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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0978/2008, imressqa minn Panagiotis Bouras, ta’ ċittadinanza 
Griega, f’isem il-kunsill muniċipali ta’ Megalopoli, dwar nuqqas ta’ 
konformità mill-awtoritajiet Griegi mal-kriterji u l-proċeduri tal-UE dwar 
tneħħija ta’ skart b’rabta mas-sit ta’ terraferma artifiċjali pproġettata qrib 
Megalopoli fir-reġjun ta’ Peloponnese tal-Greċja

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant, is-Sindku ta’ Megalopoli li tinsab fir-reġjun ta’ Peloponnese tal-Greċja, 
joġġezzjona għall-awtorizzazzjoni maħruġa f’Jannar 2008 mill-Ministeru Grieg għall-
Ambjent lill-kumpanija tal-elettriku Griega DEI fir-rigward ta’ sit ta’ landfill għal materjali 
tal-bini li kien fihom l-asbestos. It-terminu ‘skart tal-asbestos’, li għalih l-awtorizzazzjoni 
kienet oriġinarjament inħarġet, inbidlet minn dak iż-żmien ’l hawn għal ‘skart industrijali u 
skart ieħor’. Il-petizzjonant isostni li dan jikser id-dispożizzjonijiet tad-Deċiżjoni tal-
Kunsill 2003/33/KE li tistabbilixxi l-kriterji u proċeduri għall-aċċettazzjoni ta’ skart 
f’terraferma artifiċjali skont l-Artikolu 16 u l-Anness II tad-Direttiva 1999/31/KE, li tgħid li 
terraferma artifiċjali li jintefgħu fihom materjali ta’ kostruzzjoni li jkun fihom l-asbestos u 
astesbos ieħor adattat għandhom jaċċettaw biss materjal tal-bini li jkollu l-asbestos u skart 
ieħor tal-asbestos adattat u li l-iskart m’għandux ikollu sustanzi perikolużi minn barra bound 
asbestos. Il-petizzjonant, għalhekk, jitlob lill-Parlament Ewropew biex jipprotesta mal-
awtoritajiet Griegi bil-għan li jkun żgurat li d-drittijiet tar-residenti taż-żona ta’ Megalopoli 
skont il-liġijiet ambjentali tal-UE jkunu rispettati. 

2. Ammissibilità
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Iddikjarata ammissibbli fl-1 ta’ Diċembru 2008. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti aktar 
informazzjoni(Artikolu 192(4) tar-Regoli ta' Proċedura).

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

L-evalwazzjoni mill-Kummissjoni ta’ din il-petizzjoni kienet dwar il-ksur possibbli mhux biss 
tad-Direttiva 99/31/KE, iżda wkoll tad-Direttiva 85/337/KEE1, dwar l-istima tal-effetti ta’ 
ċerti proġetti pubbliċi u privati fuq l-ambjent, kif emendata bid-Direttivi 97/11/KE2 u 
2003/35/KE3. 

Fil-fatt, il-qafas leġiżlattiv li jittrasponi d-Direttiva 99/31/KE fil-liġi Ellenika jipprevedi l-
kisba ta’ deċiżjoni ta’ approvazzjoni tat-termini ambjentali, qabel ma tista' titressaq 
applikazzjoni għal permess għall-ġestjoni ta’ teraferma artifiċjali mill-operatur. Id-deċiżjoni 
ta’ approvazzjoni tat-termini tingħata f’konformità mad-dispożizzjonijiet li jittrasponu d-
Direttiva 85/337/KEE fil-liġi Ellenika.

Skont l-informazzjoni disponibbli, jidher li l-proċedura għall-istima ambjentali tal-proġett 
inkwistjoni nbdiet. Il-Ministeru kompetenti adotta stima ambjentali preliminari tal-proġett. 
Madankollu, l-adozzjoni ta’ dan l-att tikkostitwixxi stadju preliminari, li ma għandux effetti 
ġuridiċi vinkolanti. Fil-fatt, id-direttur tal-proġett irid iħejji studju tal-impatt ambjentali, li se 
jkun disponibbli għall-pubbliku u għall-awtoritajiet li jistgħu jkunu kkonċernati. Wara dan, l-
awtorità kompetenti trid tieħu deċiżjoni finali.

