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1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant isostni li l-prattiki għall-ġestjoni tal-iskart fil-Greċja huma inammissibbli, u 
dan ifisser li din se tiġi mmultata għal kull miżbla li ma tkunx skont il-kriterji tal-UE u 
għaldaqstant sabiex jiġi evitat dan, il-Greċja qiegħda toħloq b’mod mgħaġġel miżbliet fiz-
zoni ta’ Karvounari, li huwa post fejn jitrabbew baqar u nagħaġ, u f’Levkimi, zona turistika.
Il-petizzjonant jargumenta li hemm bżonn li jsir studju indipendenti tal-impatt ambjentali 
qabel jinbnew dawn il-miżbliet, li l-ispejjeż tagħhom qed jitħallsu minn nies taxxabbli fl-
Ewropa, u li l-finanzjament għalihom għandu jitwaqqaf sakemm joħorġu r-riżultati tal-istudju.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fil-11 ta’ Lulju 2008. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet nhar 25 Novembru 2008.

Il-miżbliet huma rregolati fuq livell Komunitarju bid-Direttiva 1999/31/KE1 dwar ir-rimi ta’ 
skart f’terraferma. Din id-Direttiva tipprovdi d-dispożizzjonijiet għad-disinn, l-operat, l-
għeluq u l-manteniment tal-miżbliet.
Skont l-Anness I tad-Direttiva tat-terraferma, il-post ta’ terraferma jrid jikkonsidra r-rekwiżiti 
relatati ma’:

                                               
1 ĠU L 182, 16.7.1999, p. 1-19
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a) d-distanzi mill-fruntiera tas-sit għal zoni residenzjali u rikreazzjonali, passaġġi tal-ilma, 
korpi tal-ilma u siti oħra urbani u agrikoli;

b) l-eżistenza tal-ilma ta’ taħt l-art, ilma tal-kosta jew zoni ta’ protezzjoni tan-natura fiz-
zona;

c) il-kundizzjonijiet ġeoloġiċi jew idroġeoloġiċi fiz-zona;
d) ir-riskju ta’ għargħar, ċediment tal-art, uqigħ ta’ materjal jew valangi fuq is-sit;
e) il-protezzjoni tal-patrimonju kulturali jew naturali fiz-zona.

Is-selezzjoni tal-post tat-terraferma u d-deċiżjoni sabiex tawtorizza terraferma għandha ssir 
mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri. It-terraferma għandha tiġi awtorizzata biss jekk 
il-karatteristiċi tal-post meta mqabbla mal-kundizzjonijiet imsemmija hawn fuq jindikaw li t-
terraferma ma timponi l-ebda riskju ambjentali.

Il-miżbliet ta’ skart perikoluż għandhom ukoll ikunu suġġetti għall-istima tal-impatt 
ambjentali skond id-Direttiva 85/337/KEE1 kif emendata mid-Direttiva 97/11/KE2 dwar l-
istima tal-effetti fuq ċerti proġetti pubbliċi u privati fuq l-ambjent. Miżbliet oħra jistgħu jkunu 
suġġetti għall-istima jekk ikun ser ikollhom effetti sinifikanti fuq l-ambjent. Skont il-
leġiżlazzjoni Griega eżistenti li titrasponi d-Direttiva, stima tal-impatt ambjentali hija dejjem 
meħtieġa għal proġetti ta’ terrafermi.

Skont l-informazzjoni li għandha l-Kummissjoni, il-post tal-miżbla ta’ Karvounari kien ġie 
awtorizzat wara li sar Studju tal-Impatt Ambjentali (EIA) bid-Deċiżjoni 3679/24.9.2003. L-
istess sar, għall-post tal-miżbla ta’ Levkimi, EIA kien sar u l-proġett kien ġie awtorizzat bid-
Deċiżjoni 7293/9.8.1999. Iż-żewġ postijiet huma wkoll stipulati fil-pjanijiet reġjonali dwar il-
ġestjoni tal-iskart.

