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Suġġett: Petizzjoni 0573/2011, imressqa minn Konstantinos Papadigenopoulos, ta’ 
nazzjonalità Griega, flimkien ma’ 2,220 firma, dwar żbalji u nuqqasijiet serji 
fl-istima tal-impatt ambjentali għas-sit tal-miżbla proposta f’Mavro Vouno 
Grammatikou, u l-ksur assoċjat tal-leġiżlazzjoni ambjentali tal-UE

1. Sommarju tal-petizzjoni

B’referenza għall-post ta’ sit ta’ miżbla qrib Mavro Vouno Grammatikou fil-Lvant ta’ Attica, 
il-petizzjonant jgħid li hemm żbalji u nuqqasijiet serji fl-istima tal-impatt ambjentali rilevanti. 
Il-proġett ngħata għajnuna mill-Fond ta’ Koeżjoni (Deċiżjoni C(2004)5509) iżda l-
implimentazzjoni tiegħu ġiet posposta bis-sottomissjoni ta’ lment mir-residenti lokali lill-
Qorti Suprema Griega. Il-petizzjonant isostni li dan il-każ jinvolvi ksur ta’ sensiela ta’ atti 
leġiżlattivi tal-UE, inklużi d-Direttiva 2008/1/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar 
il-prevenzjoni u l-kontroll integrati tat-tniġġis, id-Direttiva 2008/105/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill dwar standards ta’ kwalità ambjentali fil-qasam tal-politika tal-ilma, 
id-Direttiva 2006/118/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-protezzjoni tal-ilma 
ta’ taħt l-art kontra t-tniġġis u d-deterjorament, id-Direttiva 2001/42/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istima tal-effetti ta’ ċerti pjanijiet u programmi fuq l-ambjent u 
d-Direttiva tal-Kunsill 85/337/KEE dwar l-istima tal-effetti ta’ ċerti proġetti pubbliċi u privati 
fuq l-ambjent, u għaldaqstant jistieden lill-Parlament Ewropew biex jintervieni sabiex iwaqqaf 
il-proġett inkwistjoni.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-23 ta’ Settembru 2011. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-16 ta’ Diċembru 2011
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Il-petizzjonant jiddenunċja l-proġett ta’ bini ta’ miżbla fir-reġjun ta’ Attika tal-Lvant, b’mod 
aktar preċiż, fil-lok imsejjaħ Mavro Vouno, fi ħdan il-Komun ta’ Grammatikou. Skont il-
petizzjonant, l-imsemmi proġett jikser id-dispożizzjonijiet tal-leġiżlazzjoni ambjentali tal-UE 
(b’mod partikolari tad-direttivi 99/31/KE1 dwar ir-rimi ta’ skart f’terraferma, 2008/98/KE2

dwar l-iskart u 85/337/KEE3 dwar l-istima tal-effetti ta’ ċerti proġetti pubbliċi u privati fuq l-
ambjent). Barra minn hekk, u dejjem skont il-petizzjonant, l-Istudju tal-Impatt Ambjentali li 
sar għal dan il-proġett fih għadd ta’ żbalji ċari tal-istima li saru mill-awtoritajiet Elleniċi.

a. L-istorja tal-azzjonijiet imwettqa mill-Kummissjoni f’dak li jirrigwarda l-proġett ta’ miżbla 
fi Grammatikou

Il-Kummissjoni tixtieq tibda billi tirrimarka li, tul dawn l-aħħar snin, irċeviet għadd kbir ħafna 
ta’ ilmenti u diversi ittri oħra, rigward il-proġett ta’ bini tal-miżbla fi Grammatikou. Dawn l-
ilmenti kienu indirizzati kemm mill-petizzjonant u kemm minn persuni oħra li lmentaw, li 
isimhom jidher fid-dokumentazzjoni mressqa flimkien mal-petizzjoni, u li huma 
rrappreżentati mill-petizzjonant. F’dak li jirrigwarda lill-petizzjonant, dan kien ressaq ukoll 
ilment lill-Kummissjoni fid-data tat-8 ta’ April 2011. Il-Kummissjoni kienet għarrfitu li ma 
kienx hemm ksur tal-leġiżlazzjoni ambjentali tal-UE (għar-raġunijiet li se nispjegaw fil-
paragrafi li ġejjin) permezz ta’ ittra tad-9 ta’ Settembru 2011. Peress li min għamel l-ilment 
ma kienx wieġeb, il-fajl ingħalaq. 

