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Griega, dwar il-kostruzzjoni ta' miżbla f'parti mil-Lvant tal-Attika

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jiġbed l-attenzjoni dwar il-fatt li l-awtoritajiet Griegi responsabbli taw il-
permess għall-kostruzzjoni ta' miżbla qrib Mavro Vouno Grammatikou u Bragoni Kerateas 
Lavreotikis fil-Lvant tal-Attika. Huwa jsostni li l-proġett inkwistjoni qiegħed jikser il-
leġiżlazzjoni tal-UE li qiegħda fis-seħħ, u b'hekk qiegħed jitlob lill-Parlament biex jintervjeni.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-30 ta' Mejju 2007. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni (l-
Artikolu 192(4) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fid-19 ta' Ottubru 2007

In-nuqqas ta' infrastruttura ambjentali adegwata għall-immaniġġjar tal-iskart hija kwistjoni 
importanti fil-Greċja. Is-servizzi tal-Kummissjoni jsegwu mill-qrib l-iżviluppi kollha f'dan il-
qasam bil-għan li jiżguraw li l-leġiżlazzjoni rilevanti tal-Komunità Ewropea (KE) tiġi 
rispettata u li l-immaniġġjar tal-iskart solidu prodott fil-Greċja jitwettaq b'mod ambjentalment 
korrett. Fir-reġjun tal-Attika, is-sitwazzjoni hija partikolarment diffiċli bħala konsegwenza ta' 
bosta fatturi: il-popolazzjoni relattivament għolja tar-reġjun (fl-2004 ġie stmat li laħqet 
madwar 4 000 000 abitant, li jikkorrispondu għal 36 % tal-popolazzjoni totali tal-Greċja), 
sensibilizzazzjoni pubblika baxxa fir-rigward tal-immaniġġjar tal-iskart u għalhekk problemi 
ta' aċċettazzjoni pubblika għas-soluzzjonijiet proposti, dewmien fil-mezz użat u ippjanar fit-
tul, eċċ.
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Il-Kummissjoni ppruvat, kemm permezz ta' azzjoni legali kif ukoll b'għajnuna finanzjarja, 
tirrimedja s-sitwazzjoni u tippromwovi l-mezzi adatti għall-immaniġġjar tar-rimi ta' skart 
solidu f'kull parti tal-Greċja, inkluż ir-reġjun tal-Attika.

Fir-rigward tal-għajnuna finanzjarja, b'mod partikolari fi ħdan il-Qafas Komunitarju ta' 
Appoġġ għall-perjodu 1999-2006 kif ukoll dawk preċedenti, ġew allokati fondi tal-KE għal 
proġetti fil-qasam tal-immaniġġjar tal-skart solidu. Fil-fatt, fir-reġjun tal-Attika l-proġetti 
importanti kollha diġà ġew kofinanzjati. F'Diċembru 2004, il-proġetti ewlenin tal-
immaniġġjar tal-iskart għall-Attika, jiġifieri l-installazzjonijiet ta' miżbla f'Fyli, fil-Punent tal-
Attika, u fi Grammatiko u f'Keratea, fil-Lvant tal-Attika, li huma s-suġġett tal-petizzjoni, ġew 
approvati għall-għajnuna Komunitarja skont il-Fond ta' Koeżjoni. Minbarra dan, l-awtoritajiet 
Griegi ħadu impenn ċar fir-rigward tal-għeluq ta' miżbliet illegali, li wħud minnhom jeżistu 
ukoll fir-reġjun tal-Attika (skont il-pjan nazzjonali rivedut għall-immaniġġjar tal-iskart 
approvat fl-2003, il-miżbliet illegali kollha għandhom jingħalqu u jiġu riabilitati sal-aħħar tal-
2008).

Il-petizzjonant isostni li l-awtoritajiet Griegi responsabbli awtorizzaw il-kostruzzjoni ta' żewġ 
miżbliet qrib Mavro Vouno fi Grammatiko u ta' Vragoni f'Keratea fil-Lvant tal-Attika (fit-
Tramuntana u n-Nofsinhar rispettivament), li ser jikkawżaw ħsara ambjentali konsiderevoli 
f'żoni ta' valur naturali u storiku kbir. Skont il-petizzjonant, diversi klawsoli tad-Deċiżjoni tal-
Kummissjoni dwar il-kofinanzjament skont il-Fond ta' Koeżjoni mhux qed jiġu rispettati, 
bħall-punt 8 tal-Anness I tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni, li jirreferi għall-bidu u t-tmiem tax-
xogħlijiet, kif ukoll l-entrati 1, 2 u 5b tal-punt 12 "Termini Speċjali" tal-istess anness, li 
jistabbilixxi ċerti kundizzjonijiet speċifiċi u skadenzi li għandhom jiġu rispettati.

Il-Kummissjoni hija konxja sew tas-sitwazzjoni fir-rigward tal-immaniġġjar tal-iskart solidu 
fil-Greċja u, b'mod partikolari, fir-reġjun tal-Attika li għandu nuqqas ta' infrastruttura xierqa 
b'xi żoni, inklużi ż-żoni msemmija fil-petizzjoni, li jinqdew minn miżbliet illegali.