Il-Kummissjoni, bħala l-gwardjana tat-Trattat, tieħu azzjoni kontra kull Stat Membru jekk 
ikollha biżżejjed evidenza li hemm ksur tal-liġi tal-Komunità. Madankollu, skont l-
informazzjoni pprovduta mill-petizzjonant f’dan il-każ, il-Kummissjoni taħseb li ż-żewġ 
postijiet josservaw ir-rekwiżiti msemmija fil-leġiżlazzjoni tal-KE msemmija hawn fuq u, 
għaldaqstant, m’hemm l-ebda ksur tal-liġi Komunitarja.

4. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-26 ta’ Ottubru 2009.

Wara l-informazzjoni addizzjonali mibgħuta minn diversi persuni li għamlu ilment (il-
petizzjonant huwa wieħed minnhom) il-Kummissjoni ddeċidiet li tiftaħ każ ta’ ksur 
(2009/4306) u, fl-14 ta’ Lulju, talbet lill-gvern tar-Repubblika Ellenika biex jagħti l-opinjoni 
tiegħu dwar l-allegat ksur tal-liġijiet tal-UE u jibgħat d-dokumenti ta’ sfond xierqa (kif 
intlaħqu r-rekwiżiti taħt l-Anness I, jekk il-permessi kollha neċessarji ngħatawx u jekk l-
obbligu li l-iskart li jidħol fis-sit jiġi separat ġiex irrispettat). Il-Kummissjoni bħalissa qed 
tevalwa r-risposta mibgħuta fil-25 ta’ Settembru 2009 mill-Awtoritajiet Elleniċi.

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

2 ĠU L 73, 14.3.1997, p. 5-15
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Rigward il-problema tal-landfills fil-Greċja, il-Kummissjoni tixtieq tfakkar is-sitwazzjoni 
ġenerali, kif spjegata fil-petizzjoni 742/2007.

Ladarba d-dossjer ta’ ksur infetaħ wara li tressaq ilment mill-petizzjonant, dan se jinżamm 
infurmat dwar l-iżvilupp tal-każ fi ħdan il-qafas tal-ilment. Ta’ min jinnota li diġà saret laqgħa 
bejn l-uffiċjali tal-Kummissjoni u l-persuna li għamlet l-ilment, fil-bidu ta’ Ottubru 2009, fil-
kuntest tal-każ ta’ ksur.

Il-Kummissjoni se żżomm lill-Kumitat għall-Petizzjonijiet infurmat dwar il-progress ta’ dan 
id-dossjer.

5. Tweġiba tal-Kummissjoni, li waslet fit-2 ta’ Settembru 2010.

Hekk kif ġie ddikjarat fil-komunikazzjoni preċedenti, b’segwitu għall-informazzjoni mibgħuta 
minn diversi kwerelanti (il-petizzjonant huwa wieħed minnhom) il-Kummissjoni ddeċidiet li 
tibda każ ta’ ksur u talbet lill-gvern tar-Repubblika Ellenika sabiex jagħti l-pożizzjoni tiegħu 
dwar l-allegati ksur tal-liġi tal-UE u bagħtet id-dokumenti ta' appoġġ. Il-Kummissjoni ħadet 
approċċ proattiv f’dan il-każ billi ltaqgħet mal-petizzjonant (minħabba t-tip ta’ ilment) fl-
14.10.2009, u l-awtoritajiet Griegi fil-25.11.2009 u t-8.12.2009.

Fir-risposti ddettaljati tagħha (bid-data tal-31.3.2010 u l-11.06.2010) il-Kummissjoni infurmat 
lill-kwerelant li ma setgħet tidentifika ebda ksur tal-liġi tal-UE.

