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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0742/2007, imressqa minn Andreas Varnakiotis (ta’ nazzjonalità
Griega), dwar il-bini ta’ miżbla f’Achaia (il-Greċja)

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant, li huwa s-sindku ta’ Erineo fil-kontea ta’ Achaia, jilmenta dwar id-deċiżjoni 
tal-awtoritajiet tal-kontea li jibnu miżbla viċin ħafna ta’ sorsi tal-ilma għax-xorb, ta’
monumenti arkeoloġiċi u ta’ żoni ta’ sbuħija naturali speċjali. Isostni li l-proġett imur kontra 
r-regoli tal-UE dwar l-iskart u mal-leġiżlazzjoni tagħha dwar il-kwalità tal-ilma għax-xorb, il-
konservazzjoni tal-ħabitats naturali kif ukoll tal-fawna u l-flora selvaġġa, u d-Direttiva dwar l-
Evalwazzjoni tal-Impatt Ambjentali (EIA).

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fl-20 ta’ Diċembru 2007. Informazzjoni mitluba mill-Kummissjoni 
skont l-Artikolu 192(4).

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

‘Fil-Greċja hemm għadd kbir ta’ miżbliet illegali u mhux ikkontrollati. Fil-kuntest tal-
proċedimenti, minħabba n-nuqqas li l-Greċja tissodisfa obbligu tagħha, mibdija mill-
Kummissjoni, il-Qorti ddikjarat1 li l-Greċja naqset li twettaq l-obbligi tagħha skont l-Artikoli 
4, 8 u 9 tad-Direttiva 2006/12/KE2. Skont l-Artikolu 228 tat-Trattat tal-KE, il-Greċja hija 
obbligata li tieħu l-miżuri kollha meħtieġa biex tikkonforma, billi tagħlaq miżbliet mhux 
ikkontrollati u billi ssib postijiet adattati għall-miżbliet. Sabiex tkun indirizzata din il-
problema, l-awtoritajiet tal-Greċja aġġornaw il-pjanijiet reġjonali ta’ ġestjoni tal-iskart, bil-

                                               
1 Sentenza tas-6 ta’ Ottubru 2005, Każ C-502/03.
2 ĠU L 114, 27.4.2006, p. 9.
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għan li jingħalqu miżbliet illegali u mhux ikkontrollati sa tmiem l-2008 u jbiddluhom 
b’faċilitajiet ta’ ġestjoni tal-iskart adattati, b’mod partikulari fejn hemm is-siti għall-miżbliet. 

Il-miżbliet huma wieħed mill-metodi ta’ ġestjoni tal-iskart u huma suġġetti għad-
dispożizzjonijiet tad-Direttiva 99/31/KE1 (il-permessi, l-ilqugħ tal-iskart, il-monitoraġġ u s-
superviżjoni matul l-operat fuq is-sit, l-għeluq tas-sit, il-ġestjoni wara l-għeluq tas-sit).
Bl-istess mod, il-bini ta’ miżbliet għandhom ikunu suġġetti għal evalwazzjoni ambjentali 
f’konformità mad-Direttiva 85/337/KEE2. Madankollu, id-Direttiva ma tippermettix li l-
Kummissjoni tintervjeni fir-rigward ta’ suġġerimenti dwar fejn għandu jsir il-proġett, jew 
tivverifika l-kontenut tal-istudju dwar l-impatt kif ukoll it-termini ambjentali approvati 
(sakemm l-Istat Membru ma jagħmilx żball ċar ta’ ġudizzju). Dan kollu jaqa’ taħt ir-
responsabilità tal-awtoritajiet fl-Istati Membri.  

Ta’ min jinnota li skont id-Direttiva 2006/12/KE, id-deċiżjonijiet fil-livell (nazzjonali, 
dipartimentali, reġjonali) ta’ ġestjoni tal-iskart huma r-responsabilità tal-awtoritajiet 
nazzjonali, li wkoll għandhom marġni ta’ diskrezzjoni fir-rigward tal-għażla tal-metodi u s-sit 
tal-miżbliet. Dan kollu ma jistax ikun ikkontrollat mill-Kummissjoni. Madankollu, l-
awtoritajiet Griegi adottaw il-qafas legali meħtieġ fil-forma ta’ deċiżjonijiet interministerjali 
69728/824/1996, 113944/1997, 114218/1997, 19396/1546/1997, 14312/1302/2000 u 
50910/2727/2003.