Skont l-informazzjoni li għandha l-Kummissjoni, iż-żewġ siti fil-Lvant tal-Attika msemmija 
fil-petizzjoni ntgħażlu minn fost siti oħrajn wara sensiela ta' diskussjonijiet, studji, eċċ. li 
wettqu l-awtoritajiet lokali u nazzjonali kkonċernati. L-għażla finali tas-siti kollha possibbli 
ġiet stabbilita minn liġi speċjali adottata wara dibattitu u votazzjoni fil-Parlament Grieg 
f'Ġunju 2003 (Liġi 3164, Artikolu 33, Ġurnal Uffiċjali tar-Repubblika Ellenika nru 176/2-7-
2003). Valutazzjonijiet tal-impatt ambjentali (VIA) dettaljati f'konformità mad-
Direttiva VIA 85/337/KE1, kif emendata, ikkonfermaw dawn iż-żewġ siti bħala l-aktar adatti 
għal installazzjonijiet ta' miżbliet. Il-valutazzjonijiet tal-impatt ambjentali li twettqu u d-
Deċiżjonijiet Ministerjali korrispondenti previsti mil-leġiżlazzjoni nazzjonali li tittrasponi d-
Direttiva VIA, kienu jikkonċernaw mhux biss il-miżbliet b'mod iżolat, iżda pjuttost 
"Installazzjonijiet Integrati għall-Immaniġġjar tal-Iskart", inklużi dispożizzjonijiet għar-
riċiklaġġ, il-produzzjoni tal-kompost u t-trattament minn qabel tal-iskart.

Fl-2004, l-awtoritajiet Griegi ppreżentaw lill-Kummissjoni fajl komplut dwar il-finanzjament 
mill-Fond ta' Koeżjoni tal-miżbliet biss, bħala prijorità biex jitwaqqaf l-użu tal-miżbliet 
illegali u mhux ikkontrollati fir-reġjun ikkonċernat, fejn spjegaw li l-miżuri addizzjonali 
għall-"immaniġġjar integrat" ser jinbdew aktar tard u fi kwalunkwe każ wara t-tlestija tal-
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miżbliet, bl-użu ta' fondi nazzjonali. Wara li vvalutat il-konformità tal-proġetti msemmija 
hawn fuq mar-regoli tal-Komunità, inklużi regoli ambjentali, il-Kummissjoni ddeċidiet li 
tawtorizza l-kofinanzjament tagħhom f'Diċembru 2004. Sabiex tiżgura li l-pjan jiġi 
implimentat b'mod korrett, il-Kummissjoni introduċiet għadd ta' klawsoli speċjali, taħt il-
Punt 12 tal-Anness I tad-deċiżjonijiet imsemmija hawn fuq, li l-petizzjonant iqis li ġew 
miksura. Ta' min ifakkar ukoll li, skont l-Artikolu 5 tad-Direttiva dwar il-Miżbliet, l-iskart 
muniċipali bijodegradabbli li jintrema fil-miżbliet għandu jitnaqqas għal 75 % tal-ammont 
totali (skont il-piż) tal-iskart muniċipali bijodegradabbli prodott fl-1995 jew fl-aktar sena 
reċenti qabel l-1995, li għalih tkun disponibbli dejta standardizzata tal-Eurostat. Għall-Greċja, 
l-iskadenza għall-konformità ma' dan l-obbligu hija Lulju 2010.

Bħala konsegwenza tal-azzjoni legali meħuda miċ-ċittadini kkonċernati fil-Qrati Griegi kontra 
d-deċiżjonijiet tal-Awtoritajiet Griegi li jagħżlu s-siti inkwistjoni, ix-xogħlijiet fiżiċi tal-
proġetti msemmija hawn fuq s'issa għadhom ma bdewx. Fil-fatt, kien biss f'April 2007 li l-
Qorti Suprema Griega ħarġet sentenza pożittiva fir-rigward tal-miżbliet tal-Punent tal-Attika 
f'Fyli u tal-Lvant tal-Attika fi Grammatiko, u ċaħdet l-argumenti kollha ppreżentati mill-atturi 
u qieset il-fatt li l-għażla tagħhom hija konformi mad-dritt Grieg, inkluża l-liġi Griega li 
tittrasponi l-leġiżlazzjoni Komunitarja, u b'mod partikolari l-VIA. S'issa għadha ma ttieħdet l-
ebda deċiżjoni rigward il-miżbla li hemm f'Keratea.

Abbażi tal-informazzjoni ta' sfond mogħtija hawn fuq, il-Kummissjoni tagħmel il-kummenti li 
ġejjin fir-rigward tal-argumenti speċifiċi tal-petizzjonant:

B'mod ġenerali, il-petizzjonant jafferma li r-rimi ta' skart mhux trattat f'miżbla mhuwiex 
permess skont id-Direttiva 99/31/KE1 dwar ir-rimi tal-iskart f'miżbla u, għalhekk, l-
installazzjonijiet tal-miżbliet fi Grammatiko u f'Keratea m'għandhomx jibdew joperaw qabel 
tinbena "Installazzjoni Integrata tal-Immaniġġjar tal-Iskart". Id-deċiżjoni tal-Kummissjoni 
dwar il-kofinanzjament għandha l-għan li tiżgura li l-miżbla topera flimkien mal-
implimentazzjoni tal-miżuri kollha neċessarji għat-trattament tal-iskart.

