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Suggett: Petizzjoni 0978/2008, imressqa minn Panagiotis Bouras, ta’ nazzjonalità 
Griega, f’isem il-kunsill muniċipali ta’ Megalopoli, dwar nuqqas ta’ 
konformità mill-awtoritajiet Griegi mal-kriterji u l-proċeduri tal-UE dwar 
tneħħija ta’ skart b’rabta mas-sit ta’ landfill ipproġettata qrib Megalopoli fir-
reġjun ta’ Peloponnese tal-Greċja.

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant, is-Sindku ta’ Megalopoli li tinsab fir-reġjun ta’ Peloponnese tal-Greċja, 
joġġezzjona għall-awtorizzazzjoni maħruġa f’Jannar 2008 mill-Ministeru Grieg għall-
Ambjent lill-kumpanija tal-elettriku Griega DEI fir-rigward ta’ sit ta’ landfill għal materjali 
tal-bini li kien fihom l-asbestos. It-terminu ‘skart tal-asbestos’, li għalih l-awtorizzazzjoni 
kienet oriġinarjament inħarġet, inbidlet minn dak iż-żmien ’l hawn għal ‘skart industrijali u 
skart ieħor’. Il-petizzjonant isostni li dan jikser id-dispożizzjonijiet tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 
2003/33/KE li tistabblixxi l-kriterji u proċeduri għall-aċċettazzjoni ta’ skart f’landfill skont l-
Artikolu 16 u l-Anness II tad-Direttiva 1999/31/KE, li tgħid li landfills li jintefgħu fihom 
materjali ta’ kostruzzjoni li jkun fihom l-asbestos u astesbos ieħor adattat għandhom jaċċettaw 
biss materjal tal-bini li jkollu l-asbestos u skart ieħor tal-asbestos adattat u li l-iskart 
m’għandux ikollu sustanzi perikolużi minn barra bound asbestos. Il-petizzjonant, għalhekk, 
jitlob lill-Parlament Ewropew biex jipprotesta mal-awtoritajiet Griegi bil-għan li jkun żgurat li 
d-drittijiet tar-residenti taz-zona ta’ Megalopoli skont il-liġijiet ambjentali tal-UE jkunu 
rispettati.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fl-1 ta’ Diċembru 2008. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4), tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-20 ta’ Frar 2009.
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L-evalwazzjoni mill-Kummissjoni ta’ din il-petizzjoni kienet dwar il-ksur possibbli mhux biss 
tad-Direttiva 99/31/KE, iżda wkoll tad-Direttiva 85/337/KEE1, dwar l-istima tal-effetti ta’ 
ċerti proġetti pubbliċi u privati fuq l-ambjent, kif emendata bid-Direttivi 97/11/KE2 u 
2003/35/KE3. 

Fil-fatt, il-qafas leġiżlattiv li jittrasponi d-Direttiva 99/31/KE fil-liġi Ellenika jipprevedi l-
kisba ta’ deċiżjoni ta’ approvazzjoni tat-termini ambjentali, qabel ma applikazzjoni għal 
permess għall-ġestjoni ta’ landfill tkun tista’ titressaq mill-operatur. Id-deċiżjoni ta’ 
approvazzjoni tat-termini tingħata f’konformità mad-dispożizzjonijiet li jittrasponu d-
Direttiva 85/337/KEE fil-liġi Ellenika.
Skont l-informazzjoni disponibbli, jidher li l-proċedura għall-istima ambjentali tal-proġett 
inkwistjoni inbdiet. Il-ministeru kompetenti adotta stima ambjentali preliminari tal-proġett. 
Madankollu, l-adozzjoni ta’ dan l-att tikkostitwixxi stadju preliminari, li ma għandux effetti 
legali vinkolanti. Fil-fatt, id-direttur tal-proġett irid iħejji studju tal-impatt ambjentali, li se 
jkun disponibbli għall-pubbliku u għall-awtoritajiet li jistgħu jkunu kkonċernati. Wara dan, l-
awtorità kompetenti trid tieħu deċiżjoni finali.
Billi l-proċedura ta’ evalwazzjoni u ta’ awtorizzazzjoni tinsab fi stadju preliminari, il-
Kummissjoni tqis li mhuwiex possibbli li jkun stabbilit ksur tad-Direttiva 85/337/KEE u, 
għaldaqstant, tad-Direttiva 99/31/KE.

Konklużjoni
Il-Kummissjoni tqis li f’dan l-istadju ma jeżistix ksur tal-leġiżlazzjoni ambjentali 
Komunitarja. 

4. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-9 ta’ Diċembru 2010.
Fl-2008 l-Kummissjoni kienet diġà eżaminat il-petizzjoni msemmija, u dak iż-żmien kienet 
infetħet il-proċedura ta’ stima ambjentali tal-proġett u l-ministeru kompetenti kien diġà adotta 
stima ambjentali preliminari. Madankollu, l-adozzjoni ta’ dan l-att jikkostitwixxi biss stadju 
preliminari, mingħajr effetti ġuridiċi vinkolanti. Tali effetti jiġu prodotti biss bl-adozzjoni ta’ 
stima tal-impatt ambjentali mill-ministeru kompetenti. 

