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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1144/2009, imressqa minn U.K.P., ta’ nazzjonalità Ġermaniża, 
dwar is-sitwazzjoni li tirrigwarda l-iskart fir-raħal ta’ Gythio fin-Nofsinhar 
tal-Peloponnesu u n-nuqqas tal-awtoritajiet lokali milli jinfurzaw ir-
regolamenti tal-UE dwar il-ġestjoni tal-iskart

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jirreferi għas-sitwazzjoni katastrofika tal-iskart fir-raħal Grieg ta’ Gythio, fejn 
l-awtoritajiet għadhom ma jistgħux ifasslu pjanijiet effikaċi għall-ġestjoni tal-iskart. Dan 
qiegħed iwassal għall-fatt li skart muniċipali mhux magħżul qiegħed jiġi ddepożitat f’diversi 
postijiet forfuwiti fil-kampanja, li mhux biss qed jirriżulta fi tniġġis serju, iżda wkoll qed 
ipoġġi f’periklu kemm is-saħħa tal-popolazzjoni lokali kif ukoll dik tat-turisti. B’referenza 
għad-dispożizzjonijiet tar-Regolament (KE) Nru 1013/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill dwar vjaġġi ta’ skart, tad-Direttiva tal-Kunsill 75/442/KEE dwar l-iskart, tad-Direttiva 
2006/12/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-iskart u tad-Direttiva 2008/98/KE 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-iskart, il-petizzjonant jitlob lill-Parlament 
Ewropew biex jintervjeni fil-pront f’din is-sitwazzjoni mhux sostenibbli.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fil-25 ta’ Novembru 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-22 ta’ Jannar 2010.

Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Komunitajiet Ewropej, fis-sentenza tagħha tas-6.10.2005 (C-502/03), 
iddikjarat li l-Greċja naqset mill-obbligi tagħha skont l-Artikoli 4, 8 u 9 tad-Direttiva 
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75/442/KEE1 dwar l-iskart, kif emendata mid-Direttiva 91/156/KEE. Din is-sentenza tirreferi
għal-landfills illegali jew inkontrollati kollha li jeżistu fil-Greċja u għalhekk anki għal dik 
f’Gythio. Ta’ min jinnota li, quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Komunitajiet Ewropej, l-
awtoritajiet Elleniċi rrikonoxxew huma stess l-eżistenza ta’ mill-inqas 1,125 landfill illegali 
jew inkontrollati fil-pajjiż.

Sabiex jaffrontaw il-problema, l-awtoritajiet Elleniċi aġġornaw il-pjanijiet reġjonali tal-
ġestjoni tal-iskart, biex b’hekk l-objettivi jkunu li sal-aħħar tal-2008 jingħalqu l-landfills 
illegali jew inkontrollati u jiġu sostitwiti permezz ta’ installazzjonijiet adegwati ta’ ġestjoni, 
b’mod partikolari b’siti fejn jintrema l-iskart.

Billi r-Repubbika Ellenika għadha mhijiex kompletament konformi mas-sentenza tal-Qorti, u 
billi għadha m’għalqitx il-landfills illegali kollha fil-Greċja, il-Kummissjoni ddeċidiet li 
tibgħatilha ittra ta’ intimazzjoni (Artikolu 228) nhar il-15 ta’ April 2009.  

Fir-rigward tal-bini tal-landfills il-ġodda, f’konformità mal-pjanijiet reġjonali tal-ġestjoni tal-
iskart, dawn għandhom ikunu soġġetti għal Studju tal-Impatt Ambjentali f’konformità mad-
dispożizzjonijiet tad-Direttiva 85/337/KEE2 dwar l-istima tal-effetti ta’ ċerti proġetti pubbliċi 
u privati fuq l-ambjent. Madankollu, id-Direttiva ma tipprovdix lill-Kummissjoni l-possibilità 
li tintervjeni fir-rigward tal-konvenjenza jew tal-post tal-proġett jew li tikkontrolla l-kontenut 
tal-istudju tal-impatt u tat-termini ambjentali approvati (minbarra każijiet fejn l-Istat Membru 
jikkommetti żball ovvju waqt l-istima). Dan kollu jaqa’ fir-responsabilità tal-awtoritajiet tal-
Istati Membri.  

Konklużjoni
Il-Kummissjoni se tkompli taħdem sabiex ir-regoli tad-dritt Komunitarju jiġu mħarsa, sabiex 
l-awtoritajiet Elleniċi jaraw li l-landfills illegali kollha fil-Greċja jingħalqu, u b’hekk ikunu 
konformi mas-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Komunitajiet Ewropej, u sabiex il-landfills 
il-ġodda li qed jinfetħu, f’konformità mal-pjanijiet reġjonali tal-ġestjoni tal-iskart, iħarsu d-
dispożizzjonijiet tal-leġiżlazzjoni Komunitarja dwar l-ambjent.