Ir-rimi tal-iskart f'miżbla jikkostitwixxi metodu ta' rimi tal-iskart aċċettabbli, diment li dan 
jikkonforma mar-rekwiżiti stipulati fid-Direttiva 99/31/KE. Miżbla li tkun irregolata sewwa u 
konformi mal-UE ma tixbah xejn lil miżbliet tal-iskart illegali jew mhux kontrollati eżistenti.
Kif ġie spjegat hawn fuq, id-Deċiżjonijiet Ministerjali li jikkonkludu l-proċedura VIA għaż-
żewġ siti huma relatati mal-"Installazzjoni Integrata tal-Immaniġġjar tal-Iskart", jiġifieri sit ta' 
miżbla u installazzjonijiet maħsuba għat-trattament tal-iskart (it-tqassim, ir-riċiklaġġ u l-
produzzjoni tal-kompost). Fejn tidħol il-prijorità, l-awtoritajiet Griegi l-ewwel ippreżentaw il-
proġett għal miżbla sabiex is-siti tal-miżbliet illegali jkunu jistgħu jiġu inattivati, u ħadu l-
impenn li jagħtu bidu għall-miżuri l-oħrajn kollha (it-trattament minn qabel, ir-riċiklaġġ u l-
produzzjoni tal-kompost, iżda wkoll azzjonijiet għall-għażla fl-oriġini, eċċ.) aktar 'il quddiem 
wara t-tlestija tal-miżbla. Id-deċiżjoni tal-Kummissjoni dwar il-kofinanzjament tinkludi 
klawsoli speċifiċi sabiex jiġi ggarantit li l-miżbla topera f'konformità mal-leġiżlazzjoni tal-KE 
(eż. il-Klawsola Speċjali Nru 2 tal-Punt 12 tal-Anness I).

Il-fatt li l-proġett tal-miżbla kien mblukkat mill-proċediment ġudizzjarju pendenti quddiem il-
Qorti Suprema wassal biex il-proċess kollu jiġi pospost, minħabba li kien importanti li 
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tingħata l-ewwel sentenza tal-Qorti, li tikkundizzjona s-suċċess tal-iskema kollha.
Preżentement, għandu jiġi innotat li l-awtoritajiet lokali għandhom il-possibilità li, jekk ikunu 
jridu, jorganizzaw ir-riċiklaġġ jew modi avvanzati oħrajn ta' mmaniġġjar tal-iskart muniċipali 
solidu, kif ukoll li jieħdu l-miżuri kollha neċessarji biex jagħlqu l-miżbliet illegali.

B'mod aktar speċifiku, il-petizzjonant jirreferi għal ħames skadenzi speċifiċi inklużi fid-
deċiżjonijiet tal-Kummissjoni biex tikkofinanzja, permezz tal-Fond ta' Koeżjoni, iż-żewġ 
proġetti inkwistjoni:

1. Il-petizzjonant isostni li l-iskadenza tat-30 ta' Ġunju 2005 tal-Klawsola Speċjali Nru 1 tal-
Punt 12 tal-Anness I tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni għall-kofinanzjament (Fond ta' Koeżjoni) 
li titlob li l-awtoritajiet kompetenti Griegi jadottaw il-miżuri neċessarji biex jissodisfaw ir-
rekwiżiti tad-Direttiva 1999/31/KE dwar il-miżbla tal-iskart fir-rigward ta' skart speċjali 
(perikoluż eċċ.) ma ġietx rispettata;

Il-Kummissjoni tixtieq tenfasizza l-fatt li l-qafas ġuridiku għall-immaniġġjar tal-kategoriji 
speċifiċi tal-iskart, mitlub mid-Direttiva 1999/31/KE, diġà ġie adottat mill-Greċja, anki jekk 
wara l-iskadenza msemmija hawn fuq. Il-Greċja diġà għarrfet lill-Kummissjoni dwar l-
adozzjoni ta' sensiela ta' atti leġiżlattivi li jirregolaw l-immaniġġjar ta' dawn il-kategoriji ta' 
skart speċjali; skart tal-isptar;- żjut għar-rimi; – tajers użati;- batteriji u akkumulaturi;- vetturi 
li m'għadhomx jintużaw; – skart ta' tagħmir elettriku u elettroniku;

2. Il-petizzjonant isostni li l-iskadenza tal-31 ta' Diċembru 2005 tal-Klawsola Speċjali Nru 2 
tal-Punt 12 tal-Anness I tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni għall-kofinanzjament (Fond ta' 
Koeżjoni) li titlob li l-awtoritajiet Griegi kompetenti jadottaw il-miżuri neċessarji biex 
jissodisfaw ir-rekwiżiti tad-Direttiva 1999/31/KE dwar miżbla tal-iskart fir-rigward tar-
riċiklaġġ, it-tnaqqis tal-iskart eċċ. ma ġietx rispettata. Filfatt kif diġà deher hawn fuq, il-
ħolqien ta' miżbla adatta kien prerekwiżit għall-istabbiliment tal-miżuri l-oħrajn previsti mid-
Deċiżjoni Ministerjali li tikkonkludi li għandha titwettaq l-VIA għaż-żewġ siti inkwistjoni. Il-
Kummissjoni introduċiet din il-klawsola bl-idea li x-xogħlijiet għal-miżbla suppost li kienu 
bdew diġà sal-aħħar tal-2004, bil-għan li l-iskadenza tal-31.12.2005 titqies adegwata biex 
titpoġġa pressjoni fuq l-awtoritajiet Griegi sabiex iħejju l-miżuri l-oħrajn previsti.
Madankollu, kif diġà ġie spjegat, il-proċedura legali pposponiet l-iskema kollha;

