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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0976/2008, imressqa minn Sofia Papalexiou, ta’ nazzjonalità Griega, 
b’firma waħda, dwar in-nuqqas ta’ applikazzjoni, mill-awtoritajiet Griegi, ta’ għadd 
ta’ dispożizzjonijiet tal-UE dwar l-ambjent fir-rigward tal-miżuri għall-ġlieda kontra t-
tniġġis tul xi baċiri tax-xmara u zoni kostali fit-tramuntana tal-Greċja

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta tesprimi tħassib dwar in-nuqqas ta’ applikazzjoni mill-awtoritajiet Griegi ta’ 
għadd ta’ dispożizzjonijiet tal-UE dwar l-ambjent fir-rigward tal-miżuri għall-ġlieda kontra t-
tniġġis tul il-baċiri tax-xmajjar Axios, Aliakmonas, Loudias u Gallikosns fit-tramuntana tal-
Greċja, kif ukoll tul il-kosta tal-Golf ta’ Thermaïkos. Il-petizzjonanta tiġbed l-attenzjoni li dan 
jagħmilha impossibbli li jkunu implimentati b’mod effettiv ir-Regolament tal-Kunsill KE Nru 
1698/2005 dwar l-appoġġ għall-iżvilupp rurali mill-Fond Agrikolu Ewropew għal Żvilupp 
Rurali (EAFRG) u r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1974/2006 tal-15 ta’ Diċembru 
2006 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 
1698/2005 dwar l-appoġġ għall-iżvilupp rurali mill-Fond Agrikolu Ewropew għal Żvilupp 
Rurali (EAFRG). Il-petizzjonanta, li tirrappreżenta madwar 5 000 produttur Ġrieg tar-ross, 
għalhekk, qed titlob li tittieħed azzjoni mill-Parlament Ewropew u mill-Kummissjoni biex tiġi 
żgurata l-konformità tal-awtoritajiet Griegi mal-liġi rilevanti tal-UE. 

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fl-1 ta’ Diċembru 2008. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-20 ta’ Marzu 2009.

Il-petizzjonanta, li tirrappreżenta diversi produtturi tar-ross, tallega ksur tal-leġiżlazzjoni tal-
UE minħabba t-tniġġis tax-xmajjar Aliakmonas, Axios, Loudias u Gallikos, kif ukoll tal-Golf 
ta’ Thermaïkos. Il-petizzjonanta toġġezzjona wkoll kontra l-inklużjoni ta’ ċerti zoni fin-
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netwerk Natura 2000.

Il-kummenti tal-Kummissjoni 
Għandu jiġi nnutat li l-petizzjonanta diġà kkuntattjat lill-Kummissjoni dwar l-istess suġġett. 
Il-Kummissjoni tixtieq tagħmel il-kummenti segwenti dwar id-Direttivi li l-petizzjonanta qed 
tallega ksur tagħhom: 

Direttivi dwar il-protezzjoni tan-natura:
Fir-rigward tal-għażla tas-siti (f’dan il-każ taz-Zona ta’ Protezzjoni Speċjali GR1220010 u 
tas-Siti ta’ Importanza Komunitarja GR1210002, 122002, 1250004), il-Kummissjoni tqis li l-
delimitazzjoni tagħhom hija konformi mal-kriterji stabbiliti rispettivament mid-Direttiva 
79/409/KEE1 dwar il-konservazzjoni tal-għasafar selvaġġi u mid-Direttiva 92/43/KEE2 dwar 
il-konservazzjoni tal-ħabitats naturali u tal-fawna u l-flora selvaġġi, u hija bbażata fuq l-aħjar 
informazzjoni xjentifika disponibbli. Għalhekk l-allegazzjonijiet tal-petizzjonanta dwar 
delimitazzjoni żbaljata mhumiex ġustifikati.
B’rabta ma’ dan, il-Kummissjoni tixtieq tfakkar li, fir-rigward tal-protezzjoni taz-Zoni ta’ 
Protezzjoni Speċjali, wara proċedura ta’ ksur “orizzontali”, jiġifieri proċedura ta’ ksur dwar 
in-nuqqas ta’ qafas ġuridiku għall-protezzjoni taz-Zoni ta’ Protezzjoni Speċjali kollha 
magħżula mill-Greċja, il-Qorti stabbilixxiet li r-Repubblika Ellenika kienet kisret l-obbligi 
tagħha skont l-Artikolu 4(1) u (2), tad-Direttiva 79/409/KEE, kif ukoll l-Artikolu 4 (4) tagħha, 
l-ewwel sentenza, fil-verżjoni tagħha li tirriżulta mill-Artikolu 6(2) tad-Direttiva 92/43/KEE 
(Sentenza tal-11 ta’ Diċembru 2008, Każ C-293/07).

