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Suġġett: Petizzjoni 1710/2013, imressqa minn Kyriakos Gkikas, ta’ ċittadinanza 
Griega, dwar il-miżbla ta’ Fyli u l-impatt tagħha fuq l-ambjent u s-saħħa tar-
residenti lokali

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jindika li l-miżbla ta’ Fyli, li diġà ilha topera għal 53 sena, qed tikkawża 
problemi tas-saħħa serji ħafna fost ir-residenti lokali ta’ kull età (inklużi mard tal-ġilda u l-
kanċer) u għalhekk problemi soċjali, domestiċi u finanzjarji. Huwa jixtieq ikun jaf jekk l-
awtoritajiet Griegi ħadux xi miżuri biex jipproteġu s-saħħa ta’ dawk milquta, jagħlqu l-
miżbla, jipprevjenu l-ftuħ ta’ sit ġdid għar-rimi ta’ skart illegali u jirriabilitaw iż-żona fir-
rigward tal-ambjent u l-arkeoloġija. Huwa jesprimi tħassib dwar in-nuqqas ta’ monitoraġġ 
tossikoloġiku u epidemjoloġiku u n-nuqqas li jiġu implimentati l-aħjar prattiki globali rigward 
il-ġestjoni tal-iskart. Huwa jixtieq ikun jaf ukoll għaliex l-UE qiegħda tkompli tiffinanzja siti 
għar-rimi ta’ skart imħallat massiv bħal dawn, jitlob għall-għeluq immedjat u definittiv tal-
miżbla inkwistjoni, għall-prevenzjoni, ir-riabilitazzjoni ta’ djalogu bażi, u r-riċiklaġġ u l-
produzzjoni ta’ kompost mill-iskart billi l-awtoritajiet jaġixxu fl-interess pubbliku taħt 
spezzjoni mill-qrib u kontinwa.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-13 ta’ Ġunju 2014. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni (l-
Artikolu 216(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fil-31 ta’ Ottubru 2014

Il-Kummissjoni hija konxja mill-isfidi li qed tħabbat wiċċha magħhom il-Greċja fis-settur tal-
iskart. Fil-21 ta’ Frar 2013 iddeċidiet li tirreferi l-pajjiż lura lill-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja 
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talli naqas milli jimplimenta sentenza preċedenti dwar il-miżbliet illegali. Fl-2005, il-Qorti 
ddeċidiet li l-Greċja ma kinitx qed tieħu miżuri suffiċjenti biex tagħlaq u tirriabilita l-miżbliet 
kollha illegali li joperaw fil-pajjiż u peress li ma kien sar l-ebda progress sodisfaċenti aktar 
minn 9 snin wara d-deċiżjoni, il-Kummissjoni talbet lill-Qorti biex timponi penali finanzjarji 
fuq il-Greċja. Fl-4 ta’ Settembru 2014, l-Avukat Ġenerali ppubblikat l-opinjoni tagħha dwar 
il-każ u talbet ukoll lill-Qorti biex timponi penali finanzjarji fuq il-Greċja.

Dan il-każ jikkonċerna l-operat ta’ siti ta’ rimi ta’ skart mhux liċenzjat u mhux ikkontrollat u 
ta’ faċilitajiet tal-iskart mingħajr liċenzja (bħal dik li hemm ġewwa Fyli) li huma meqjusa li 
qed joperaw mingħajr rispett għall-kundizzjonijiet ambjentali (“Περιβαλλοντικοί Οροι” bil-
Grieg) inklużi fil-permess tagħhom.

Fil-qasam tal-ambjent, l-Unjoni Ewropea adottat numru importanti ta’ Direttivi li fihom ir-
rekwiżiti minimi. Madankollu, għandu jiġi nnutat li l-Kummissjoni Ewropea m’għandhiex il-
kompetenza li twettaq spezzjonijiet fis-siti fl-Istati Membri sabiex tinvestiga l-konformità 
mad-direttivi tal-UE fil-qasam tal-ambjent. L-Istati Membri għandhom l-obbligu li jittrasponu 
d-direttivi tal-UE fil-qasam tal-ambjent f’leġiżlazzjoni nazzjonali u għaldaqstant hija l-
leġiżlazzjoni nazzjonali li tapplika għas-sitwazzjonijiet konkreti; wara dan, l-awtoritajiet 
nazzjonali rilevanti għandhom ir-responsabilità li jinfurzaw b'mod adegwat id-
dispożizzjonijiet nazzjonali li jittrasponu l-leġiżlazzjoni tal-UE dwar l-iskart. Barra minn 
hekk, l-Istati Membri għandhom l-obbligu li jipprovdu r-rimedji meħtieġa sabiex jiżguraw il-
protezzjoni legali effettiva fl-oqsma koperti mid-dritt tal-UE1.