3. Il-petizzjonant isostni li l-iskadenza tat-28 ta' Novembru 2003 tal-Klawsola Speċjali Nru 5b 
tal-Punt 12 tal-Anness I tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni għall-kofinanzjament (Fond ta' 
Koeżjoni) li titlob li l-awtoritajiet Griegi kompetenti jadottaw il-miżuri neċessarji biex il-
miżbliet illegali kollha jingħalqu u jiġu inattivati ma ġietx rispettata. L-ewwel nett, id-data 
msemmija fuq mhijiex skadenza iżda d-data ta' ittra mibgħuta mill-awtoritajiet Griegi lill-
Kummissjoni li tagħti deskrizzjoni qasira tal-miżbliet illegali eżistenti u tal-azzjoni li għandha 
tittieħed f'dan il-qasam. Fir-realtà, is-subklawsoli tal-klawsola speċjali nru 5, inkluża s-
subklawsola b, kienu qegħdin jirreferu għal azzjonijiet li jridu jitlestew qabel jingħata l-ħlas 
finali mill-Fond ta' Koeżjoni għal dan il-proġett, kif imsemmi b'mod espliċitu fid-Deċiżjoni.
Minħabba li l-proġett għadu ma bediex, m'hemm l-ebda kwistjoni ta' ħlas finali lanqas.
Madankollu, jeħtieġ li tingħata attenzjoni għall-fatt li bħalissa għaddejja azzjoni partikolari 
kontra l-miżbliet illegali, peress li l-awtoritajiet Griegi (il-Ministeru għall-Ambjent, il-
Ministeru għall-Intern u l-Ministeru għall-Ekonomija) diġà żguraw li ser jagħtu fondi sabiex 
jingħalqu u jiġu riabilitati s-siti tal-miżbliet tal-iskart illegali u jiżguraw is-sostituzzjoni 
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tagħhom b'miżbliet li jkunu konformi mar-rekwiżiti tal-leġiżlazzjoni tal-KE dwar l-ambjent 
fil-Greċja kollha, inkluż ir-reġjun tal-Attika. Huwa interessanti wkoll li jiġi nnotat il-fatt li 
skont informazzjoni uffiċjali ppreżentata mill-awtoritajiet Griegi fil-mument tas-sottomissjoni 
tal-fajl għall-kofinanzjament, kien hemm 15-il miżbla illegali u mhux ikkontrollati fir-reġjun 
tal-Lvant tal-Attika, u li waħda minnhom tinsab fil-konfini tal-muniċipalità ta' Grammatiko u 
oħra fil-konfini tal-muniċipalità ta' Keratea, fejn għandhom jinbnew iż-żewġ miżbliet legali 
inkwistjoni;

4 u 5: Il-petizzjonant juri li d-dati tal-bidu tax-xogħlijiet (l-1 ta' Novembru 2004) u t-tlestija 
tax-xogħlijiet (il-31 ta' Mejju 2007) previsti fil-Punt 8 tal-Anness I tad-Deċiżjoni tal-
Kummissjoni ma jistgħux jiġu rispettati. Ovvjament, dan huwa minnu minħabba l-fatt li, kif 
ġie spjegat hawn fuq, ix-xogħlijiet għadhom ma bdewx. Jidher ċar li d-Deċiżjoni tal-
Kummissjoni għandha tiġi modifikata, kif spiss ikun il-każ skont il-prattika amministrattiva 
eżistenti. Skont informazzjoni eżistenti, is-sejħa għall-espressjoni ta' interess tlestiet, l-offerti 
tal-prezzijiet ġew sottomessi u l-arranġamenti finali għall-bidu tax-xogħlijiet, għall-inqas fir-
rigward tal-proġett ta' Grammatiko, għandhom jiġu konklużi fi żmien qasir.

Il-Kummissjoni temmen li l-kwistjoni tal-immaniġġjar tal-iskart solidu fil-Greċja, inkluż fir-
reġjun tal-Attika, dieħla f'fażi kritika, b'għadd ta' miżuri li qegħdin jitħejjew sabiex din l-
attività tikkonforma b'mod sħiħ mar-rekwiżiti tal-politika u d-dritt Komunitarju f'dan il-
qasam. Għar-reġjun tal-Attika b'mod partikolari, minbarra l-infrastruttura eżistenti diġà 
ffinanzjata mill-fondi tal-Komunità (pereżempju, l-unità tat-tqassim u l-produzzjoni tal-
kompost b'mod mekkaniku f'Ano Liossia), it-tliet proġetti tal-miżbliet li dwarhom ittieħdet 
deċiżjoni fi ħdan il-qafas tal-Ippjanar Reġjonali għall-Attika u kkonfermati mil-Liġi Nru 3164 
tal-2003, jidhru li huma neċessarji bħala l-ewwel pass, diment li jikkonformaw mal-istandards 
u r-rekwiżiti tekniċi tad-Direttiva 1999/31/KE dwar ir-rimi tal-iskart f'miżbla. Naturalment, 
dawn il-proġetti jeħtieġ li jkunu akkumpanjati minn miżuri ulterjuri fuq il-linji tal-politika 
Komunitarja fir-rigward tal-iskart (jiġifieri l-użu mill-ġdid, l-għażla fl-oriġini, ir-riċiklaġġ, il-
produzzjoni tal-kompost, inċinerazzjoni tal-iskart bl-irkupru tal-enerġija, eċċ.) sabiex jiġu 
pprovduti soluzzjonijiet sostenibbli għall-problema tal-iskart f'dan ir-reġjun tal-Attika 
b'popolazzjoni densa. Matul in-negozjati rigward il-perjodu l-ġdid ta' programmazzjoni 2007-
2013, il-Kummissjoni diġà għamlet enfasi fuq din il-ħtieġa u huwa mistenni li matul dan il-
perjodu jkun hemm żviluppi pożittivi fil-qasam tal-immaniġġjar tal-iskart solidu.

