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Suġġett: Petizzjoni 1660/2009, imressqa minn N.S., ta’ nazzjonalità Ġermaniża, dwar l-
allegat użu ħażin tal-fondi tal-UE b’rabta ma’ proġett ta’ kostruzzjoni fil-gżira 
Griega ta’ Zakynthos

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jirreferi għal proġett ta’ kostruzzjoni fil-gżira Griega ta’ Zakynthos, li 75% tal-
ispiża tiegħu huma koperti mill-ERDF. Il-petizzjonant jiġbed l-attenzjoni dwar il-fatt li tassew 
mhuwiex ċar x’inhu eżatt dan il-proġett, peress li jidher li hu arena tal-isport nofsha lesta 
b’parkeġġ magħha li jidher li hu bla użu. Huwa jenfasizza wkoll li l-proġett jinsab f’barriera 
magħluqa, li qabel kienet tintuża bħala miżbla illegali. Il-petizzjonant jemmen li dan il-proġett 
jikkostitwixxi użu ħażin u serju tal-fondi tal-UE u għalhekk jitlob lill-Parlament Ewropew 
biex jinvestiga dan il-każ.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fl-24 ta’ Frar 2010. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fil-11 ta’ Mejju 2010.

Skont l-informazzjoni li waslet mingħand l-awtorità ta’ ġestjoni kompetenti, il-proġett 
jirrigwarda r-riabilitazzjoni ta’ miżbla illegali fiż-żona ta’ Laganas, fil-gżira Griega ta’ 
Zakynthos. Il-miżbla illegali kienet tinsab f’barriera mitluqa. Il-baġit totali jammonta għal 
EUR 593,000. Ix-xogħol prattiku jikkonsisti fi ġbir ta’ skart u tiġrif ta’ bini qadim, qtugħ ta’ 
blat, invellar, tqegħid ta’ tafal, tqegħid ta’ katusi tad-drenaġġ, tħaffir ta’ drenaġġ, ħitan għat-
tisħiħ, bibien tal-metall u taħwil ta’ veġetazzjoni. 
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Fiż-żona tal-proġett hemm tabella li tindika l-konformità tiegħu mar-regoli dwar il-pubbliċità 
għall-proġetti kkofinanzjati (Artikolu 8 tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 
1828/2006). Kwalunkwe xogħol u/jew użu ieħor għandu jiġi ffinanzjat mill-benefiċjarju 
finali.
L-awtorità ta’ ġestjoni kompetenti wettqet żjara fuq is-sit u identifikat għadd ta’ problemi li 
għandhom ikunu indirizzati mill-benefiċjarju finali (bħal pereżempju t-taħwil ta’ aktar 
veġetazzjoni mad-dawra, il-manutenzjoni eċċ.) bil-għan li jinkisbu bis-sħiħ l-għanijiet tal-
proġett. Dawn ix-xogħlijiet għandhom ikunu ffinanzjati mill-benefiċjarju finali nnifsu. 
Ladarba jsiru dawn ix-xogħlijiet u l-proġett ikun komplut, funzjonali għalkollox u 
operazzjonali, l-awtorità ta’ ġestjoni se tiċċertifika li l-benefiċjarju finali jkun issodisfa l-
obbligi tiegħu. Fil-każ li l-benefiċjarju finali ma jissodisfax l-obbligi tiegħu fiż-żmien stipulat, 
il-fondi li ġejjin mill-kofinanzjament tal-UE jkunu rkuprati. B’mod partikolari meta l-
Kummissjoni tipproċessa l-għeluq tal-Programmi Operazzjonali 2000-2006, hija se titlob lill-
Istat Membru kkonċernat biex jikkonferma jekk il-proġetti kollha li jkunu ġew iddikjarati li 
għad iridu jirċievu l-fondi humiex kollha operazzjonali, jekk l-assistenza tkunx twettqet kif 
suppost u jekk ikunux inkisbu l-għanijiet tal-programmi kkonċernati. L-Istat Membru għandu, 
bi spejjeż tiegħu, itemm jew jagħmel operazzjonali l-proġetti kollha mhux kompluti jew li 
għadhom mhux funzjonali, sa mhux aktar tard minn sentejn wara l-iskadenza għas-
sottomissjoni tar-rapport finali tal-għeluq għall-programm ikkonċernat.

Konklużjoni

Skont l-informazzjoni disponibbli, il-Kummissjoni ma tista’ tidentifika l-ebda użu ħażin tal-
fondi tal-UE. Għall-kuntrarju, l-awtorità ta’ ġestjoni kompetenti qed tissorvelja l-programm 
mill-qrib u tiżgura l-konformità mal-politiki tal-UE. Ċerti kwistjonijiet li jirrigwardaw 
operazzjonijiet mhux mitmuma jew mhux funzjonali għandhom ikunu indirizzati lill-
benefiċjarju finali mill-awtoritajiet ta’ ġestjoni, u huwa mistenni li l-benefiċjarju finali 
jissodisfa l-obbligi tiegħu fi żmien sentejn wara l-iskadenza għas-sottomissjoni tad-dokumenti 
meħtieġa għall-għeluq tal-proġett.
Il-Kummissjoni tixtieq tiġbed l-attenzjoni għall-fatt li l-ġestjoni tal-iskart hija waħda mill-
kwistjonijiet ambjentali ewlenin. Ir-riabilitazzjoni ta’ miżbliet li qabel kienu illegali ma tistax 
ħlief tiġi kkaratterizzata bħala ta’ benefiċċju għall-pubbliku ġenerali u assolutament 
neċessarja għall-ħarsien tan-natura, f’konformità mad-Direttivi 1999/31/KE u 2008/98 /KE. 
Barra minn hekk, it-tneħħija ta’ miżbliet illegali u l-użu mill-ġdid tagħhom bħala siti 
konformi mal-liġi huma wkoll neċessarji sabiex il-Greċja tikseb konformità sħiħa mad-
deċiżjoni tal-Qorti fil-Kawża C-502/03, li biha l-Greċja ġiet ikkundannata minħabba ksur tad-
dispożizzjonijiet tal-Artikoli 4, 8 u 9 tad-Direttiva 75/442/KEE dwar l-iskart, kif emendata 
mid-Direttiva 91/156/KEE1.

                                               
1 http ://curia.europa.eu/jurisp/cgi-
bin/form.pl?lang=en&Submit=Rechercher&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor=docor&docjo=d
ocjo&numaff=C-502/03&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100