Billi l-proċedura ta’ evalwazzjoni u ta’ awtorizzazzjoni tinsab fi stadju preliminari, il-
Kummissjoni tqis li mhuwiex possibbli li jkun stabbilit ksur tad-Direttiva 85/337/KEE u, 
għaldaqstant, tad-Direttiva 99/31/KE.

Konklużjoni

Il-Kummissjoni tqis li f’dan l-istadju ma jeżistix ksur tal-leġiżlazzjoni ambjentali 
Komunitarja. 

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

Fl-2008 l-Kummissjoni kienet diġà eżaminat il-petizzjoni msemmija, u dak iż-żmien kienet 
infetħet il-proċedura ta’ stima ambjentali tal-proġett u l-ministeru kompetenti kien diġà adotta 
stima ambjentali preliminari. Madankollu, l-adozzjoni ta’ dan l-att tikkostitwixxi biss stadju 
preliminari, mingħajr effetti ġuridiċi vinkolanti. Tali effetti jiġu prodotti biss bl-adozzjoni ta’ 
stima tal-impatt ambjentali mill-ministeru kompetenti. 

Sal-lum, is-servizzi tal-Kummissjoni għadhom ma ġewx infurmati dwar l-adozzjoni ta’ tali 
stima tal-impatt ambjentali mill-awtoritajiet Elleniċi u għalhekk, billi l-proċedura ta’ 
evalwazzjoni u ta’ awtorizzazzjoni għadha fi stadju preliminari, il-Kummissjoni tqis li għadu 
mhux possibbli li jiġi stabbilit ksur tal-liġi ambjentali tal-UE. 

Il-Kummissjoni tixtieq ukoll tenfasizza li fl-10 ta’ Settembru 2009, fil-Kawża C-286/084, il-
Qorti tal-Ġustizzja kkundannat lill-Greċja għan-nuqqas ta’ adozzjoni ta' pjan ta’ ġestjoni tal-

                                               
1 ĠU L 175, tal-5.7.1985, p.40.
2 ĠU L 73, tal-14.3.1997, p.5.
3 ĠU L 156, tal-25.6.2003, p.17.
4 http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-
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iskart perikoluż skont ir-rekwiżiti tal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni  u għan-nuqqas ta’ stabbiliment 
ta’ netwerk intergat u adegwat ta’ impjanti tar-rimi tal-iskart perikoluż.  

Ir-Repubblika Ellenika, fid-difiża tagħha, inkludiet din il-landfill mal-landfills li għad iridu 
jinbnew. Il-kostruzzjoni ta’ tali landfills fejn ikun jista’ jintrema skart perikoluż hija 
neċessarja biex il-Greċja tkun tista’ tikkonforma mas-sentenza tal-Qorti. 

Ir-rimi ta’ skart f’landfills hu wieħed mill-metodi ta’ ġestjoni tal-iskart u huwa soġġett għad-
dispożizzjonijiet tad-Direttiva 99/31/KE (il-permess, l-aċċettazzjoni tal-iskart, il-proċeduri ta’ 
kontroll u sorveljar fil-fażi operazzjonali, l-għeluq, il-kura ta’ wara). Il-prijorità mogħtija lil 
metodi oħra ta’ ġestjoni tal-iskart ma tikkostitwixxix ksur tal-leġiżlazzjoni. Il-possibilità ta’ 
ksur tad-Direttivi dwar il-ġestjoni tal-iskart (2006/12/KE u 99/31/KE) tiddependi 
partikolarment mill-mod kif se jiffunzjona l-impjant, jiġifieri jekk ikunx konformi mad-
dispożizzjonijiet rilevanti tal-leġiżlazzjoni ambjentali tal-Unjoni.