4. (REV) Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-10 ta' Ġunju 2008.

Wara d-diskussjoni li saret fil-Kumitat għall-Petizzjonijiet fl-24 ta' Jannar 2008, saru diversi 
laqgħat mal-awtoritajiet Griegi bħala segwitu għall-kwistjonijiet tal-Politika ta' Koeżjoni jew tal-
laqgħat tekniċi rigward l-iskart u l-konformità mal-acquis ambjentali tal-KE.

Lill-awtoritajiet Griegi għamlithielhom ċara li jeħtieġ li dawn javvanzaw fl-implimentazzjoni tal-
miżuri ta' akkumpanjament, billi jikkonformaw mad-deċiżjonijiet emendati kkonċernati tal-Fond 
ta' Koeżjoni tal-2004. L-istess prinċipju japplika għar-rispett u l-implimentazzjoni tal-pjanijiet 
reġjonali għall-immaniġġjar tal-iskart.

Minbarra dan, it-2 ta' April 2008 ntbagħtet ittra lill-awtoritajiet Griegi rigward l-
implimentazzjoni ta' xogħlijiet u installazzjonijiet li ġew deċiżi fil-Pjan Reġjonali għall-
Immaniġġjar tal-Iskart tal-Attika (RWMP) u konklużi mal-liġi 3164, Artikolu 33 (Ġurnal 
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Uffiċjali Grieg 176/2-7-2003), f'konformità mal-politika tal-KE u l-liġi dwar l-iskart, inkluż 
ċentri ta' riċiklaġġ, postijiet fejn issir il-produzzjoni tal-kompost, miżbliet eċċ. L-RWMP 
għall-Attika, kif immodifikat it-22 ta' Frar 2006, ikkonferma s-siti magħżula u l-
installazzjonijiet tal-immaniġġjar tal-iskart relatati.

Il-Valutazzjoni tal-Impatt Ambjentali (VIA) imwettqa għas-siti magħżula (eż. Grammatiko, 
Keratea eċċ) skont il-leġiżlazzjoni tal-KE rilevanti, minbarra l-miżbla kienet tinkludi 
installazzjonijiet addizzjonali, bħal unitajiet għat-trattament minn qabel u unitajiet fejn issir il-
produzzjoni tal-kompost, ċentri ta' riċiklaġġ eċċ., definiti mill-awtoritajiet Griegi bħala 
Installazzjonijiet Integrati għall-Immaniġġjar tal-Iskart (IIWM).. Dan jista' jidher fid-
Deċiżjonijiet Ministerjali li jistabbilixxu l-patti u l-kundizzjonijiet għal dawn is-siti. 

Kif diġà ġie indikat qabel, wara azzjoni legali minn ċittadini kkonċernati fil-Qorti Suprema 
Griega, kien hemm dewmien fix-xogħlijiet fuq il-miżbliet, li huma kofinanzjati mill-Fond ta' 
Koeżjoni. Jidher li issa, wara deċiżjoni pożittiva ta' din il-Qorti (jiġifieri r-rifjut tal-azzjonijiet 
legali kollha meħuda bil-għan li jiġu annullati d-Deċiżjonijiet Ministerjali) ix-xogħlijiet huma 
lesti biex jibdew. Għalhekk, huwa importanti ħafna li l-Kummissjoni tkun taf x'inhi s-
sitwazzjoni attwali fir-rigward tal-ippjanar u l-kostruzzjoni tal-miżuri ta' akkumpanjament 
għat-tlestija tal-IIWM (ċentri ta' riċiklaġġ, tal-produzzjoni tal-kompost u ta' trattament minn 
qabel, eċċ.). Dan huwa neċessarju mhux biss biex ikun żgurat li l-leġiżlazzjoni tal-UE fir-
rigward tal-miżbliet tilħaq konformità, iżda wkoll sabiex jiġu evitati problemi fir-rigward tal-
ħlasijiet tal-proġetti kofinanzjati, minħabba li dawn jiffurmaw parti integrali minn Fyli-
Grammatiko-Keratea u huma soġġetti għal kundizzjonijiet speċjali fid-deċiżjonijiet ta' 
finanzjament.

Il-Kummissjoni ser tkompli ssegwi din il-kwistjoni abbażi tal-informazzjoni mitluba mill-
awtoritajiet kompetenti Griegi.

