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Kumitat għall-Petizzjonijiet
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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni nru 1501/2008, imressqa minn Dionisia Avgerinopoulou, ta’ 
nazzjonalità Griega, flimkien ma’ 3 firem oħra, dwar in-nuqqas ta’ infurzar 
tal-leġiżlazzjoni tal-UE b’konnessjoni ma’ operazzjoni ta’ minjieri fuq il-
gżira Griega ta’ Milos

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta tagħmel referenza għal sensiela twila ta’ vjolazzjonijiet b’konnessjoni ma’ 
operazzjonijiet minerarji intensivi li qed isiru mill-kumpanija multinazzjonali S&B Industrial 
Minerals fuq il-gżira Griega ta’ Milos. Il-petizzjonanta ssostni li l-valutazzjoni tal-impatt fuq 
l-ambjent meħtieġa ma saritx, u li l-operazzjonijiet qed isiru f’żoni fil-lista ta’ Natura 2000. 
Hija ssemmi wkoll li skart mill-minjieri, li jinkludi skart tossiku u metalli tqal, qed jintrema 
direttament fil-baħar, u li l-abitanti tal-gżira qed jiġu esposti għal tniġġis minn partikuli li 
jikkawża irritazzjonijiet serji fl-għajnejn u fis-sistema tan-nifs. Ladarba l-operazzjonijiet tal-
minjieri qed ikollhom effetti negattivi fuq il-pajsaġġ, fuq l-ambjent u fuq monumenti storiċi, 
dawn qed ikollhom ukoll effett fuq l-industrija tat-turiżmu tal-gżira. Għalhekk, il-
petizzjonanta tappella lill-Parlament Ewropew biex isegwi din il-kwistjoni serja bl-għan li 
titwaqqaf il-ħsara li qed issir lis-saħħa pubblika u lill-ambjent tal-gżira ta’ Milos.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-13 ta’ Marzu 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).
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3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-7 ta’ Lulju 2009.

Jeħtieġ li wieħed jinnota li l-petizzjonanta diġà kienet ressqet ilment lill-Kummissjoni dwar l-
istess suġġett (ittri tal-14 ta’ Awwissu 2008 u tas-6 ta’ Ottubru 2008). Dan l-ilment ma 
tressaqx “mingħajr segwitu”, kif tgħid il-petizzjonanta. Fil-fatt, l-ilment ġie rreġistrat 
formalment mill-Kummissjoni, skont il-proċeduri fis-seħħ. L-analiżi tal-fatti għadha qed 
isseħħ u l-ilment għalhekk għadu ma ġiex irrifjutat.
Il-Kummissjoni tixtieq tifformula l-kummenti li ġejjin fir-rigward tad-direttivi li l-
petizzjonanta qed tinvoka l-ksur tagħhom:

Direttiva ta’ Qafas dwar l-ilma 2000/60/KE1

Il-Kummissjoni qed issegwi mill-qrib l-implimentazzjoni tad-direttiva skont id-dati previsti 
fid-direttiva stess. Pereżempju, is-sentenza tal-31/1/08 (Każ C-264/07) li tikkundanna lill-
Greċja għal ksur tal-Artikoli 5§1 u 15§2 ġiet segwita minn din tal-aħħar. Fir-rigward tad-
dispożizzjonijiet invokati mill-petizzjonanta:
- f’dak li jikkonċerna l-Artikolu 8, infetħet proċedura ta’ ksur tal-liġi Komunitarja. 

- fir-rigward tal-Artikoli 10, 11 u 13, l-obbligu li jitħejjew pjanijiet ta’ ġestjoni jiskadi fi 
tmiem l-2009 u dak li jiġu applikati l-programmi fi tmiem l-2012. 

Direttiva dwar l-ilma għall-għawm 2006/7/KE2

Fuq il-bażi tal-informazzjoni pprovduta, ma ġie stabbilit l-ebda ksur. 

Direttivi dwar l-iskart 
Inbdew proċeduri ta’ ksur orizzontali f’dan ir-rigward (Każijiet C-502/03 u C-286/08) bil-
għan li jiġi imponut fuq ir-Repubblika Griega li tikkonforma mal-liġi Komunitarja.

Direttiva dwar ir-responsabbiltà ambjentali3

L-ilment ma jsemmix fatti konkreti. Jeħtieġ li wieħed ifakkar li l-ħsara għandha tkun konkreta 
u kwalifikabbli, u għandu jiġi stabbilit li hemm konnessjoni bejn il-kawża tal-ħsara u l-
element(i) li jniġġes/jniġġsu.