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

Minkejja li sar xi progress minn meta l-Qorti ppronunzjat is-sentenza, għadhom operattivi 
bosta landfills illegali. Minħabba dan, il-Kummissjoni ddeċidiet tindirizza lill-awtoritajiet 
Elleniċi avviż ta' tqegħid fil-mora komplementari (Artikolu 260 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, ex Artikolu 228) fid-29 ta' Ottubru 2010.

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

Kif imsemmi fir-risposta preċedenti, ir-Repubblika Ellenika għadha mhix kompletament 
konformi mas-sentenza tal-Qorti, u minħabba li għadhom ma ngħalqux il-landfills illegali 
kollha fil-Ġreċja, il-Kummissjoni kienet iddeċidiet li tindirizzalha avviż ta' tqegħid fil-mora 
komplementari (Artikolu 260 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea) fid-29 ta' 
                                               
1 ĠU L 194, 25.7.1975, p. 39-41.
2 ĠU L 175, 5.7.1985, p. 40-48.
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Ottubru 2010.  

L-awtoritajiet Elleniċi fir-risposta tagħhom għal din l-ittra ppreżentaw Pjan ta' Azzjoni 
dettaljat bil-għan li jingħalqu l-landfills illegali kollha sal-aħħar ta' Ġunju 2011, kif ukoll ir-
riabilitazzjoni tagħhom sal-aħħar ta' Ġunju 2012.

Fl-aħħar rapport ta' progress mibgħut mir-Repubblika Ellenika nhar il-25 ta' Lulju 2011 (u li 
jkopri l-perjodu li jmur lura għat-30 ta' Ġunju 2011) jidher li l-għan, fir-rigward tal-għeluq 
tas-siti, ma ntlaħaqx u li ċertu numru ta' landfills għadhom joperaw s'issa.

Id-dettalji ta' dan l-aħħar rapport ta' progress qegħdin jiġu evalwati mis-servizzi tal-
Kummissjoni. Id-deċiżjoni dwar is-segwitu li għandu jingħata għall-proċedura ta' ksur, 
għandha tittieħed fi ftit żmien.

6. Risposta tal-Kummissjoni REV, li waslet fit-30 ta’ Mejju 2012.

L-analiżi tar-risposta mogħtija mill-awtoritajiet Elleniċi matul ix-xahar ta’ Ġunju 2011
tikkonferma li minkejja xi tnaqqis fin-numru totali ta’ miżbliet illegali li għadhom miftuħin, l-
għan li jingħalqu l-miżbliet illegali kollha qabel dak ix-xahar ma ntlaħaqx.

Fl-14 ta’ Settembru 2011, is-servizzi tal-Kummissjoni ltaqgħu mal-awtoritajiet Elleniċi sabiex 
jiġu infurmati dwar il-kawżi ta’ dan il-falliment u biex jidentifikaw soluzzjonijiet possibbli. 
Għandu jiġi nnotat li minħabba l-kuntest ekonomiku u finanzjarju partikolarment inkwetanti, 
il-Kummissjoni temmen li l-kontinwazzjoni immedjata tal-proċedura ta’ ksur ma tkunx 
neċessarjament l-aħjar soluzzjoni biex tinkiseb konformità sħiħa mas-sentenza tal-Qorti (C-
502/03). Il-Kummissjoni hi tal-fehma li l-aħjar approċċ huwa li tgħin lill-Greċja sabiex 
issaħħaħ il-kapaċità ta’ assorbiment tagħha tal-fondi Komunitarji disponibbli sabiex jiġu 
stabbiliti l-infrastrutturi meħtieġa għal ġestjoni xierqa tal-iskart fil-Greċja, u b’hekk il-
miżbliet illegali li jibqgħu jkunu jistgħu jingħalqu u jiġu riabilitati kollha. Il-ħolqien reċenti 
tat-Task Force tal-Greċja huwa inkluż ukoll f’din il-loġika. 

Madankollu, u minkejja l-enfasi mpoġġija attwalment fuq l-assorbiment tal-fondi, il-
Kummissjoni mhijiex se toqgħod lura milli terġa’ tidħol il-Qorti, u biex tipproponi 
sanzjonijiet finanzjarji kontra l-Greċja, jekk ikun ippruvat li l-approċċ attwalment preferut ma 
jagħtix ir-riżultati mixtieqa. 