Fir-rigward tal-istqarrijiet ġenerali tal-petizzjonant dwar ir-riskji inerenti fil-bini u l-operat 
tas-sit ipproġettat (eż. it-tniġġis tas-sorsi tal-ilma), kwalunkwe ksur possibbli tal-direttivi dwar 
il-ġestjoni tal-iskart jew il-ħarsien tal-ilma se jiddependi primarjament fuq il-mod li bih 
joperaw il-faċilitajiet, i.e. jekk hux se jkun hemm jew le konformità mad-dispożizzjonijiet 
rilevanti tal-liġi ambjentali tal-Komunità.

Il-petizzjonant diġà kkuntattja lill-Kummissjoni dwar l-istess suġġett. Il-kummenti msemmija 
hawn fuq intbagħtulu bil-miktub fil-11 ta’ Lulju 2007 fil-kuntest ta’ skambju ta’ ittri bejn il-
petizzjonant u l-Kummissjoni. Il-petizzjonant ġie mitlub iressaq kwalunkwe tagħrif li jista’
juri li jkun sar xi ksur. Madankollu, il-petizzjonant ma weġibx lura għal din l-ittra.

Fin-nuqqas ta’ tagħrif suffiċjenti li joffri appoġġ għall-allegazzjonijiet tal-petizzjonant, 
mhuwiex possibbli li jinstab ksur tal-liġi ambjentali tal-Komunità.’

4. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis- 26 ta’ Ottubru 2009.

Il-petizzjoni tiddenunzja l-possibilità ta’ ksur tal-liġi Komunitarja minħabba l-awtorizzazzjoni 
għal sit ġdid ta’ miżbla f’Achaïa. Skont il-petizzjonanti, din il-miżbla ser tinbena f’sit abitat, 
arkeoloġiku, li għandu sbuħija naturali, qrib sorsi tal-ilma għax-xorb u f’reġjun ta’ sikwit 
milqut minn terremoti. Il-Kummissjoni tixtieq tikkonferma l-pożizzjoni inizjali tagħha u 
tiffinalizzaha, fuq il-bażi tad-dokumenti l-ġodda mibgħuta lill-Parlament Ewropew mill-
petizzjonant, speċjalment f’dak li jikkonċerna l-istudju magħmul minn konsulenti 
indipendenti.   

                                               
1 ĠU L 182, 16.7.1999, p.1.
2 ĠU L 175, 5.7.1985, p. 40.
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Il-Kummissjoni tixtieq l-ewwel nett tiċħad l-allegazzjonijiet tal-petizzjonant, skont liema
allegazzjonijiet is-siti tal-miżbla (XYTA) ġew ipprojbiti mill-UE, minħabba li tqishom
allegazzjonijiet fondamentalment ineżatti.

Fil-fatt, fuq it-territorju Grieg hemm għadd kbir ta’ miżbliet illegali u mhux ikkontrollati. Fil-
kuntest tal-proċedimenti, minħabba n-nuqqas li l-Greċja tissodisfa obbligu tagħha, mibdija 
mill-Kummissjoni, il-Qorti ddikjarat1 li l-Greċja naqset li twettaq l-obbligi tagħha skont l-
Artikoli 4, 8 u 9 tad-Direttiva 2006/12/KE2. F’konformità mal-Artikolu 228 tat-Trattat KE, il-
Greċja hija obbligata li tieħu l-miżuri kollha meħtieġa biex tikkonforma, billi tagħlaq il-
miżbliet mhux ikkontrollati u toħloq siti adegwati għall-eliminazzjoni tal-iskart. Sabiex tkun 
indirizzata din il-problema, l-awtoritajiet tal-Greċja aġġornaw il-pjanijiet reġjonali ta’ ġestjoni
tal-iskart, bl-għan li jingħalqu l-miżbliet illegali u mhux ikkontrollati sa tmiem tal-2008 u jiġu 
sostitwiti b’faċilitajiet ta’ ġestjoni adattati, speċjalment fejn hemm siti għall-miżbliet
(XYTA).  Billi l-Greċja ma kkonformatx kompletament mas-sentenza tal-Qorti, u billi ma 
għalqitx il-miżbliet illegali kollha, il-Kummissjoni ddeċidiet li tindirizzalha ittra ta’ avviż 
formali fil-15 ta’ April 2009.