Direttiva 96/62/KE dwar l-istima u l-immaniġġar tal-kwalità tal-arja ċirkostanti4

Din tikkonċerna żgur l-evalwazzjoni u l-ġestjoni tal-kwalità tal-arja ċirkostanti iżda mhux l-
istallazzjonijiet b’mod partikolari.

                                               
1 ĠU L 327, 22.12.2000, p.1.
2 ĠU L 64, 4.3.2006, p. 37–5.
3 ĠU L 143 tat-30.4.2004, p. 56-75
4 ĠU L 296 tal-21.11.1996, p. 55-63
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Direttiva 85/337/KEE dwar l-istima tal-effetti ta’ ċerti proġetti pubbliċi u privati fuq l-
ambjent
Id-Direttiva ma tagħtix lill-Kummissjoni l-possibilità li jkollha impatt fuq id-deċiżjoni tal-
awtoritajiet nazzjonali fir-rigward tal-opportunità li jitwettaq proġett jew fil-kontroll tas-
sustanza tal-evalwazzjoni tal-impatt f’termini ambjentali approvati (minbarra f’każ fejn Stat 
Membru jagħmel żball evidenti fl-evalwazzjoni). 

Direttiva 92/43/KEE dwar il-konservazzjoni tal-habitat naturali u tal-fawna u l-flora 
selvaġġa1

Ma ġiet ipprovduta l-ebda preċiżazzjoni dwar id-deterjorazzjoni tas-siti ta’ riproduzzjoni 
(Artikolu 12.1) jew dwar l-impatt fuq l-integrità tas-sit (Artikolu 6.3-4). 

Direttiva 2006/11/KE dwar tniġġis ikkawżat minn ċerti sustanzi perikolużi skarikati fl-
ambjent akwatiku tal-Komunità2

Huwa eventwalment possibbli li sar ksur ta’ din id-Direttiva. 

Konklużjoni
Meta jitqies dan li għadu kif intqal, jidher li eventwalment huwa possibbli li jiġi stabbilit ksur 
tal-liġi Komunitarja biss fir-rigward tad-Direttiva 2006/11/KE, u għalhekk il-Kummissjoni 
ddeċidiet li tirreġistra l-ilment. Din il-konklużjoni ġiet imħabbra lill-petizzjonanta. 
L-evalwazzjoni tal-informazzjoni mogħtija u tal-ksur eventwali tad-Direttiva 2006/11/KE 
għadha qed isseħħ u l-Awtoritajiet Griegi għandhom jiġu kkuntattjati meta jkun il-waqt. L-
ilment għalhekk ma ġiex imressaq “mingħajr segwitu”.

4. Risposta kumplimentari tal-Kummissjoni, li waslet fid-9 ta’ Diċembru 2010.

Bħalma ntqal fil-komunikazzjoni preċedenti, l-ebda ksur ma seta’ jiġi identifikat fir-rigward 
tad-Direttiva ta’ Qafas dwar l-Ilma (2000/60/KE), id-Direttiva dwar l-ilma għall-għawm 
(2006/7/KE), id-Direttivi dwar l-iskart, id-Direttiva dwar ir-responsabbiltà ambjentali 
(2004/35/KE), id-Direttiva dwar l-istima u l-immaniġġar tal-kwalità tal-arja ċirkostanti 
(96/62/KE), id-Direttiva dwar l-istima tal-effetti ta’ ċerti proġetti pubbliċi u privati fuq l-
ambjent (85/337/KEE) u dwar il-konservazzjoni tal-habitat naturali (92/43/KEE).

Għall-kuntrarju, billi jista’ jkun hemm il-possibilità ta’ ksur tad-Direttiva 2006/11/ KE3 dwar 
tniġġis ikkawżat minn ċerti sustanzi perikolużi skarikati fl-ambjent akwatiku tal-Komunità, il-
Kummissjoni ddeċidiet li tiftaħ proċedura ta’ ksur u li titlob informazzjoni addizzjonali

                                               
1 ĠU L 206 tat-22.7.1992, p. 7-50
2 ĠU L 64 tal-4.3.2006, p. 52-59
3 ĠU L 64 , tal-4.3.2006
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mingħand l-awtoritajiet Griegi permezz tal-ittra tat-23 ta’ Ġunju 2009. L-awtoritajiet Griegi 
rrispondew permezz ta’ diversi ittri.

Wara l-analiżi ta’ dawn ir-risposti, il-Kummissjoni kkonkludiet li ma seta’ jiġi identifikat l-
ebda ksur. Dik li ressqet l-ilment (li hija wkoll il-petizzjonanta) ġiet infurmata b’dawn il-
konklużjonijiet permezz tal-ittra tat-28.1.2010, kif ukoll bid-deċiżjoni meħuda mill-
Kummissjoni li tingħalaq il-proċedura ta’ ksur u ġiet mistiedna tagħti rispons fi żmien 30 jum.
Il-petizzjonanta infurmat lill-Kummissjoni bl-intenzjoni tagħha li tagħti rispons għal din l-ittra 
iżda talbet estensjoni (sa nofs Marzu), liema estensjoni ngħatatilha.

