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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0830/2011, imressqa minn Polikarpos Markaras, ta’ ċittadinanza 
Griega, dwar il-qerda ambjentali taż-żona ħadra ta’ “Pedio tou Areos” 
f’Ateni

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jirreferi għal xogħlijiet ta’ kostruzzjoni li qed jitwettqu fiż-żona ħadra ta’ 
“Pedio tou Areos” f’Ateni fil-kuntest ta’ programm għall-promozzjoni ta’ żoni ta’ rikreazzjoni 
f’Attika, liema programm ingħata appoġġ mill-UE. Il-petizzjonant jindika li l-miżuri ppjanati, 
li jinkludu t-twaqqigħ ta’ numru kbir ta’ siġar, imorru kontra l-prinċipji ambjentali u l-linji 
gwida għall-protezzjoni tal-ħamrija u l-protezzjoni u l-konservazzjoni tas-siġar tal-UE. 
Ladarba ż-żona “Pedio tou Areos” tirrappreżenta waħda mill-ftit opportunitajiet f’Ateni fejn 
wieħed jista’ jagħmel eżerċizzju u jgawdi n-natura matul il-ħin liberu tiegħu, u waħda mill-ftit 
żoni fejn it-tfal għad għandhom biżżejjed spazju biex jilagħbu u jesploraw, il-petizzjonant 
jitlob lill-Parlament Ewropew biex jintervieni bl-għan li din iż-żona rikreattiva unika tiġi 
protetta minn ġestjoni ħażina u minn qerda ambjentali.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fit-28 ta’ Novembru 2011. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni skont ir-Regola 202(6).

3. Risposta tal-Kummissjoni, irċevuta fis-17 ta’ Frar 2012

Din il-petizzjoni hija relatata ma’ lment dwar l-istess suġġett li ngħalaq mill-Kummissjoni fit-
23 ta’ Settembru 2010.

Il-Kummissjoni ġibdet l-attenzjoni tal-kwerelant/petizzjonant li l-assistenza taħt il-Fondi 
Strutturali hija pprovduta f’konformità mal-prinċipju ta’ ġestjoni konġunta, li skontu l-Istati 
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Membri huma responsabbli għall-għażla u l-implimentazzjoni ta’ azzjonijiet kofinanzjati fil-
livell territorjali l-aktar xieraq u skont is-sistema istituzzjonali ta' kull Stat Membru.

Dan ifisser, b’mod partikolari, li l-Kummissjoni ma tistax tintervieni fl-għażla tal-proġetti 
(minbarra fi proġetti kbar fejn il-Kummissjoni tivvaluta li huma konsistenti mal-prijoritajiet 
ta’ programmi u ta’ politiki oħra tal-Komunità), peress li din taqa’ taħt il-kompetenza 
esklussiva tal-awtoritajiet tal-ġestjoni nazzjonali, sakemm l-għażliet tagħhom huma konformi 
mal-prinċipji stabbiliti fid-dokumenti ta’ programmazzjoni adottati f’konsultazzjoni mal-
Kummissjoni, u li huma konformi mal-leġiżlazzjoni attwali.

Skont l-awtoritajiet Griegi, il-proġett kiseb l-approvazzjoni meħtieġa tal-awtorità tal-ġestjoni 
permezz ta’ proċedura ta’ sejħa għall-offerti u tqegħid, u l-approvazzjoni tal-Ministru tal-
Ambjent, l-Ippjanar u tax-Xogħlijiet Pubbliċi. 

Konklużjoni

Il-pretensjonijiet tal-petizzjonant u l-informazzjoni pprovduta mill-awtoritajiet nazzjonali ma 
offrewx raġunijiet biex il-Kummissjoni tikkonstata l-eżistenza ta’ xi ksur tar-regolamenti 
applikabbli għall-Fondi Strutturali. Il-Kummissjoni lanqas setgħet tikkunsidra li kien hemm 
vjolazzjoni ta’ xi liġi ambjentali relevanti tal-UE bħal ma hi d-Direttiva 85/337/KEE dwar l-
istima tal-effetti ta’ ċerti proġetti pubbliċi u privati fuq l-ambjent1 (wieħed għandu jikkunsidra 
wkoll li attwalment m’hemm l-ebda direttiva tal-UE fuq il-protezzjoni tal-ħamrija).

Fir-rigward ta’ kwalunkwe deċiżjoni meħuda mill-awtoritajiet tal-ġestjoni nazzjonali li l-
kwerelant/petizzjonant jikkunsidra li tista' tkun ta’ detriment għalih innifsu, ġie ssuġerit lilu li 
jfittex rimedju fuq livell nazzjonali.

                                               
1 ĠU L 175, 5.7.1985, p. 40–48.