Sadanittant, il-kostruzzjoni tal-landfills għandha tkun soġġetta għal Stima ta’ Impatt 
Ambjentali (EIA) f’konformità mad-Direttiva 85/337/KEE. Madankollu, id-Direttiva ma 
tipprovdix lill-Kummissjoni l-possibilità li tintervjeni fir-rigward tal-adegwatezza jew tal-
għażla tal-post tal-proġett jew li tikkontrolla l-kontenut tal-istima tal-impatt u tat-termini 
ambjentali approvati (minbarra f’każijiet fejn l-Istat Membru jwettaq żball evidenti fl-istima). 
Dan kollu jaqa’ taħt ir-responsabilità tal-awtoritajiet tal-Istati Membri.

Skont l-informazzjoni għad-dispożizzjoni tal-Kummissjoni, infetħet il-proċedura għall-istima 
tal-impatt ambjentali tal-proġett inkwistjoni. Il-Ministru kompetenti diġà approva studju 
preliminari tal-istima tal-impatti. Minkejja dan, din l-approvazzjoni tikkostitwixxi biss stadju 
preliminari tal-proċess u ma toħloqx effetti ġuridiċi vinkolanti. Filfatt, sussegwentement 
għandha ssir EIA (Stima tal-Impatt Ambjentali) u mbagħad din għandha tiġi soġġetta għall-
konsultazzjoni tal-pubbliku. Wara li titlesta din il-fażi, hija l-awtorità kompetenti li għandha 
tieħu deċiżjoni finali u tapprova jew ma tapprovax l-EIA. Jidher li dan għadu ma seħħx. 

Għalhekk dan ifisser li attwalment ma jista’ jiġi stabbilit ebda ksur tal-leġiżlazzjoni tal-UE. 

Il-Kummissjoni qed issegwi l-iżvilupp tal-każ u qiegħda tistenna l-adozzjoni tal-istima tal-
impatt mill-awtoritajiet Elleniċi qabel ma tkun tista’ tivverifika l-konformità tal-proġett 
inkwistjoni mal-liġi ambjentali tal-UE.

5. Risposta tal-Kummissjoni (REV. II), li waslet fid-19 ta’ Diċembru 2011

Matul il-laqgħa tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet tat-8 ta’ Settembru 2011, il-Kummissjoni ġiet 
informata minn wieħed mill-membri tal-Kumitat li t-termini ambjentali tal-proġett imsemmi 
kienu ġew approvati permezz ta' Deċiżjoni Ministerjali konġunta tal-5 ta’ Lulju 2011. 

Is-servizzi tal-Kummissjoni minnufih ressqu l-kwistjoni quddiem l-awtoritajiet Griegi, matul 
laqgħa li saret f'Ateni fl-14 ta’ Settembru 2011. Mill-analiżi tad-Deċiżjoni Ministerjali 
konġunta tal-5 ta’ Lulju 2011 (200969/05-07-2011) jirriżulta li jeħtieġ li jsiru xi kjarifiki mill-

                                                                                                                                                  
bin/form.pl?lang=el&lango=en&Submit=Rechercher&alldocs=alldocs&docjo=docjo&docop=docop&docor=docor&docj=do
cj&docrequire=&numaff=C-286/08&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
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istess awtoritajiet Griegi. Filfatt, skont l-Artikolu 9 tad-Direttiva 99/31/KE, (ġestjoni tal-
iskart), il-permess ta’ landfill għandu jinkludi “l-klassi [tal-landfill]”. Id-deċiżjoni ma 
ssemmix jekk l-landfill inkwistjoni hux se tkun destinata għal skart perikoluż, mhux perikoluż 
jew inerti. 

Il-Kummissjoni b'hekk iddeċidiet li tressaq mistoqsijiet lill-awtoritajiet Griegi, mhux biss biex 
tivverifika liema klassi ta' skart hija kkonċernata, iżda wkoll biex tiżgura li l-proċedura ta' 
informazzjoni u ta' konsultazzjoni tal-awtoritajiet lokali u tal-pubbliku saret tassew u li jkunu 
ġew irrispettati l-ħtiġijiet ġenerali għal kull klassi ta' skart, imsemmija fl-Anness I tad-
Direttiva 99/31/KE (u partikolarment dawk b'rabta mal-ġestjoni tal-gass). 

