
CM\879004MT.doc PE473.735v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

PARLAMENT EWROPEW 2009 - 2014

Kumitat għall-Petizzjonijiet

30.9.2011

AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0806/2010, imressqa minn Emmanouil Domazakis, ta’ ċittadinanza 
Griega, f’isem il-kumpanija “Creta Farm”, dwar il-Mistoqsija bil-Miktub lill-
Kummissjoni rigward allegat tniġġis tal-ħamrija u tal-baħar ikkawżat minn “Creta 
Farm”

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jirreferi għall-Mistoqsija bil-Miktub E-2932/10 tat-3 ta’ Mejju 2010 minn 
Michail Tremopoulos dwar it-tniġġis tal-ħamrija u tal-baħar, f’żona protetta, li ġej minn 
razzett tal-ħnieżer, liema mistoqsija tistqarr inter alia li skont ir-riċerka fil-qasam imwettqa 
mill-Università Teknika Nazzjonali u minn NGO, kien hemm tniġġis ambjentali li nxtered 
ħafna fuq l-art u fil-baħar fiż-żona kostali ta’ Latzimas, sit li hu protett min-Natura 2000 fil-
prefettura ta’ Rethymno. Skont l-NGO, l-uniku stabbiliment li seta’ kkawża tali livell ta’ 
tniġġis fiż-żona huwa r-razzett tal-ħnieżer tal-kumpanija Creta Farm, li qiegħed anqas minn 
kilometru ’l bogħod mill-baħar. Il-grupp tal-assoċjazzjonijiet ekoloġiċi Ecocrete qajjem din il-
kwistjoni, u lmenta, inter alia, li wara tindif bijoloġiku, il-konċentrazzjoni ta’ skart trattat fl-
ilma użat għall-irrigazzjoni hija għolja wisq, li l-istima tal-impatt ambjentali għar-razzett 
tistqarr b’mod skorrett li ż-żona mhix tajba għar-rimi ta’ skart trattat, u li r-razzett juża 
konsiderevolment ammont ikbar ta’ ilma minn dak stipolat fl-istima tal-impatt ambjentali. Il-
Kummissjoni għalhekk intalbet jekk tistax terġa’ tikkunsidra l-kundizzjonijiet għall-
awtorizzazzjonijiet tar-razzett tal-ħnieżer skont id-dispożizzjonijiet tad-Direttivi 2008/1/KE, 
jekk l-istima tal-impatt ambjentali ġietx ippubblikata biex b’hekk il-membri affettwati tal-
pubbliku setgħu jesprimu l-opinjonijiet u l-oġġezzjonijiet tagħhom skont id-Direttivi 
2008/1/KE u 2003/4/KE, u jekk ir-razzett jirrispettax il-limiti dwar l-emissjonijiet tal-
ammonja. Il-petizzjonant, li ma jaċċettax is-sejbiet tar-riċerka inkwistjoni u jitlob kumpens 
morali, jixtieq jinforma lill-Parlament dwar il-fatti u jissottometti dokumentazzjoni 
komprensiva għal dan il-għan.
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2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fl-10 ta’ Novembru 2010. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (l-Artikolu 202(6) tar-Regolament).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-30 ta’ Settembru 2011

Fuq talba mill-Kummissjoni, l-awtoritajiet Griegi pprovdew informazzjoni dwar l-istat tar-
razzett tal-ħnieżer fi Kreta, il-Greċja.  L-informazzjoni turi li l-istallazzjoni kkonċernata 
tinkludi biċċerija tal-ħnieżer, it-tħejjija tal-ikel, maqjel u proċessi assoċjati tal-ġestjoni tal-
iskart u li din l-istallazzjoni taqa’ fl-ambitu tad-Direttiva 2008/1/KE dwar il-prevenzjoni u l-
kontroll integrati tat-tniġġis (IPPC)1.  

Fl-1999 ittieħdet id-deċiżjoni dwar il-permess inizjali għall-istallazzjoni.  L-informazzjoni 
pprovduta mill-awtoritajiet Griegi turi li r-rekwiżiti tal-parteċipazzjoni pubblika rilevanti 
kollha li huma stipulati fil-leġiżlazzjoni tal-UE ġew issodisfati meta nħareġ il-permess.  Il-
permess ġie soġġett għal għadd ta’ emendi sussegwenti, partikolarment biex jiġi trattat l-iskart 
mill-istallazzjonijiet mill-ewwel ħruġ tal-permess.  Preċedetement ġie identifikat ksur tal-
permessi u f’każ minnhom ġiet imposta multa.   L-emendi l-aktar reċenti tal-permess 
ikkunsidraw dan il-ksur preċedenti, kif ukoll l-ilmenti li waslu minn għadd ta’ gruppi lokali. 
Huma jidentifikaw għadd ta’ azzjonijiet jew li tlestew jew inkella li għadhom għaddejjin 
sabiex jiġi indirizzat it-tħassib espress f’dawn l-ilmenti.  Dan jinkludi miżuri biex jintrema d-
drenaġġ trattat mill-istallazzjoni fis-sistema tad-drenaġġ lokali u, b’hekk, jitnaqqas il-piż tat-
tniġġis mis-sit.  

L-awtoritajiet Griegi indikaw li bħalissa qed isir studju dwar l-istat tal-akwifer taż-żona inkluż 
jekk dan tniġġisx b’riżultat tal-operat tal-istallazzjoni kkonċernata.

Konklużjoni

Abbażi tal-informazzjoni sottomessa mill-awtoritajiet Griegi, kemm fir-rigward tal-
kundizzjonijiet tal-permess aġġornati kif ukoll fir-rigward tal-istudju dwar l-akwifer, il-
Kummissjoni ma tistax tidentifika li qed iseħħ ksur tal-liġi tal-UE iżda se tkompli tissorvelja 
s-sitwazzjoni.
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