Sal-lum, is-servizzi tal-Kummissjoni għadhom ma ġewx infurmati dwar l-adozzjoni ta’ tali 
stima tal-impatt ambjentali mill-awtoritajiet Elleniċi u għalhekk, billi l-proċedura ta’ 
evalwazzjoni u ta’ awtorizzazzjoni għadha fi stadju preliminari, il-Kummissjoni tqis li għadu 
mhux possibbli li jiġi stabbilit ksur tal-liġi ambjentali tal-UE. 

Il-Kummissjoni tixtieq ukoll tenfasizza li fl-10 ta’ Settembru 2009, fil-Kawża C-286/084, il-
Qorti tal-Ġustizzja kkundannat lill-Greċja għan-nuqqas ta’ adozzjoni pjan ta’ ġestjoni tal-

                                               
1 ĠU L 175, tal-5.7.1985, p.40.
2 ĠU L 73, tal-14.3.1997, p.5.
3 ĠU L 156, tal-25.6.2003, p.17.
4 http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-
bin/form.pl?lang=el&lango=en&Submit=Rechercher&alldocs=alldocs&docjo=docjo&docop
=docop&docor=docor&docj=docj&docrequire=&numaff=C-
286/08&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
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iskart perikoluż skont ir-rekwiżiti tal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni u għan-nuqqas ta’ stabbiliment 
ta’ netwerk intergat u adegwat ta’ impjanti tar-rimi tal-iskart perikoluż.

Ir-Repubblika Ellenika, fid-difiża tagħha, inkludiet din il-landfill mal-landfills li għad iridu 
jinbnew. Il-kostruzzjoni ta’ tali landfills fejn ikun jista’ jintrema skart perikoluż hija 
neċessarja biex il-Greċja tkun tista’ tikkonforma mad-deċiżjoni tal-Qorti. 

Ir-rimi ta’ skart f’landfills hu wieħed mill-metodi ta’ ġestjoni tal-iskart u huwa soġġett għad-
dispożizzjonijiet tad-Direttiva 99/31/CE (il-liċenzjar, l-aċċettazzjoni tal-iskart, il-proċeduri ta’ 
kontroll u sorveljar fil-fażi operazzjonali, l-għeluq, il-kura ta’ wara). Il-prijorità mogħtija lil 
metodi oħra ta’ ġestjoni tal-iskart ma tikkostitwix ksur tal-leġiżlazzjoni. Il-possibilità ta’ ksur 
tad-Direttivi dwar il-ġestjoni tal-iskart (2006/12/KE u 99/31/KE) tiddependi partikolarment 
mill-mod kif se jiffunzjona l-impjant, jiġifieri jekk ikunx konformi mad-dispożizzjonijiet 
rilevanti tal-leġiżlazzjoni ambjentali tal-Unjoni.

Sadanittant, il-kostruzzjoni tal-landfills għandha tkun soġġetta għal Stima ta’ Impatt 
Ambjentali (EIA) f’konformità mad-Direttiva 85/337/KEE. Madankollu, id-Direttiva ma 
tipprovdix lill-Kummissjoni l-possibilità li tintervieni fir-rigward tal-adegwatezza jew tal-
għażla tal-post tal-proġett jew li tikkontrolla l-kontenut tal-istima tal-impatt u tat-termini 
ambjentali approvati (minbarra f’każijiet fejn l-Istat Membru jikkommetti żball evidenti fl-
istima). Dan kollu jaqa’ taħt ir-responsabilità tal-awtoritajiet tal-Istati Membri.

Skont l-informazzjoni għad-dispożizzjoni tal-Kummissjoni, infetħet il-proċedura għall-istima 
tal-impatt ambjentali tal-proġett inkwistjoni. Il-ministru kompetenti diġà approva studju 
preliminari tal-istima tal-impatti. Minkejja dan, din l-approvazzjoni tikkostitwixxi biss stadju 
preliminari tal-proċess u ma toħloqx effetti ġuridiċi vinkolanti. Fil-fatt, sussegwentement 
għandha ssir EIA (Stima tal-Impatt Ambjentali), u mbagħad din għandha tiġi soġġetta għall-
konsultazzjoni tal-pubbliku. Wara li titlesta din il-fażi, hija l-awtorità kompetenti li għandha 
tieħu deċiżjoni finali u tapprova jew ma tapprovax l-EIA. Jidher li dan għadu ma seħħx. 

Għalhekk dan ifisser li attwalment ma jista’ jiġi stabbilit ebda ksur tal-leġiżlazzjoni tal-UE. 

Il-Kummissjoni qed issegwi l-iżvilupp tal-każ u qiegħda tistenna l-adozzjoni tal-istima tal-
impatt mill-awtoritajiet Elleniċi qabel ma tkun tista’ tivverifika l-konformità tal-proġett 
inkwistjoni mal-liġi ambjentali tal-UE. 