Konklużjoni

Il-Kummissjoni se tivverifika: a) taħt liema klassi jaqa’ l-iskart; b) jekk ġewx informati u 
kkonsultati l-awtoritajiet lokali, u kull pubbliku kkonċernat mill-proġett; u c) jekk ittieħdux il-
miżuri meħtieġa sabiex jiġu rispettati l-ħtiġijiet ġenerali msemmija fl-Anness I tad-
Direttiva 99/31/KE (u partikolarment dawk relatata mal-ġestjoni tal-gass). Il-Parlament se 
jinżamm informat dwar l-iżvilupp ta' dan il-fajl.

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

Hekk kif iddikjarat fil-komunikazzjoni preċedenti, il-Kummissjoni kkuntattajt għall-ewwel 
darba lill-awtoritajiet Griegi biex tikseb kjarifiki fuq il-proġett inkwistjoni. Mir-risposta tal-
imsemmija awtoritajiet jirriżulta li, abbażi tad-Direttiva 99/31/KE u l-paragrafu 2.3.3 tad-
Deċiżjoni tal-Kunsill 2003/33/KE (li tistabbilixxi l-kriterji u proċeduri għall-aċċettazzjoni ta’ 
skart f'terraferma artifiċjali skont l-Artikolu 16 u l-Anness II tad-Direttiva 1999/31/KE1) il-
materjali tal-kostruzzjoni li fihom l-asbestos u skart ieħor ta' asbestos adattat jistgħu jiġu 
ammessi mingħajr ma jiġu eżaminati f'landfills għall-iskart mhux perikoluż, f'konformità mal-
Artikolu 6, punt c) iii, tad-Direttiva 99/31/KE. L-awtoritajiet Griegi jqisu b'hekk li l-iskart 
imsemmi fid-Deċiżjoni Ministerjali konġunta tal-5 ta' Lulju 2011 jista' b'hekk jitqiegħed fil-
landfills inkwistjoni.  Madankollu, l-awtoritajiet ma tawx lill-Kummissjoni l-elementi ta' 
prova neċessarji sabiex jiġi stabbilit li l-landfill ipproġġettata tista' fil-fatt tiġi kklassifikata 
bħala "[landfill] għal skart mhux perikoluż" fis-sens tal-leġiżlazzjoni ambjentali tal-UE peress 
li huma informawha biss li l-klassi tal-landfill se tiġi ddikjarata fid-deċiżjoni ta' permess ta' 
tħaddim tal-landfill, li skont il-leġiżlazzjoni Griega tingħata wara t-tlestija tax-xogħol ta' 
konstruzzjoni iżda qabel it-tħaddim tagħha. S'issa din id-deċiżjoni għadha ma tteħditx.  

Fuq din il-bażi, il-Kummissjoni ma għandhiex l-elementi neċessarji sabiex tiżgura li l-landfill 
inkwistjoni hija verament landfill intiża biss għal skart mhux perikoluż (id-Deċiżjoni 
Ministerjali tafferma li l-iskart li se jintbagħat fil-landfill se jkun skart ta' asbestos li jimplika 
li skart ieħor, mhux identifikat, jista' eventwalment jiġi ammess). L-inċertezza fir-rigward tan-
natura ta' skart ieħor li jista' jiġi ammess tqiegħed fid-dubju l-konformità tal-proċedura ta' 
informazzjoni ta' konsultazzjoni tal-pubbliku diġà mwettqa. 

Il-Kummissjoni, sabiex tikkjarifika dawn il-punti, iżda wkoll sabiex tieħu kont ta' ċerti 
elementi kkomunikati mill-petizzjonanti permezz tal-ittra tat-8 ta' Settembru 2011 (eż. l-

                                               
1

ĠU L 11 tas-16.1.2003, p. 27-49



CM\1039542MT.doc 5/6 PE421.179v07-00

MT

invokazzjoni ta' ksur eventwali tad-Direttiva 2008/1/KE dwar il-prevenzjoni u l-kontroll 
integrati tat-tniġġis1) diġà kkuntattjat l-awtoritajiet Griegi għat-tieni darba. 