Jeħtieġ li jiġi nnotat l-fatt li fejn jidħol l-immaniġġjar tal-iskart ġenerali fil-Greċja, il-
Kummissjoni ġiet informata b'mod formali li kien twaqqaf Kumitat Interministerjali 
(Deċiżjoni nru 465, 17/3/2008) għall-implimentazzjoni u l-monitoraġġ tal-Pjanijiet Integrati 
għall-Immaniġġjar tal-Iskart. B'mod aktar speċifiku, il-Kumitat għandu l-għan li jikkoordina u 
jimmonitorja l-implimentazzjoni tal-Pjan Integrat għall-Immaniġġjar tal-Iskart, f'konformità 
mad-dritt tal-KE.

Fis-sitwazzjoni attwali, ma jistax jiġi konkluż mill-bidu nett li ser ikun hemm xi ksur tal-
leġiżlazzjoni tal-KE dwar l-ambjent. Il-proġetti rilevanti jidhru li kienu awtorizzati f'konformità 
mad-dispożizzjonijiet tal-leġiżlazzjoni rilevanti tal-KE dwar l-ambjent. Jekk, aktar 'il quddiem, 
il-Kummissjoni tidentifika xi ksur possibbli fil-monitoraġġ tal-proġett, hija għandha twettaq l-
azzjonijiet neċessarji. 

Fi kwalunkwe każ, il-Kummissjoni tista' biss ittenni li, fir-rigward tal-proġetti ffinanzjati taħt il-
Fond ta' Koeżjoni, l-implimentazzjoni legali tal-pjan u l-kundizzjonijiet stabbiliti mill-klawsoli 
speċjali (introdotti taħt il-punt 12 tal-Anness I tad-deċiżjonijiet imsemmija qabel) ser jiġu 
vverifikati mis-Servizzi tal-Kummissjoni kompetenti.

5. (REV II) Risposta addizzjonali tal-Kummissjoni, li waslet l-20 ta' Marzu 2009.
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Il-petizzjonant isostni li l-awtoritajiet responsabbli Griegi awtorizzaw il-kostruzzjoni ta' żewġ 
miżbliet qrib Mavro Vouno fi Grammatiko u Vragoni f'Keratea fil-Lvant tal-Attika (fit-
Tramuntana u n-Nofshinhar rispettivament), li ser jikkawżaw ħsara ambjentali konsiderevoli 
f'żoni ta' valur naturali u storiku kbir. Skont il-petizzjonant, diversi klawsoli fid-deċiżjonijiet 
tal-Kummissjoni dwar il-kofinanzjament mill-Fond ta' Koeżjoni mhumiex jiġu rispettati.

Fil-komunikazzjonijiet preċedenti tagħha, il-Kummissjoni spejgat fid-dettall li l-proġetti 
rilevanti kienu awtorizzati f'konformità mad-dispożizzjonijiet tal-leġiżlazzjoni rilevanti tal-
KE dwar l-ambjent, jiġifieri d-Direttiva 85/337/KE1, kif emendata, magħrufa bħala d-
Direttiva dwar il-Valutazzjoni tal-Impatt Ambjentali (VIA), u d-Direttiva 99/31/KE2 dwar ir-
rimi tal-iskart f'miżbla. Ta' min ifakkar li l-VIA li twettqet kienet tinkludi, minbarra l-
miżbliet, installazzjonijiet oħra bħal unitajiet tat-trattament minn qabel u tal-produzzjoni tal-
kompost, ċentri tar-riċiklaġġ eċċ. Dan jidher fid-Deċiżjonijiet Ministerjali Konġunti li 
kkonkludew il-proċedura tal-VIA u li stabbilixxew il-patti u l-kundizzjonijiet għall-
kostruzzjoni u l-operazzjoni ta' dawn is-siti. Dawn id-deċiżjonijiet huma marbuta ma' 
"Installazzjoni Integrata tal-Immaniġġjar tal-Iskart", jiġifieri sit ta' miżbla u installazzjonijiet 
maħsuba għat-trattament tal-iskart. Għandu jiġi enfasizzat li l-Qorti Suprema Griega ċaħdet l-
argumenti kollha ppreżentati mill-petizzjonanti, u qieset li l-għażla tas-siti tal-miżbla kienet 
konformi mad-dritt Grieg, inkluża l-liġi Griega li tittrasponi d-Direttiva VIA. B'konsegwenza 
ta' dan, mhux possibbli li jiġi identifikat ksur tal-leġiżlazzjoni tal-KE dwar l-ambjent.

Fir-rigward tal-konformità mal-klawżoli inklużi fid-Deċiżjonijiet tal-Kummissjoni dwar il-
kofinanzjament mill-Fond ta' Koeżjoni, it-twettiq tax-xogħlijiet fiżiċi meħtieġa ġie pospost l-
aktar minħabba l-azzjonijiet legali msemmija hawn fuq, meħuda miċ-ċittadini kkonċernati 
kontra d-Deċiżjonijiet Ministerjali Konġunti. L-awtoritajiet Griegi talbu modifika tad-
Deċiżjonijiet tal-Kummissjoni dwar il-kofinanzjament, b'mod partikolari l-estensjoni tal-
iskadenza għat-tlestija tax-xogħlijiet. Attwalment, il-Kummissjoni qed tivvaluta dawn it-
talbiet u b'rabta mal-implimentazzjoni tat-termini speċifiċi kif stabbiliti fid-Deċiżjonijiet tal-
għoti.