Skont l-informazzjoni fil-pusses tal-Kummissjoni, is-sit tat-terraferma ta' Karvounari ġie 
awtorizzat wara Evalwazzjoni tal-Impatt Ambjentali permezz tad-Deċiżjoni 3679/24.9.2003.
Bl-istess mod, għas-sit tat-terraferma ta’ Lefkimi, saret Evalwazzjoni tal-Impatt Ambjentali u 
l-proġett ġie awtorizzat permezz tad-deċiżjoni 7293/9.8.1999. Iż-żewġ siti kienu previsti fil-
pjanijiet tal-ġestjoni tal-iskart reġjonali relevanti.  Barra minn dan, il-pubbliku ġie kkonsultat 
u kellu l-opportunità li jissottometti l-osservazzjonijiet tiegħu għaż-żewġ siti. Għandu jiġi 
mfakkar li, skont id-Direttiva 85/337/KEE1, l-Istati Membri huma responsabbli sabiex 
jiddeterminaw jekk terraferma għandhiex tinfetaħ u għal għażla ta’ sit adegwat. Barra minn 
dan, il-Kummissjoni tista’ teżamina is-sustanza tal-istudju tal-Evalwazzjoni tal-Impatt 
Ambjentali biss meta Stat Membru jikkometti żball evidenti tal-evalwazzjoni2 li ma kienx il-
każ f'din is-sitwazzjoni.

Rigward it-terraferma ta’ Karvounari, l-awtoritajiet Griegi ssottomettew dokumentazzjoni li 
turi li t-terraferma qed topera f’konformità sħiħa mal-ħtiġijiet tal-leġiżlazzjoni tal-UE (hemm 
kontroll adegwat tal-iskat li jidħol fis-sit, qed jinżamm reġistru fid-daħla għat-terraferma, qed 
isiru spezzjonijiet fuq is-sit, qed jiġu indirizzat il-lissati b'mod sodisfaċenti u ma kien hemm 
ebda tnixxija, il-"pajp" imsemmi mill-kwerelant, li spiċċa l-barra mit-terraferma, ġie wżat 
matul il-fażi ta' kostruzzjoni u issa jinsab magħluq). It-terraferma infatti bdiet topera f’Jannar 
2009 mingħajr ebda permess validu u bi ksur tal-leġiżlazzjoni tal-UE. Madankollu, dan il-ksur 
ġie kkoreġut permezz tal-ħruġ ta’ permess fl-10 ta’ April 2009.  
                                               
1 ĠU L 175, 5.7.1985, p. 40-48
2 L-eżistenza ta’ studji oħrajn, li l-konklużjonijiet tagħhom ma jseħħux ma’ dawk tal-istudju 
tal-Evalwazzjoni tal-Impatt Ambjentali, ma jikkostitwux żball evidenti tal-evalwazzjoni
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Rigward it-terraferma ta’ Lefkimi, hekk kif ġie msemmi aktar ‘il quddiem, twettqet l-
Evalwazzjoni tal-Impatt Ambjentali u l-proġett ġie awtorizzat permezz tad-deċiżjoni 
7293/9.8.1999 (dan l-istudju semma l-eżistenza ta’ xmajjar fiż-żona). Barra minn dan, l-
awtoritajiet Griegi pprovdew elementi biżżejjed bħala evidenza li l-ilma ta’ taħt l-art li nstab 
matul il-kostruzzjoni tas-sit ma wriex il-preżenza ta’ “lag taħt l-art” hekk kif qal il-kwerelant, 
iżda kien ikkawżat mill-ilma tax-xita miżmum mit-tafal li nstab taħt l-art fit-terraferma 
(wieħed mill-karatteristiċi tat-tafal huwa impermeabbli).

Is-sit għadu ma bdiex jopera u, għaldaqstant, il-Kummissjoni għalissa ma tistax tivverifika 
jekk il-funzjonament tiegħu huwiex konformi bis-sħiħ mal-preskrizzjonijiet tal-leġiżlazzjoni 
ambjentali tal-UE.