Direttiva Qafas dwar l-Ilma 2000/60/KE3:
Il-Kummissjoni segwiet mill-qrib l-applikazzjoni tad-Direttiva, skont l-istadji differenti tal-
implimentazzjoni tagħha. Meta kien hemm ta’ nuqqas ta’ konformità min-naħa tar-
Repubblika Ellenika, il-Kummissjoni fetħet proċeduri ta’ ksur. Fir-riġward tad-
dispożizzjonijiet imsemmija mill-petizzjonanti:

- wara proċedura ta’ ksur u s-sentenza ta’ kundanna tagħha mogħtija mill-Qorti (Sentenza tal-
31 ta’ Jannar 2008, Każ C-264/07), ir-Repubblika Ellenika kkonformat mal-obbligi tagħha 
stipulati fl-Artikolu 5. 
- fir-rigward tal-Artikolu 6, l-awtoritajiet Elleniċi waqqfu reġistru taz-zoni protetti. 

- fir-rigward tal-Artikolu 8, ingħata bidu għall-proċedura ta’ ksur.  
- fir-rigward tal-Artikoli 11 u 13, hemm l-obbligu li jiġu ppreparati pjanijiet ta’ ġestjoni u li 
jiskadi fl-aħħar tas-sena 2009, u l-obbligu li jiġu implimentati l-programmi li jiskadi fl-aħħar 
tas-sena 2012.

                                               
1 ĠU L 103 tal-5.4.1979, p.1.
2 ĠU L 206 tat-22.7.1992, p.7.
3 ĠU L 327 tat-22.12.2000, p.1.
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Direttiva 2006/11/KE1, dwar tniġġis ikkawżat minn ċerti sustanzi perikolużi skarikati fl-
ambjent akwatiku tal-Komunità: 

Ir-referenza għas-sentenza tal-Qorti fil-Każ C-384/97 m’għadhiex tgħodd, minħabba li l-ksur 
ġie arkivjat fl-2004, wara l-adozzjoni ta’ qafas leġiżlattiv adegwat.

Direttiva 91/271/KEE2, dwar it-trattament tal-ilma urban mormi:
F’konformità mal-Artikoli 3(1) u 4(1) tad-Direttiva, sal-31 ta’ Diċembru 2000, l-
agglomerazzjonijiet kollha b’popolazzjoni b’ekwivalenza ta’ aktar minn 15 000 għandu 
jkollhom sistema ta’ ġbir, u l-ilma mormi għandu jiġi suġġett għal trattament sekondarju.  
Għall-agglomerazzjonijiet ta’ popolazzjoni b’ekwivalenza ta’ bejn 2 000 u 15 000, id-data 
biex tintlaħaq il-konformità kienet il-31 ta’ Diċembru 2005.

Fir-rigward tad-diversi agglomerazzjonijiet eżistenti, il-Kummissjoni ma tistax tiftaħ 
proċeduri ta’ ksur individwali għal kull agglomerazzjoni. Il-Kummissjoni tagħti prijorità lill-
ftuħ ta’ proċeduri ta’ ksur li jindirizzaw, b’mod globali, l-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet 
tal-leġiżlazzjoni Komunitarja.

Fir-rigward tal-agglomerazzjonijiet ta’ popolazzjoni b’ekwivalenza ta’ aktar minn 15 000, il-
Qorti kkundannat lir-Repubblika Ellenika (Sentenza tal-25 ta’ Ottubru 2007, Każ C-440/06). 
F’Diċembru tal-2008, il-Kummissjoni fetħet proċedura ta’ ksur f’konformità mal-Artikolu 
228 tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea.

Għall-agglomerazzjonijiet ta’ popolazzjoni b’ekwivalenza ta’ bejn 2 000 u l-15 000, is-
servizzi tal-Kummissjoni eżaminaw l-informazzjoni disponibbli biex jaraw jekk kinux 
konformi mar-rekwiżiti tad-Direttiva. 

Fir-rigward tal-ilma industrijali mormi, il-petizzjoni ma tagħmilx referenza għall-impjanti 
konkreti fl-Anness III b’popolazzjoni ta’ ekwivalenza ta’ aktar minn 4000.

Direttiva 2008/1/KE3, dwar il-prevenzjoni u l-kontroll integrati tat-tniġġis:

Il-petizzjoni ma tagħmilx referenza għall-impjanti industrijali fl-Anness I. Għalhekk, ma 
jistax jiġi stabbilit li kien hemm ksur.

Direttiva 2001/42/KE4, dwar l-istima tal-effetti ta’ ċerti pjanijiet u programmi fuq l-ambjent : 

Il-petizzjoni tagħmel referenza għal studju li ma kienx soġġett għal evalwazzjoni. Minkejja 
dan, id-Direttiva ma tikkonċernax studji iżda pjanijiet u programmi. Għalhekk, ma jistax jiġi 
stabbilit li kien hemm ksur.

Direttiva 2004/35/KE1, dwar ir-responsabilità ambjentali f’dak li għandu x’jaqsam mal-

                                               
1 ĠU L 64 tal-4.3.2006, p.52.
2 ĠU L 135 tat-30.5.1991, p. 40.
3 ĠU L 24 tad-29.1.2008, p. 8.
4 ĠU L 197 tal-21.7.2001, p. 30.
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prevenzjoni u r-rimedju għal danni ambjentali:
L-inċidenti msemmija fil-petizzjoni seħħew qabel it-30/4/2007; jiġifieri qabel id-data ta’ meta 
nltaħqet konformità mad-Direttiva. Minbarra dan, il-petizzjoni tagħmel referenza b’mod 
ġenerali għal danni ambjentali, mingħajr ma tispeċifika l-kobor u l-gravità tagħhom. Għandu 
jitfakkar li d-dannu għandu jkun konkret u kwantifikabbli, u għandha tiġi stabbilita rabta 
kawżali bejn id-dannu u l-pollutant identifikat. 