Il-Kummissjoni mhijiex sodisfatta bil-progress li sar fl-implimentazzjoni taż-żewġ proġetti u 
lill-awtoritajiet Griegi għamlitilhom ċara li jeħtieġ li javvanzaw fil-kostruzzjoni tal-
installazzjonijiet l-oħra u fl-implimentazzjoni ta' miżuri ta' akkumpanjament previsti fil-pjan 
reġjonali għall-immaniġġjar tal-iskart. Il-Kummissjoni waqqfet temporanjament il-ħlasijiet 
għaż-żewġ proġetti kkofinanzjati sabiex tevalwa il-progress li sar. 

Abbażi tal-informazzjoni disponibbli, il-Kummissjoni ma tista' tidentifika ebda ksur tal-
leġiżlazzjoni rilevanti tal-KE dwar l-ambjent. 

Fir-rigward tal-konformità mal-klawsoli tad-Deċiżjonijiet dwar il-kofinanzjament mill-Fond 
ta' Koeżjoni, il-Kummissjoni qed tieħu l-miżuri kollha meħtieġa biex tiżgura li l-klawsoli 
speċjali stabbiliti jiġu effettivament implimentati.

6. (REV III) Risposta addizzjonali tal-Kummissjoni, li waslet fit-22 ta' April 2010

Il-petizzjonant jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li l-awtoritajiet responsabbli Griegi taw permess li 
tinbena miżbla qrib Mavro Vouno Grammatikou u Bragoni Kerateas Lavreotikis fil-Lvant tal-
Attika. Huwa jsostni li l-proġett inkwistjoni mhux konformi mal-leġiżlazzjoni rilevanti tal-UE 

                                               
1 ĠU L 175, 5.7.1985, p. 40; ĠU L 73, 14.3.1997, p.5.
2 ĠU L 182, 16.7.1999, p.1.
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u għalhekk qed jitlob lill-Parlament jintervjeni.

Fl-2004, ħarġet l-approvazzjoni biex ż-żewġ proġetti, li jinkorporaw il-kostruzzjoni ta' miżbla fi 
Grammatiko u f'Keratea, jirċievu għajnuna mill-Fond ta' Koeżjoni. Id-deċiżjonijiet tal-
Kummissjoni li tingħata għajnuna jinkludu bosta kundizzjonijiet speċifiċi li l-għan tagħhom 
huwa li jiġi żgurat li l-proġetti jkunu konformi mal-leġiżlazzjoni rilevanti tal-UE dwar l-
immaniġġjar tal-iskart (prinċipalment id-Direttiva 99/31/KE). Minkejja dan, minħabba l-
proċeduri tal-qorti, li tressqu quddiem il-Qorti Suprema Griega minn ġirien milquta, l-
implimentazzjoni ta' dawn il-proġetti ġiet posposta. Għalhekk, l-awtoritajiet Griegi talbu li 
ssir modifika tad-deċiżjonijiet tal-Kummissjoni dwar il-kofinanzjament, b'mod partikolari fir-
rigward tal-estensjoni tal-iskadenza għat-tlestija tax-xogħlijiet sal-31 ta' Diċembru 2010.

Fl-2007, il-Qorti Suprema Griega ċaħdet l-argumenti kollha ppreżentati miċ-ċittadini, filwaqt 
li kkunsidrat li l-għażla u l-awtorizzazzjoni tas-siti tal-miżbliet kienu konformi mad-dritt 
Grieg, inkluża l-liġi Griega li tittrasponi partijiet rilevanti tal-leġiżlazzjoni tal-UE (id-
Direttivi 85/337/KEE u 99/31/KE). B'konsegwenza ta' dan, jidher li m'hemm l-ebda ksur tal-
leġiżlazzjoni tal-UE dwar l-ambjent.

Minkejja dawn id-deċiżjonijiet tal-Qorti, ma kien hemm l-ebda progress fl-implimentazzjoni 
tal-proġetti għal diversi raġunijiet, inkluża oppożizzjoni qawwija mill-abitanti milquta, li 
ostakolaw ix-xogħlijiet ta' kostruzzjoni.

Abbażi tal-informazzjoni reċenti li waslet mill-awtoritajiet Griegi, il-kostruzzjoni tal-miżbla fi 
Grammatiko llum il-ġurnata qed timxi 'l quddiem b'mod sodisfaċenti u huwa mistenni li tibda 
tiffunzjona fil-bidu tal-2011. Il-kostruzzjoni tal-miżbla f'Keratea għadha ma bdietx u l-
Kummissjoni talbet li tingħata informazzjoni ddettaljata mill-awtoritajiet Griegi dwar il-progess 
tagħha mhux aktar tard minn Mejju 2010.

Skont l-informazzjoni disponibbli, il-Kummissjoni ma tista' tidentifika l-ebda ksur tad-dritt 
tal-UE dwar l-ambjent. 

Fir-rigward tal-progress li sar fl-implimentazzjoni taż-żewġ proġetti, il-Kummissjoni qed 
tieħu l-miżuri kollha meħtieġa biex tiżgura li l-proġetti jiġu implimentati f'konformità mad-
Deċiżjonijiet dwar il-Fond ta' Koeżjoni tal-2004, inklużi l-kundizzjonijiet speċifiċi.

7. (REV IV) Risposta addizzjonali tal-Kummissjoni, li waslet fit-30 ta' Awwissu 2012

Kif mitlub mill-Kumitat għall-Petizzjonijiet, il-Kummissjoni qiegħda hawnhekk tipprovdi l-
aġġornament li ġej dwar il-proċeduri tal-Qorti fil-livell nazzjonali dwar il-miżbla ta' Keratea u 
Grammatiko. 