Finalment, għandu jiġi nnutat ukoll li din il-kwistjoni tressqet quddiem il-Kunsill tal-Istat 
Grieg f'diversi okkażjonijiet. Sal-lum il-ġurnata il-Kunsill tal-Istat Grieg għad-Deċiżjonijiet 
tal-Istat dejjem kien favur l-operati taż-żewġ terraferma. Madankollu, hemm aktar proċess 
quddiem il-qorti li jinsabu pendenti.

Konklużjonijiet

Il-kwistjoni attwalment qed tiġi indirizzata fil-livell tal-ġurisdizzjoni nazzjonali. Il-
Kummissjoni, madankollu, investigat il-kwistjoni u kkonkludiet li ma sar ebda ksur tal-
leġiżlazzjoni tal-UE, ħlief għall-kwistjoni tal-liċenza tat-terraferma ta’ Karvounari, kwistjoni 
li ġiet solvuta permezz tal-ħruġ tal-permess adegwat f’April 2009.

6. Risposta tal-Kummissjoni (REV. III), li waslet fl-20 ta’ April 2012.

Il-petizzjoni ġiet diskussa fil-laqgħ tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet f’Diċembru 2011. Fin-
nuqqas ta’ informazzjoni ġdida mingħand il-petizzjonant minn din id-data, il-Kummissjoni 
ma tistax tikkonferma t-tweġibiet preċedenti tagħha. Il-Kummissjoni tixtieq ukoll tiċċara iktar 
ċerti punti mqajma mill-petizzjonant.

a) It-terraferma ta’ Karvounari
- Konsultazzjoni pubblika:

Waħda mill-allegazzjonijiet tal-petizzjonant tittratta n-nuqqas ta’ konsultazzjoni pubblika, 
prevista fid-Direttiva 2011/92/KE dwar l-istima tal-effetti ta' ċerti proġetti fuq l-ambjent1. Dan 
ir-rekwiżit, madankollu, ġie ssodisfat. Il-Kummissjoni tista’ ssemmi erba’ eżempji :

- laqgħa li saret fil-5 ta’ Frar 2003 f’Igoumenitsa u li ttrattat l-istudju relattiv mal-ġestjoni tal-
iskart fir-reġjun ta’ Epirus.  Kienu preżenti għal din il-laqgħa rappreżentanti tal-kunsilli u l-
prifetturi kkonċernati, kif ukoll il-midja;
- fil-5 ta’ Awwissu 2003, tqiegħed għad-dispożizzjoni tal-pubbliku mill-prifettura ta’ 
Thesprotia, il-valutazzjoni preliminari tal-impatt ambjentali; dan l-avviż deher ukoll fil-
gazzetti;
                                               
1 ĠU L26, 28.1.2012
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- fil-5 ta’ Awwissu 2003, is-segretarjat tal-Kunsill prifettorjali ta’ Preveza informa lill-
pubbliku li r-reġjun ta’ Epirus kien approva l-valutazzjoni preliminari tal-impatt ambjentali;
- fid-29 ta’ Novembru 2004, l-awtoritajiet ta’ Preveza stiednu lill-pubbliku biex jipparteċipa 
f’laqgħa dwar il-valutazzjoni tal-impatt ambjentali.

Din il-lista, avolja ma kinitx komprensiva, turi li ġie ssodisfat ir-rekwiżit li ssir konsultazzjoni 
pubblika.

Għandu jiġi nnutat ukoll li d-Direttiva 2011/92/KE timponi l-obbligu li ssir konsultazzjoni 
pubblika, iżda li l-opinjonijiet espressi hemmhekk huma biss tat-tip konsultattiv. Ir-rifjut tal-
proġett min-nies tal-post jew l-opinjoni negattiva ta’ xi awtoritajiet ma jikkostitwixxux ksur, 
peress li l-proċedura ta’ konsultazzjoni hija ta’ natura non-vinkolanti. 