Il-miżbliet jikkostitwixxu wieħed mill-metodi ta’ ġestjoni tal-iskart u huma suġġetti għad-
dispożizzjonijiet tad-Direttiva 99/31/KE3 (il-permessi, l-ilqugħ tal-iskart, il-monitoraġġ u s-
superviżjoni matul l-operat fuq is-sit, l-għeluq tas-sit, il-ġestjoni wara l-għeluq tas-sit). Bl-
istess mod, il-bini ta’ miżbliet għandu jkun suġġett għal evalwazzjoni ambjentali f’konformità 
mad-Direttiva 85/337/KEE4. Madankollu, id-Direttiva ma tippermettix li l-Kummissjoni 
tintervieni fir-rigward ta’ suġġerimenti dwar fejn għandu jsir il-proġett jew tivverifika l-
kontenut tal-istudju dwar l-impatt kif ukoll it-termini ambjentali approvati (għajr f’każ li l-
Istat Membru jagħmel żball ċar ta’ ġudizzju5). Dan kollu jaqa’ taħt ir-responsabilità tal-
awtoritajiet tal-Istati Membri.  

Ta’ min jinnota, f’dak li jikkonċerna l-pjanifikazzjoni tal-ġestjoni tal-iskart, id-Direttiva 
2006/12/KE tħalli f’idejn l-Istati Membri l-għażla tat-tqassim tal-kompetenzi fil-livell 
nazzjonali. L-awtoritajiet nazzjonali għandhom, barra minn hekk, marġni ta’ diskrezzjoni fir-
rigward tal-għażla tal-metodi u s-siti tal-miżbliet. Għaldaqstant, dawn l-għażliet ma jistgħux 
ikunu kkontrollati mill-Kummissjoni sakemm ikunu f’konformità mad-dritt Komunitarju. Ta’
min jinnota li l-awtoritajiet Griegi adottaw il-qafas legali meħtieġ, jiġifieri d-deċiżjonijiet 
interministerjali 69728/824/1996, 113944/1997, 114218/1997, 19396/1546/1997, 
14312/1302/2000 u 50910/2727/2003.

Rigward l-istqarrijiet ġenerali tal-petizzjonant rigward ir-riskji li jirriżultaw mill-bini u l-
operat tas-sit ipproġettat (pereżempju t-tniġġis tas-sorsi tal-ilma), il-ksur possibbli tad-direttivi 
dwar il-ġestjoni tal-iskart jew il-ħarsien tal-ilma se jiddependi primarjament mill-mod li bih 
joperaw il-faċilitajiet, jiġifieri jekk hux se jkun hemm konformità jew le mad-dispożizzjonijiet 
rilevanti tal-leġiżlazzjoni ambjentali Komunitarja.

                                               
1 Sentenza tas-6 ta’ Ottubru 2005, Każ C-502/03.
2 ĠU L 114, 27.4.2006, p. 9.
3 ĠU L 182, 16.7.1999, p. 1.
4 ĠU L 175, 5.7.1985, p. 40.
5 L-eżistenza ta’ studji b’konklużjonijiet differenti minn dawk imsemmija fl-Istudju dwar l-Impatt Ambjentali, 
dwar l-effetti li proġett jistà jkollu fuq l-ambjent, ma tikkostitwix żball ċar ta’ ġudizzju. 
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Il-petizzjonant diġà kkuntattja lill-Kummissjoni dwar l-istess suġġett. Il-kummenti msemmija
hawn fuq intbagħtulu permezz ta’ ittra tal-11 ta’ Lulju 2007, fil-kuntest ta’ skambju ta’ ittri 
bejnu u s-servizzi tal-Kummissjoni. Il-petizzjonant ġie mitlub iressaq kull informazzjoni 
rilevanti li tista’ turi l-eżistenza ta’ ksur. Minkejja dan, il-petizzjonant ma weġibx għal din l-
ittra.

Fin-nuqqas ta’ biżżejjed informazzjoni li ssostni l-allegazzjonijiet tal-petizzjonant, reġa’ ma 
kienx possibbli li jiġi stabbilit ksur tal-liġi ambjentali Komunitarja. 