Il-Kummissjoni qed tipprovdi assistenza teknika lill-awtoritajiet Griegi biex tgħinhom 
jikkonformaw b’mod sħiħ mal-leġiżlazzjoni tal-UE dwar l-iskart u qed tissorvelja mill-qrib 
mhux biss is-sitwazzjoni tal-iskart fil-Greċja b’mod ġenerali, iżda wkoll il-funzjonament ta’ 
Fyli li hija l-akbar miżbla tal-pajjiż. Għal dan il-għan, reċentement infetaħ fajl pilota ġdid tal-
UE. L-għan ta dan il-fajl huwa, fost oħrajn, biex jiġi ssorveljat il-progress imwettaq mill-
awtoritajiet kompetenti fl-implimentazzjoni tad-diversi rakkomandazzjonijiet imposti mill-
ispetturi.

Għandu jiġi enfasizzat li spezzjonijiet fis-sit qed jitwettqu b’mod regolari fil-miżbla ta’ Fyli 
mis-servizzi nazzjonali kompetenti sabiex tiġi ssorveljata l-konformità mal-leġiżlazzjoni dwar 
l-iskart kemm fil-livell nazzjonali kif ukoll tal-UE u qed jiġu imposti 
rakkomandazzjonijiet/sanzjonijiet fuq l-operatur tal-miżbla.

Fil-passat, kien hemm il-possibbiltà ta’ finanzjament mill-fondi tal-UE ta’ kwalunkwe tip ta’ 
installazzjoni għat-trattament tal-iskart, inklużi miżbliet, bil-kondizzjoni li dawn ikunu 
konformi mal-leġiżlazzjoni tal-UE rilevanti. Is-servizzi tal-Kummissjoni Ewropea rċevew id-
dokumenti ta’ għeluq mill-awtoritajiet Griegi għall-proġett tal-Fond ta’ Koeżjoni 2000-2006 “ 
Kostruzzjoni tat-tieni miżbla tal-Attica tal-Punent ġewwa Fyli ”. Fid-dawl ta’ dawn il-
dokumenti kollha, is-servizzi tal-Kummissjoni ddeterminaw li l-proġett kien jissodisfa ir-
rekwiżiti meħtieġa sabiex l-awtoritajiet Griegi jirċievu l-ħlas finali. Għaldaqstant il-proġett 
ġie mħallas u magħluq.

Dan l-approċċ kien iġġustifikat sabiex jiġi evitat rimi mhux ikkontrollat tal-iskart. Fil-perjodu 
ta’ finanzjament il-ġdid (2014-2020) mhux se jkun aktar possibbli l-finanzjament ta’ miżbliet, 
(ħlief fuq gżejjer), sakemm dawn ma jkunux parti minn faċilità integrata tal-iskart. Barra minn 

                                               
1 Artikolu 19 (1) it-tieni subparagrafu tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea.
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hekk, l-awtoritajiet Griegi se jkollhom jippreparaw pjan ta’ azzjoni kredibbli biex jilħqu l-miri 
tad-devjazzjoni tal-miżbliet u tar-riċiklaġġ bħala kondizzjoni meħtieġa biex jirċievu 
finanzjament mill-fondi ta’ koeżjoni tal-UE.

Konklużjonijet

Il-Kummissjoni se tkompli tissorvelja s-sitwazzjoni ġewwa Fyli, u l-miżuri meħuda mill-
awtoritajiet Griegi mhux biss biex jiġi ggarantit il-funzjonament adegwat tal-miżbla, iżda 
wkoll biex jiġi stabbilit netwerk adegwat ta’ faċilitajiet integrati tal-iskart ladarba l-miżbla ta’ 
Fyli tilħaq il-kapaċità massima tagħha. Il-Kummissjoni se tuża l-mezzi kollha disponibbli 
għal dan il-għan, inklużi l-istrumenti finanzjarji, u taqsam l-kompetenza teknika mal-Greċja.