Il-miżbla ta' Keratea

Fit-13 ta' Diċembru 2010, l-abitanti li jsostnu li għandhom drittijiet ta' proprjetà fuq iż-żona ta' 
kostruzzjoni ressqu talba għal miżuri provviżorji fil-Qorti tal-Kontea ta' Lavrion sabiex lill-
konsorzju tal-kostruzzjoni iġegħluh iwaqqaf kull tip ta' xogħol u jneħħi l-makkinarju u t-tagħmir 
kollu mis-sit ta' kostruzzjoni. Permezz tas-sentenza tagħha nru 199/2010, il-Qorti tal-Kontea ta' 
Lavrion aċċettat parzjalment it-talba għal miżuri provviżorji (jiġifieri, il-konsorzju tal-
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kostruzzjoni għandu jieqaf minn kull tip ta' xogħlijiet, iżda għandu permess iwettaq dawk 
preliminari). Fit-30 ta' Diċembru 2010 l-Istat Grieg iddepożita mal-Qorti tal-Kontea ta' Lavrion, 
għamel rikors għas-sospensjoni tad-deċiżjoni ta' inġunzjoni tal-Qorti tal-Kontea ta' Lavrion, 
rikors li ġie respint. 

L-Istat Grieg appella kontra dawn id-deċiżjonijiet fil-Qorti tal-Ewwel Istanza ta' Ateni. Fid-
deċiżjoni tagħha ppubblikata fl-24 Ġunju 2011 (Nru 2983/24-06-2011), il-Qorti tal-Ewwel 
Istanza ta' Ateni rrespinġiet l-appell tal-Istat Grieg u ġiegħlet lill-konsorzju tal-kostruzzjoni 
jwaqqaf kull tip ta' xogħlijiet u jneħħi l-makkinarju u t-tagħmir kollu mis-sit ta' kostruzzjoni. 
Għalhekk, sakemm tittieħed deċiżjoni dwar l-każ prinċipali, fis-sit ta' kostruzzjoni jistgħu 
jitwettqu biss xoghlijiet preliminari.

Il-Kummissjoni tixtieq b'mod partikolari tinforma lill-Kumitat għall-Petizzjonijiet li l-awtoritajiet 
Griegi pproponew il-kanċellazzjoni ta' dan il-proġett tal-Fond ta' Koeżjoni minħabba n-nuqqas ta' 
progress. L-ammont rispettiv ta' assistenza Komunitarja mill-Fond ta' Koeżjoni inizjalment 
previst għal dan il-proġett (EUR 14 588 032) ġie sussegwentement diżimpenjat. Il-Kummissjoni, 
madankollu, ser tkompli tħeġġeġ lill-awtoritajiet Griegi jsolvu l-problemi ta' mmaniġġjar tal-
iskart tagħhom u jużaw finanzjament mill-Fondi Strutturali fil-perjodu attwali ta' 
programmazzjoni.

Il-miżbla ta' Grammatiko 

Ix-xogħlijiet ġew interrotti minħabba proċedimenti tal-Qorti minn Frar tal-2012. Jekk dan il-
proġett huwiex ser jitlesta sa tmiem l-2012 jew le, jiddependi mir-riżultat tad-deċiżjoni tal-
Qorti. L-iskadenza għall-eleġibilità tan-nefqa kkofinanzjata mill-Fond ta' Koeżjoni kienet il-
31 ta' Diċembru 2011. L-awtoritajiet Griegi jistgħu, madanakollu, ilestu l-proġett permezz ta' 
fondi nazzjonali sat-30 ta' Ġunju 2013.

8. (REV V) Risposta addizzjonali tal-Kummissjoni, li waslet fit-28 ta' Frar 2014

Il-Kummissjoni rċiviet d-dokumenti ta' għeluq għall-proġett ta' kostruzzjoni ta' miżbla 
f'"Mavro Vouno Grammatikou" fil-Grigal tal-Attika mill-awtoritajiet Griegi u, attwalment, id-
dokumenti qed jiġu analizzati mill-Kummissjoni. Fl-analiżi tagħha, il-Kummissjoni qed 
tivverifika jekk il-kundizzjonijiet speċifiċi humiex qegħdin jiġu rispettati.

F'dan ir-rigward, il-Kummissjoni talbet lill-awtoritajiet Griegi jipprovdu informazzjoni 
aġġornata dwar il-progress li sar fir-rigward tat-tlestija tal-proġett. L-awtoritajiet Griegi 
pprovdew informazzjoni aġġornata dwar il-kwistjonijiet pendenti. Skont l-awtoritajiet Griegi, 
il-miżbla tlestiet u bħalissa qed jitwettqu testijiet u kontrolli. Rigward it-toroq ta' aċċess, 
bħalissa għaddejjin ix-xogħlijiet ta' kostruzzjoni. Il-forniment tat-tagħmir mobbli ser ikun 
responsabilità tal-operatur permezz tar-riżorsi tiegħu stess. Fir-rigward tal-obbligi kuntrattwali 
tal-konsulent tekniku, dawn isegwu l-evoluzzjoni tal-proġett ta' kostruzzjoni. Qabel ma 
tressaq proposta għall-għeluq, il-Kummissjoni ser tivverifika f'liema punt waslu x-xogħlijiet.