- Il-valutazzjoni tal-impatt ambjentali:

Il-valutazzjoni tal-impatt ambjentali mressqa għall-proċedura ta’ konsultazzjoni pubblika 
tissodisfa l-kriterji stabbiliti kemm fid-Direttiva 2011/92/KE kif ukoll fl-Anness I tad-
Direttiva 99/31/KE dwar it-terraferma tal-iskart (anness li jniżżel il-fatturi li għandhom 
jitqiesu meta jintgħażel is-sit għal terraferma).

Fil-fatt, l-entità ta’ ġestjoni tal-iskart reġjonali ltaqgħet fil-15 ta’ Lulju 2003 u b’mod unanimu 
identifikat u pproponiet is-sit l-iktar xieraq fuq liema jibnu t-terraferma.

Imbagħad bdiet il-proċedura ta’ valutazzjoni tal-impatt ambjentali tal-proġett. Il-valutazzjoni 
preliminari (ref. 3014/31.7.2003) tat idea ġenerali tal-alternattivi ewlenin eżaminati u 
ssuġġeriet il-bini ta’ terraferma interprifettorjali fis-sit tal-‘Lvant ta’ Karvounari’, bir-
raġunijiet ewlenin għal din l-għażla. Fl-aħħar, is-Segretarju Ġenerali tar-reġjun ta’ Epirus 
approva uffiċjalment it-termini ambjentali tal-proġett fid-deċiżjoni ref. 3679/24.9.2003.

Id-Direttiva 2011/92/KE ma tippermettix lill-Kummissjoni tintervjeni fir-rigward ta’ parir jew 
għażla ta’ sit għall-proġett, jew li tiċċekkja s-sustanza tal-valutazzjoni tal-impatt u t-termini 
ambjentali approvati. Dan kollu jaqa’ taħt ir-responsabbiltà tal-awtoritajiet nazzjonali. L-
unika eċċezzjoni għal din ir-regola hii jekk Stat Membri jwettaq żball ta’ ġudizzju ċar. F’dan 
il-każ, madankollu, ma jistgħu jinsabu l-ebda provi ta’ żball ta’ ġudizzju ċar, peress li l-liġi 
tal-UE ma tobbligax lill-istati Membri jwettqu studji speċifiċi jew tieħu kampjuni sakemm il-
valutazzjoni tal-impatt ambjentali tissodisfa l-obbligi stipulati fid-Direttiva 2011/92/KE; dan 
hu l-każ hawnhekk peress li l-valutazzjoni tirreferi għall-effetti diretti u indiretti tal-proġett 
tal-bnedmin, il-fawna u l-flora, il-ħamrija, l-ilma, l-arja, il-klima u l-pajsaġġ, kif ukoll l-assi 
materjali taż-żona u l-wirt kulturali.

L-eżistenza waħedha tal-istudji li jkollhom konklużjonijiet differenti minn dawk stabbiliti fil-
valutazzjoni tal-impatt ambjentali ma tikkostitwixxix żball ċar ta’ ġudizzju.  

Barra minn hekk, fir-rigward tal-ilment li jirrigwara r-rekwiżiti minimi għad-distanza minn 
siti ta’ terraferma għal żoni residenzjali: il-liġi tal-UE ma tipprovdi l-ebda rekwiżiti.

- Rilaxx tal-leachate:
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Ilment ieħor tal-petizzjonant kien jirrigwarda r-rilazz ta’ leachate u l-eżistenza ta’ pajp li 
allegatament inixxi l-leachate 'il barra mis-sit.

Rapport tat-13 ta’ Ottubru 2009 jiddikjara li l-ebda tnixxija ta’ leachate ma kienet instabet u li 
l-pajp kien imblukkat (mimli bil-konkos). Id-deċiżjoni li tapprova t-termini ambjentali tal-
proġett tistabbilixxi wkoll miżuri speċifiċi biex jgħalqu s-sit biex jkunx hemm tnixxijiet u 
jinġabar u jiġi mmaniġġjat il-leachate. Peress li s-sit ġiet issiġillat, l-ebda tnixxija ta’ leachate 
għadha ma ġiet skoperta. Tfassal ukoll pjan ta’ kontinġenza biex tiġi evitata kwalunkwe 
tnixxija ta’ dan it-tip fil-każ ta’ emerġenza. Il-proċeduri ta’ monitoraġġ u spezzjoni, kif ukoll 
xogħol ta’ rinnovazzjoni/preparazzjoni, ġew ipprovduti wkoll. 

