
Il-każijiet imsemmija fil-punt 2 tar-regola 5 huma miżuri ta' preservazzjoni ambjentali. 

Il-proġett ta' rijabilitazzjoni tal-Għadira Karla jinkludi elementi ta' approviġġjonament 
tal-ilma f'zona kbira ferm, u għalhekk ma jistax jitqies bħala proġett ambjentali 
purament ta' preservazzjoni skont it-termini tal-punt 2 tar-regola 5 tar-Regolament tal-
Kummissjoni (KE) Nru 448/2004. 

Jeħtieġ ukoll li wieħed jinnota li r-referenza għad-Direttiva 85/337/KEE hija mingħajr raġuni; 
din tikkonċerna l-prinċipji ta' evalwazzjoni tal-impatt fuq l-ambjent tal-proġetti li jista' 
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jkollhom impatt notevoli fuq l-ambjent, partikolarment minħabba n-natura tagħhom, id-daqs 
jew il-post fejn ikunu se jitwettqu. Ma jeżistix att Komunitarju li jikkonċerna l-
esproprjazzjonijiet. Mill-banda l-oħra, skont l-Artikolu 295 tat-Trattat KE, it-Trattat bl-ebda 
mod ma jipperikola l-iskema tal-proprjetà fl-Istati Membri. B'hekk, ir-regoli dwar l-
esproprjazzjoni u l-modalitajiet rigward il-ħlas eventwali huma parti mill-kompetenzi tal-Istati 
Membri. 

Konklużjonijiet

Il-Kummissjoni tinforma lill-Kumitat għall-Petizzjonijiet li, skont ir-regoli tal-eliġibbiltà, 
10% mill-ammont ta' EUR 110.1 miljun - li jikkostitwixxi l-ispiża totali meqjusa biex tiġi 
determinata l-parteċipazzjoni tal-fondi - jista' għalhekk jiġi allokat għall-ħlas dovut għall-
esproprjazzjonijiet. 

Il-kwistjoni dwar il-ħlas effettiv tal-ammont tal-esproprjazzjonijiet, deċiż mill-qorti Griega, 
jaqa' taħt kompetenza nazzjonali. 

Għal finijiet ta' informazzjoni: f'Diċembru 2008, il-Kummissjoni diġà wieġbet lill-
petizzjonant f'dan ir-rigward (regola tal-eliġibbiltà tal-10% prevista skont ir-Regolament (KE) 
Nru 448/2004) bħala segwitu għall-ilment li kien ġie mressaq fl-4 ta' Awwissu 2008 lill-
Kummissjoni.