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1698/20052 u Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 
1974/20063:
Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1698/2005 dwar sostenn għall-iżvilupp rurali mill-Fond 
Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali jistabbilixxi regoli ġenerali għall-ipprogrammar, 
jiddefinixxi l-għanijiet li se tikkontribwixxi għalihom il-politika tal-iżvilupp rurali u 
jiddefinixxi wkoll il-prijoritajiet u l-miżuri għall-iżvilupp rurali.
Filwaqt li jikkunsidraw il-prijoritajiet Komunitarji u nazzjonali, l-Istati Membri jistabbilixxu 
programmi ta’ żvilupp rurali u jissottomettu lill-Kummissjoni proposta għal kull programm. 
Il-Kummissjoni tevalwa l-programmi proposti abbażi tal-konformità tagħhom mal-linji gwida 
strateġiċi tal-Komunità, mal-pjan nazzjonali strateġiku u mar-Regolament tal-Kunsill (KE) 
Nru 1698/2005. 

F’konformità mal-prinċipju tas-sussidjarjetà, l-Istati Membri huma responsabbli għall-
implimentazzjoni tal-programmi tal-iżvilupp rurali wara li jkunu ġew approvati mill-
Kummissjoni Ewropea. Il-progress, l-effikaċja u l-effiċjenza tal-programmi tal-iżvilupp rurali 
huma mkejla permezz ta’ indikaturi relatati mas-sitwazzjoni fil-punt tat-tluq, kif ukoll mal-
eżekuzzjoni finanzjarja, il-produzzjoni, ir-riżultati u l-impatt tagħhom. Il-qafas komuni ta’ 
monitoraġġ u evalwazzjoni huwa mfassal f’koperazzjoni mal-Kummissjoni. 

F’konformità ma’ dak imsemmi hawn fuq, il-Greċja ppreparat il-pjan nazzjonali strateġiku 
għall-iżvilupp rurali u l-pjan għall-iżvilupp rurali u ssottomettiethom lill-Kummissjoni.  Il-
programm ġie approvat bid-Deċiżjoni C(2007)6015/29.11.2007. 
Il-funzjonijiet ta’ ġestjoni u kontroll tal-programm huma r-responsabilità ta’ korp nazzjonali 
kompetenti li jiżgura wkoll li dawn is-sistemi joperaw b’mod effettiv matul il-programm 
kollu,  li jirrispettaw il-qafas legali rilevanti nazzjonali u Komunitarju. 

Ir-rendiment tal-programm hija dokumentata fir-rapport annwali dwar il-progress, ippreparat 
mill-Istat Membru u sottomess lill-Kummissjoni. Ir-riżultati annwali tal-implimentazzjoni jiġu 
eżaminati u diskussi bejn il-Kummissjoni u l-Istat Membru u tista’ tittieħed azzjoni, jekk 
jitqies neċessarju, biex jintlaħqu l-għanijiet stabbiliti fil-programm tal-iżvilupp rurali u biex 
jiġi żgurat l-iżvilupp sostenibbli taz-zoni rurali.

Konklużjoni
Abbażi ta’ dak imsemmi hawn fuq, jidher li, jew ma ġie stabbilit ebda ksur (Direttivi 
79/409/KEE, 92/43/KEE, 2006/11/KE, 2008/1/KE, 2001/42/KE, 2004/35/KE, Regolamenti 
                                                                                                                                                  
1 ĠU L 143 tat-30.4.2004, p. 56.
2 ĠU L277 tal-20.09.2005, p.1
3 ĠU L 368 tal-15.12.2006, p.15.



CM\777661MT.doc 5/5 PE423.688v01-00

MT

(KE) 1698/2005 u 1974/2006) jew inkella l-Kummissjoni ħadet il-miżuri neċessarji, 
partikolarment permezz tal-proċeduri ta’ ksur orizzontali (Direttivi 2000/60/KE, 
91/271/KEE). Dawn il-konklużjonijiet ġew ikkomunikati wkoll lill-petizzjonanta bl-ittri tas-
17 ta’ Marzu 2008 u tat-23 ta’ April 2008, fil-qafas tal-iskambju ta’ korrispondenza bejn il-
petizzjonanta u s-servizzi tal-Kummissjoni. Il-petizzjonanta għadha ma tatx risposta għal 
dawn l-ittri.

Minħabba li ma kienx hemm ksur tal-leġiżlazzjoni tal-UE dwar l-ambjent, il-Kummissjoni 
tqis li din hi sitwazzjoni li tirrigwarda l-liġi nazzjonali u taqa’ taħt ir-responsabilità tal-
awtoritajiet Elleniċi.


