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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1549/2010, imressqa minn Stefania Ligerou, ta’ ċittadinanza 
Griega, flimkien ma’ firma, dwar l-iżvilupp ta’ minjiera tad-deheb ġdida 
f’Olimpiada fil-peninsula ta’ Chalkidiki fit-Tramuntana tal-Greċja

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta tipprotesta kontra l-iżvilupp ippjanat ta’ minjiera tad-deheb ġdida 
f’Olimpiada fil-peninsula ta’ Chalkidiki fit-Tramuntana tal-Greċja. Il-petizzjonanta ssostni li 
ma saret l-ebda evalwazzjoni tal-impatt tal-proġett fuq l-ambjent u li dan ser iwassal għal 
devastazzjoni mifruxa u tniġġis ta’ żona ta’ sbuħija naturali. Il-petizzjonanta tindika wkoll li 
dan se jinvolvi volum kbir ħafna ta’ skart tossiku, li se jkollu konsegwenzi serji fuq is-saħħa 
tal-popolazzjoni lokali. Billi tikkwota n-nuqqas tal-Greċja milli timplimenta l-leġiżlazzjoni 
tal-UE dwar l-iskart u l-evalwazzjonijiet tal-impatt ambjentali, li ġie kkonfermat ukoll mill-
Qorti Ewropea tal-Ġustizzja, hija titlob lill-Parlament biex jintervieni.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-23 ta’ Marzu 2011. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-10 ta’ Ġunju 2011.

Il-Petizzjoni

Il-petizzjonanta tipprotesta kontra l-iżvilupp ippjanat ta’ minjiera tad-deheb ġdida 
f’Olimpiada fil-peninsula ta’ Chalkidiki fit-Tramuntana tal-Greċja. Dik li attwalment ġiet 
irreġistrata mill-Parlament bħala petizzjoni hija ittra mill-petizzjonanta indirizzata lill-
Ministeru Grieg għall-Ambjent li fiha hija tħeġġu biex ma japprovax dan l-iżvilupp, liema 
ittra ntbagħtet lill-Presidenti tal-Parlament Grieg u tal-PE. Is-sommarju tal-allegazzjonijiet tal-
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petizzjonanta kif ġew trażmessi inizjalment mill-Parlament ma jikkorrispondix għall-
informazzjoni li hemm fil-fajl. B’mod partikolari, ir-referenza għal deċiżjoni tal-Qorti li 
tikkonċerna “In-nuqqas tal-Greċja li timplimenta l-leġiżlazzjoni tal-UE dwar l-iskart u l-
evalwazzjonijiet tal-impatt ambjentali” mhijiex korretta;  id-deċiżjoni1 msemmija mill-
petizzjonanta hija relatata man-nuqqas tal-Greċja li tiżgura li l-istallazzjonijiet eżistenti 
joperaw skont ir-rekwiżiti tad-Direttiva 2008/1/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
15 ta’ Jannar 2008 dwar il-prevenzjoni u l-kontroll integrati tat-tniġġis (IPPC)2. Is-Segretarjat 
tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet talab kjarifika mingħand il-petizzjonanta, li wieġbet permezz 
ta’ ittra elettronika fis-27 ta’ April 2011. 

Wara li ġiet ikkunsidrata l-aktar informazzjoni reċenti, l-allegazzjonijiet tal-petizzjonanta 
jistgħu jinġabru fil-qosor kif ġej:

- Il-proġett tal-minjiera tad-deheb propost ma ġiex soġġett għal evalwazzjoni fir-
rigward tal-effetti tiegħu fuq l-ambjent u b’hekk dan ser iwassal għal devastazzjoni 
mifruxa u tniġġis ta’ żona ta’ sbuħija naturali;

- Il-proċedura għall-għoti tal-permess li għaddejja bħalissa hija illegali minħabba n-
nuqqas ta’ konsultazzjoni tal-pubbliku u s-soċjetà lokali.

Il-kummenti tal-Kummissjoni

L-allegazzjonijiet tal-petizzjonanta huma relatati mad-Direttiva 85/337/KEE3, kif emendata 
mid-Direttivi 97/11/KE4, 2003/35/KE5 u 2009/31/KE6, dwar l-istima tal-effetti ta’ ċerti 
proġetti pubbliċi u privati fuq l-ambjent. Id-Direttiva hija magħrufa wkoll bħala d-Direttiva 
dwar il-Valutazzjoni tal-Impatt Ambjentali (EIA). Skont id-Direttiva EIA, proġetti li aktarx 
ikollhom effetti sinifikattivi fuq l-ambjent minħabba inter alia, in-natura, il-kobor u l-
pożizzjoni tagħhom, għandhom ikunu soġġetti għal stima fir-rigward tal-effetti tagħhom fuq l-
ambjent qabel ma jinħareġ il-permess għall-iżvilupp. Id-Direttiva EIA tiddistingwi bejn 
proġett li jeħtieġ EIA obbligatorja (l-hekk imsejħa proġetti tal-Anness I) u dawk fejn l-Istati 
Membri għandhom jiddeterminaw, fi proċedura msejħa “skrining”, jekk il-proġetti aktarx li 
jkollhom effetti sinifikattivi, waqt li jiġu kkunsidrati l-kriterji fl-Anness III tad-Direttiva (l-
hekk imsejħa proġetti tal-Anness II). jekk iva, ikun hemm bżonn ta’ EIA. Ix-xogħol fil-
minjieri fil-miftuħ fejn is-superfiċje tas-sit taqbeż il-25 ettaru huwa elenkat fl-Anness I.19 tad-
Direttiva; il-proġetti taħt dan il-limitu minimu u l-proġetti tal-minjieri taħt l-art huma elenkati 
fl-Anness II.2.a u b tad-Direttiva.