- Modus operandi tat-terraferma:

Waqt il-proċeduri ta’ ksur l-awtoritajiet Griegi pprovdew lill-Kummissjoni bid-
dokumentazzjoni xierqa li tagħti prova li l-modus operandi tat-terraferma kien konformi mad-
direttivi dwar l-iskart u s-siti ta’ terraferma. Ġie stabbilit li kien hemm monitoraġġ adegwat 
tal-iskart li wasal fit-terraferma, li nżamm reġistru, li s-sit kien protett u kien gwardja biex il-
kumpaniji jew il-membri tal-pubbliku ma jitfgħux żibel mhux separat u li l-obbligi tar-
reċiklaġġ intlaħqu, peress li kienu ġew konklużi kuntratti ma’ kumpaniji tar-reċiklaġġ. 
Madankollu, kif inhu ddikjarat fid-dokumenti supplimentari pprovduti mill-petizzjonant 
f’Marzu 2012, ċerti problemi ġew skoperti fir-rigward tal-modus operandi tas-sit. Għalhekk 
il-Kummissjoni se tiftaħ investigazzjoni ġdida u titlob kjarifika mill-awtoritajiet Griegi bil-
ħsieb li tittieħed iktar azzjoni u li s-sit jista’ jerġa jopera skont il-liġi ambjentali tal-UE. 

- L-eżistenza ta’ liċenzja:

Il-Kummissjoni tixtieq tiddikjara wkoll li s-sit beda jopera f’Jannar 2009 mingħajr permess 
validu, ksur tal-liġi ambjentali tal-UE li kien fil-fatt ġiet rikonoxxut dak iż-żmien. Fl-10 ta’ 
April 2009, madankollu, inħarġet liċenzja biex jiġi ttratta skart solidu mhux perikoluż fis-sit, 
biex b'hekk intemmet din is-sitwazzjoni. Issa dan jitqies bħala ksur fil-passat li ftit li xejn 
jaffettwa s-sitwazzjoni tal-preżent. Għandu jiġi nnutat li l-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea sabet 
li, fil-Kawża C-276/99, ‘ir-raġuni tal-… proċedura hi li ssir bidla fl-imġiba min-naħa tal-Istat 
ta’ dixxiplina, u mhux biex jiġi rreġistrat in abstracto li kien hemm nuqqas fil-passat’.

b) It-terraferma ta’ Lefkimi

Id-dikjarazzjonijiet li saru fis-sezzjoni preċedenti (bħal dawk dwar il-karattru konsultattiv tal-
konsultazzjoni pubblika) japplikaw ukoll fir-rigward tas-sit ta’ terraferma f’Lefkimi. 

L-ewwel għandu jiġi nnutat li din il-kwistjoni darbtejn tressqet quddiem il-Kunsill Grieg tal-
Istat. L-ewwel darba, il-kunsill irrifjuta li jżomm l-applikazzjoni biex jiġi kkanċellat il-
proġett, u t-tieni darba ddeċieda li jissospendi x-xogħol ta’ kostruzzjoni tas-sit. Għadhom 
pendenti appelli oħra lill-kunsill. 