Fl-aħħar nett, ir-risposta tal-awtoritajiet Griegi ppermettiet li jiġi ċċarat it-tielet punt dwar il-
miżuri previsti għal dak li jikkonċerna l-ġestjoni tal-gass. Fil-fatt, l-iskart li se jiġi ammess fil-
landfill mhux se jkun ta' natura li jinvolvi l-ħolqien ta' gass. Min-naħa l-oħra, ġew previsti 
miżuri adegwati sabiex tiġi evitata l-possibbiltà ta' tniġġis tal-arja mit-trab tal-asbestos. 

Konklużjonijiet

Il-Kummissjoni kkuntattjat l-awtoritajiet Griegi għat-tieni darba sabiex:

a) tikseb kjarifiki addizzjonali għal dak li jikkonċerna l-klassi tal-landfill u n-natura tal-iskart 
li se jitqiegħed fiha;

b) tiżgura li l-proċedura ta' informazzjoni u ta' konsultazzjoni tal-pubbliku ssir b'mod 
adegwat; 

c) tivverifika li l-obbligi tad-Direttiva 2008/1/KE jkunu ġew sodisfatti. 

7. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-27 ta’ Novembru 2012 (REV. IV)

Hekk kif iddikjarat fil-komunikazzjoni preċedenti, il-Kummissjoni kkuntattajt lill-awtoritajiet 
Griegi biex tikseb kjarifiki addizzjonali fuq il-proġett inkwistjoni. 

Mir-risposti tal-awtoritajiet Griegi jirriżulta li l-proġett tal-kostruzzjoni ta’ din “il-landfill 
għall-iskart industrijali” (“Χώρος Διάθεσης Βιομηχανικών Αποβλήτων”) li prinċipalment 
jilqa’ skart li fih siment tal-asbestos, huwa kkunsidrat bħala post tar-rimi għall-iskart 
perikoluż, konformi wkoll mad-Direttiva 99/31/KE u l-paragrafu 2.3.3 tad-Deċiżjoni tal-
Kunsill 2003/33/KE (li tistabbilixxi l-kriterji u proċeduri għall-aċċettazzjoni ta’ skart 
f'terraferma artifiċjali, skont l-Artikolu 16 u l-Anness II tad-Direttiva 1999/31/KE2) il-
materjali tal-kostruzzjoni li fihom l-asbestos u skart ieħor ta’ asbestos adattat jistgħu jiġu 
ammessi mingħajr ma jiġu eżaminati f’landfills għall-iskart mhux perikoluż. 

Madankollu, jirriżulta li, skont diversi dokumenti mressqa mill-awtoritajiet Griegi, li l-iskop 
tal-proġett ġie estiż. Fil-fatt, skont l-istima tal-impatt ambjentali, il-proġett jinvolvi r-rimi tas-
siment tal-asbestos (αμιαντοτσιμέντο) prodott l-aktar mill-impjanti tad-DEH (kumpanija tal-
elettriku) fir-reġjun. Huwa abbażi ta' dan li li l-proċedura ta' informazzjoni u konsultazzjoni 
pubblika twettqet, skont id-Direttiva 2011/92/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
13 ta’ Diċembru 2011 dwar l-istima tal-effetti ta’ ċerti proġetti pubbliċi u privati fuq l-
ambjent3. Madankollu, id-Deċiżjoni Ministerjali konġunta tal-5 ta’ Lulju 2011, li approvat l-
aspetti ambjentali tal-proġett, kienet tgħid li l-proġett kien jinvolvi fuq kollox ir-rimi tal-iskart 
tas-siment tal-asbestos prodott mhux biss fl-installazzjonijiet tad-DEH fir-reġjun iżda wkoll 
ta’ bini pubbliku ieħor (bħal skejjel, sptarijiet, eċċ.). Dan jimplika li skart ieħor, mhux 

                                               
1

ĠU L 24 tad-29.1.2008, p. 8–29
2

ĠU L 11 tas-16.1.2003, p. 27-49
3

ĠU L 26 tas-28.1.2012, p. 1-21
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identifikat, jista' eventwalment jitqiegħed fil-landfill ikkonċernata. Jidher għaldaqstant li l-
pubbliku ġie mgħarraf u kkonsultat abbażi ta' proġett li, sussegwentement, ġie mmodifikat 
sostanzjalment. 