Skont l-informazzjoni mibgħuta mill-petizzjonanta, il-proġett l-ġdid tal-minjiera huwa soġġett 
għal proċedura EIA u l-proċedura għadha għaddejja. L-istadju tal-konsultazzjoni pubblika ġie 
konkluż. L-awtoritajiet ambjentali (pereżempju l-Ispettorat tal-Ambjent) u partijiet interessati 
oħra (il-Kamra Teknika tal-Maċedonja Ċentrali – TEE) ippreżentaw il-kummenti tagħhom. L-
awtoritajiet kompetenti għandhom jiddeċiedu jekk għandux jingħata l-permess għall-iżvilupp. 

                                               
1 Is-sentenza tat-2 ta’ Diċembru 2010, Każ C-534/09. 
2 ĠU L 24, 31.5.2001, p. 8.
3 ĠU L 175, 5.7.1985, p. 40.
4 ĠU L 73, 14.3.1997, p.5.
5 ĠU L 156, 25.6.2003, p.17.
6 ĠU L 140, 5.6.2009, p. 14.
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Dan probabbilment jista’ jispjega għalfejn il-petizzjoni ġiet indirizzata lill-Ministru Grieg 
għall-Ambjent u ntbagħtet lill-Parlament għal skopijet ta’ informazzjoni. 

Minħabba li qed issir EIA, inkluża konsultazzjoni pubblika, l-allegazzjonijiet tal-petizzjonanta 
ġew miċħuda. 

Il-Kummissjoni tixtieq tagħmel il-kummenti addizzjonali li ġejjin:
i. Id-Direttiva EIA ma tipprojbixxix l-awtorizzazzjoni ta’ proġett, anki jekk ikollu effetti 

negattivi fuq l-ambjent. Id-Direttiva EIA ma tistabbilixxix standards ambjentali 
obbligatorji; madankollu, l-istudju dwar l-impatt ambjentali u d-deċiżjoni finali 
għandhom jipproponu miżuri li jipprevienu, inaqqsu u, fejn ikun possibbli, ipattu għal 
kwalunkwe effett negattiv sinifikanti fuq l-ambjent;

ii. Fir-rigward tal-konsultazzjoni pubblika, l-opinjonijiet u l-kummenti espressi 
għandhom jiġu kkunsidrati fil-proċedura tal-għoti tal-permess għall-iżvilupp, iżda 
dawn mhumiex vinkolanti;

iii. Id-Direttiva EIA ma tinkludix rekwiżiti dwar il-monitoraġġ u l-kontroll tal-kwalità. 
Minħabba li d-Direttiva tistabbilixxi essenzjalment rekwiżiti proċedurali, il-verifika 
tas-sustanza tal-istudju tal-impatt ambjentali u tan-natura xierqa ta’ kwalunkwe 
kundizzjoni ambjentali imposta taqa’ taħt ir-responsabilità tal-awtoritajiet nazzjonali 
kompetenti;

iv. L-awtorità kompetenti għandha tagħmel disponibbli għall-pubbliku r-raġunijiet u l-
kunsiderazzjonijiet ewlenin li fuqhom tkun ibbażat id-deċiżjoni tagħha (li tagħti jew 
tirrifjuta l-permess għall-iżvilupp).

Konklużjoni

Minħabba li hemm proċedura tal-EIA għaddejja, il-Kummissjoni ma tistax tintervieni 
ulterjorment. L-awtoritajiet Griegi kompetenti għandhom jieħdu deċiżjoni finali dwar jekk 
għandhomx jagħtu jew jirrifjutaw il-permess għall-iżvilupp. Dan probabbilment jista’ jispjega 
għalfejn il-petizzjoni ġiet indirizzata lill-Ministru Grieg għall-Ambjent. 

Jekk il-petizzjonanta għandha kwalunkwe evidenza oħra li tindika ksur tal-leġiżlazzjoni 
Komunitarja, il-Kummissjoni hija disposta teżamina ulterjorment din il-petizzjoni. Il-
Kummissjoni tixtieq tenfasizza li kwalunkwe allegazzjoni oħra għandha tkun dettaljata u 
elaborata biżżejjed u għandha tkun appoġġjata minn materjal xieraq (pereżempju, kopji ta’ 
korrispondenza mal-amministrazzjoni nazzjonali, rikors għal qrati nazzjonali jew proċeduri 
oħra, kopji tal-kapitoli rilevanti tal-istudju tal-impatt ambjentali). Fin-nuqqas ta’ evidenza 
tanġibbli u speċifika dwar żbalji manifesti fl-evalwazzjoni, is-servizzi tal-Kummissjoni ma 
jkunux f’pożizzjoni li jinvestigaw il-petizzjoni b’mod sinifikanti.