Ir-rekwiżit li ssir konsultazzjoni pubbika ġie ssodisfat ukoll. Fit-18 ta’ Novembru 1998, il-
kunsill prifettorjali ppubblika valutazzjoni tal-impatt ambjentali għal proġett biex jinbena sit 
ta’ terraferma fin-nofsinhar tal-gżira ta’ Corfu. Fl-4 ta’ Diċembru 1998 seba’ individwi ressqu 
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lmenti. Minbarra żewġ tfakkiriet (fil-11 ta’ Frar 1999 u d-9 ta’ Marzu 1999) u ta’ artiklu 
f’gazzetta (fit-28 ta’ April 1999) ma sar l-ebda ilment ieħor. Il-valutazzjoni kienet approvata, 
għalhell, fis-7 ta’ Settembru 1999. Il-pubbliku ġie kkonsultat u ngħata l-opportunità li jagħti l-
opinjoni tiegħu; l-obbligi pprovduti fil-liġi tal-UE, għalhekk, kienu ġew issodisfati.

Barra minn hekk, il-valutazzjoni tal-impatt ambjentali tissodisfa l-kriterji kollha stabbiliti 
kemm fid-Direttiva 2011/92/KE kif ukoll fl-Anness I tad-Direttiva 99/31/KE (li telenka l-
fatturi li għandhom jitqiesu meta jintgħażel il-post għas-sit ta’ terraferma)

It-termini ambjentali għas-sit skadew fil-31 ta’ Diċembru 2009. Saret applikazzjoni biex 
jiġġeddu l-kundizzjonijiet f’Awwissu 2009, u ladarba titlesta l-proċesura, is-sit jista’ jingħata 
permess ta’ operat.

Fil-15 ta’ Ġunju 2009, l-awtoritajiet Griegi ressqu applikazzjoni għall-emenda tad-Deċiżjoni 
"Construction de décharges et rehabilitation des décharges sauvages dans la région des Îles 
Ionniennes" C(2002)4705 bil-ħsieb li tiġi stabbilita skadenza ġdida għall-konklużjoni tax-
xogħlijiet u l-infiq tal-proġett. Fuq talba tal-Kummissjoni, l-awtoritajiet Griegi bagħtu 
informazzjoni addizzjonali fis-7 ta’ Ottubru 2009 u fil-25 ta’ Novembru 2009 waqt laqgħa 
teknika mas-servizzi tal-Kummissjoni. Minħabba l-fatt li l-iskadenza mitluba u t-termini 
amjentali kienu qrib ħafna l-iskadenza, is-servizzi tal-Kummissjoni talbu lill-awtoritajiet 
Griegi jissottomettu talba aġġornata bi skadenza ġdida, it-termini ambjentali ġodda approvati 
kif ukoll test aġġornat tal-kundizzjonijiet speċifiċi tal-Anness I tad-Deċiżjoni. Fil-31 ta’ Mejju 
2010, l-awtoritajiet nazzjonali ressqu t-talba aġġornata bi skadenza ġdida għall-konklużjoni 
tax-xogħlijiet u l-infiq tal-proġett (31/12/2010), pjan finanzjarju modifikat għall-proġett 
mingħajr modifiki tal-baġit u l-għajnuna mill-Fond ta’ Koeżjoni, u test aġġornat tal-
kundizzjonijiet speċifiċi. Fit-22 ta’ Lulju 2010 l-awtoritajiet Griegi ppreżentaw it-termini 
ambjentali ġodda (aġġornati) approvati. It-termini ambjentali aġġornati huma validi sal-
31/12/2016 (ara d-deċiżjoni approvata C(2011) 169 of 13/01/2011). 

Konklużjoni

It-terraferma ta’ Karvounari ġiet approvata u nbniet skont il-liġi tal-UE. Madankollu, 
reċentement, tfaċċaw xi problemi u l-Kummissjoni, b’hekk, ikkuntattjat lill-awtoritajiet Griegi 
biex tikseb il-kjarifiki meħtieġa.  
F’dak li għandu x’jaqsam ma’ Lefkimi, dan is-sit jikser il-liġi tal-UE biss jekk tinbeda l-
ħidma, u jekk jibda jopera b’mod inkompattibbli mar-rekwiżiti tal-liġi ambjentali tal-UE. 