Il-Kummissjoni tinnota wkoll li, b'segwitu ta' rikors quddiem il-Kunsill tal-Istat bil-għan li 
tinkiseb sospensjoni tal-implimentazzjoni tad-Deċiżjoni Ministerjali konġunta, id-DEH (l-
operatur tal-proġett) iddeċidiet, fl-4 ta' April 2012, u b'mod volontarju, li tissospendi x-
xogħlijiet kollha ta' kostruzzjoni għal perjodu ta' 12-il xahar.

Fl-aħħar nett, mit-tweġibiet tal-awtoritajiet Griegi jidher li l-obbligi tad-Direttiva 2008/1/KE 
ġew irrispettati.

Konklużjoni

Il-Kummissjoni se tibqa' teżamina dan il-każ fil-qafas ta' proċedura ta' ksur ġdida bil-għan li 
tiżgura li l-Greċja tirrispetta b'mod sħiħ l-obbligi stipulati fid-Direttiva 2001/92/UE.

8. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fil-31 ta’ Ottubru 2014 (REV. V)

Kif imħabbar fil-komunikazzjoni preċedenti, il-Kummissjoni fetħet fajl ġdid ta’ ksur 
(2012/2230) fejn tqis li l-Greċja ma kinitx tikkonforma mal-obbligi tad-Direttiva 2011/92/UE 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta’ Diċembru 2011 dwar l-istima tal-effetti ta’ 
ċerti proġetti pubbliċi u privati fuq l-ambjent1. Fit-22 ta’ Frar 2013, il-Kummissjoni indirizzat 
avviż ta’ tqegħid fil-mora lill-Greċja li tikkunsidra li l-proġett ta’ kostruzzjoni tal-landfill 
f’Megalopoli ġie (fl-istadju tad-Deċiżjoni Ministerjali konġunta tal-5 ta’ Lulju 2011 li 
tapprova t-termini ambjentali tal-proġett) mibdul b’mod sostanzjali wara l-finalizzazzjoni tal-
proċedura ta’ konsultazzjoni tal-pubbliku.

Il-Kummissjoni tinnota wkoll li, b’segwitu ta' rikors quddiem il-Kunsill tal-Istat bil-għan li 
tinkiseb sospensjoni tal-implimentazzjoni tad-Deċiżjoni Ministerjali konġunta, id-DEH (l-
operatur tal-proġett) iddeċidiet, fl-4 ta’ April 2012, u b’mod volontarju, li tissospendi x-
xogħlijiet kollha ta’ kostruzzjoni għal perjodu ta’ 12-il xahar. Din id-deċiżjoni tad-DEH ġiet 
imġedda u tibqa’ valida sakemm tittieħed id-Deċiżjoni tal-Kunsill tal-Istat. Għandu jiġi 
enfasizzat ukoll li kinet ġiet ippreżentata wkoll azzjoni oħra biex tikseb l-annullament tad-
Deċiżjoni Ministerjali preċipitata.

Għandu jiġi mfakkar ukoll li l-proġett inkwistjoni huwa inkluż fil-Pjan ta’ Azzjoni li kien 
ippreżentat mill-Gvern tar-Repubblika Ellenika bħala parti mill-każ 2003/2187 (rigward il-
ġestjoni ta’ skart perikoluż fil-Greċja) għandu jikkontribwixxi għat-konformità mas-sentenza 
C-286/08.

Konklużjoni

Il-Kummissjoni se tistenna li tingħata s-sentenza qabel tikkunsidra li tieħu azzjoni ulterjori fil-
proċedura ta’ ksur. 
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