Il-petizzjonanta fl-aħħar wieġbet fis-27.5.2010 u kkontestat l-għeluq tal-ilment tagħha.
Sadattant, il-Kummissjoni ġiet innotifikata bl-eżistenza ta’ żewġ appelli li tressqu quddiem il-
Kunsill tal-Istat Grieg, appelli li jikkonċernaw l-istess suġġett u li tressqu mill-istess klijenti li 
tirrappreżenta l-petizzjonanta fl-ilment li ressqet quddiem il-Kummissjoni.

Il-petizzjonanta, permezz tal-ittra tas-16.09.2010, ġiet infurmata li l-Kummissjoni kienet se 
tipproċedi bl-għeluq tal-ilment tagħha minħabba l-eżistenza ta’ proċedura parallela li kienet 
qed tiżvolġi quddiem qorti nazzjonali u ġiet mistiedna terġa’ tikkuntattja lill-Kummissjoni 
ladarba jinqatgħu ż-żewġ sentenzi tal-qorti. Il-Kummissjoni għalqet l-ilment fl-24 ta’ 
Novembru 2010.

Ikun tajjeb li wieħed ifakkar, bħalma ddikjarat il-Qorti diversi drabi (pereżempju, fis-sentenza 
tad-19.1.2010 fil-kawża C-555/07, paragrafu 48) li l-qrati nazzjonali huma wkoll adattati biex 
jinterpretaw id-dritt nazzjonali fid-dawl tad-dritt tal-Unjoni Ewropea u biex japplikaw lil dan 
tal-aħħar:

“B’hekk, meta tapplika d-dritt nazzjonali, il-qorti nazzjonali li qed tintalab tinterpretah 
għandha tagħmel dan, sakemm ikun possibbli, fid-dawl tat-test u tal-għan ta’ din id-direttiva 
sabiex jintlaħaq ir-riżultat stabbilit minnha u sabiex b’hekk tikkonforma ruħha mat-tielet 
paragrafu tal-Artikolu 288 TFUE (ara, f’dan is-sens, is-sentenzi ċċitati iktar ’il fuq von 
Colson u Kamann, punt 26; Marleasing, punt 8; Faccini Dori, punt 26, kif ukoll Pfeiffer et, 
punt 113). Ir-rekwiżit ta’ interpretazzjoni konformi tad-dritt nazzjonali huwa inerenti fis-
sistema tat-Trattat minħabba li din tippermetti li l-qorti nazzjonali tiżgura, fil-kuntest tal-
kompetenzi tagħha, l-effettività sħiħa tad-dritt tal-Unjoni meta tiddeċiedi l-kawża li jkollha 
quddiemha (ara, f’dan is-sens, is-sentenza Pfeiffer et, iċċitata iktar ’il fuq, punt 114)” 
(paragrafu 48 tas-sentenza msemmija qabel)

Għandu jiġi enfasizzat, b’mod ġenerali, li l-Kummissjoni hija tal-opinjoni li mhuwiex l-iskop 
tagħha li tissostitwixxi lill-imħallef nazzjonali li għandu jiżgura li d-dritt tal-Unjoni Ewropea 
jiġi implimentat tajjeb. F’dan il-kuntest, il-Kummissjoni tinnota li din il-pożizzjoni ta’ 
prinċipju hija l-istess waħda li tinżamm ukoll mill-Parlament Ewropew, kif iddikjarat fir-
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tas-6 ta’ Lulju 2010 dwar id-deliberazzjonijiet 2009 tal-
Kumitat għall-Petizzjonijiet (2009/2139(INI)) li fiha l-punt (K) jgħid hekk:

“K. Billi ċ-ċittadini għandhom, b’mod partikulari, ikunu konxji – kif rikonoxxut mill-
Ombudsman Ewropew fid-deċiżjoni ta’ Diċembru 2009 li għalqet l-investigazzjoni fir-
rigward tal-ilment 822/2009/BU kontra l-Kummissjoni – li l-proċedimenti fil-qrati nazzjonali 
huma parti mill-proċess tal-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni Ewropea fl-Istati Membri, u li 
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l-Kumitat għall-Petizzjonijiet ma jistax jindirizza kwistjonijiet soġġetti għal proċedimenti fi 
qrati nazzjonali u lanqas ma jista’ jirrevedi r-riżultati ta’ tali proċedimenti,”