Ta’ min jinnota wkoll li l-Kummissjoni fl-imgħoddi kienet diġà fetħet żewġ fajls ta’ ksur 
dwar dan is-suġġett fuq il-bażi ta’ żewġ ilmenti: l-ewwel wieħed fl-2004 u t-tieni wieħed fl-
2008 bil-għan li tivverifika li r-Repubblika Ellenika kienet konformi mal-obbligi tal-
leġiżlazzjoni tal-UE. Il-Kummissjoni kienet ikkonkludiet fin-nuqqas ta’ kull ksur tal-liġi 
ambjentali tal-UE (u partikolarment tad-direttivi 85/337/KEE dwar l-istima tal-effetti ta’ ċerti 
proġetti pubbliċi u privati fuq l-ambjent, 99/31/KE dwar ir-rimi ta’ skart f’terraferma 
75/442/KEE, kif immodifikata mid-Direttiva 91/156/KEE, dwar l-iskart4) u kienet għalhekk 
iddeċidiet li tipproċedi bl-għeluq tal-fajls b’deċiżjoni tas-16 ta’ Marzu 2005 u b’deċiżjoni tal-
5 ta’ Ġunju 2008. 

Jeħtieġ ukoll jiġi enfasizzat li fid-data tat-30 ta’ Marzu 2011, u wara li kien wasallu ilment, l-
Ombudsman Ewropew kien iddeċieda li jiftaħ fajl (432/2011/ANA). Dan il-fajl ingħalaq fl-
1 ta’ Awwissu 2011. Fid-deċiżjoni tiegħu tal-għeluq tal-fajl5 l-Ombudsman kien għarraf lil 
min kien għamel l-ilment li "I intend to transfer a copy of the complaint file to the European 
Parliament’s Committee on Petitions. The copy of the file will include the Ombudsman’s 
internal summary of the complaint and the Commission’s submissions". Il-Kummissjoni ma 
riditx għalhekk tgħaddi mill-ġdid, b’mod estensiv, fuq l-elementi kollha li kienu jinsabu fit-
tweġiba li kienet tressqet lill-Ombudsman Ewropew. 

b. In-nuqqas ta’ ksur tal-leġiżlazzjoni ambjentali tal-UE

Ir-rimi f’miżbla jikkostitwixxi wieħed mill-metodi ta’ mmaniġġjar tal-iskart u huwa soġġett 
għad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 99/31/KE (awtorizzazzjoni, ammissjoni tal-iskart, 
                                               
1 ĠU L 182 tas-16.7.1999, p. 1-19
2 ĠU L 312 tat-22.11.2008, p. 3-30
3 ĠU L 175 tal-5.7.1985, p. 40-48
4 ĠU L 78 tas-26.3.1991, p. 32-37
5 http://www.ombudsman.europa.eu/en/cases/decision.faces/mt/10775/html.bookmark
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kontroll u sorveljanza fil-fażi tal-operazzjoni, għeluq tal-installazzjoni, immaniġġjar wara l-
għeluq). Irid jiġi ċċarat li anke jekk il-leġiżlazzjoni ambjentali tal-UE tagħti l-prijorità lil 
proċessi oħra, hija fl-ebda każ ma tipprojbixxi lill-Istati Membri milli jagħżlu dik tar-rimi 
f’miżbla. B’mod parallel, il-bini ta’ miżbliet għandu jkun soġġett għal stima ambjentali skont 
id-Direttiva 85/337/KEE. Madankollu, id-direttiva ma tagħtix lill-Kummissjoni li tintervjeni 
fir-rigward ta’ kemm il-proġett huwa xieraq jew fir-rigward tal-lokalizzazzjoni tiegħu jew li 
tikkontrolla s-sostanza tal-istudju tal-impatt u tat-termini ambjentali approvati (bl-eċċezzjoni 
tal-każijiet fejn l-Istat Membru jwettaq żball ċar ta’ valutazzjoni1). Dan kollu jaqa’ taħt ir-
responsabilità tal-awtoritajiet tal-Istati Membri.  

Ta’ min jinnota li skont id-Direttiva 2008/98/KE, id-deċiżjoni fuq il-livell (nazzjonali, 
dipartimentali, reġjonali) tal-ippjanar għall-immaniġġjar tal-iskart hija f’idejn l-awtoritajiet 
nazzjonali, li għandhom ukoll il-marġini ta’ diskrezzjoni fir-rigward tal-għażla tal-metodi u 
tas-siti ta’ eliminazzjoni. Dan kollu ma jistax jiġi soġġett għal kontroll min-naħa tal-
Kummissjoni. F’dak li jirrigwarda r-reġjun ta’ Attiki, l-ippjanar reġjonali għall-immaniġġjar 
tal-iskart kien ġie konkluż permezz tal-adozzjoni tal-liġi 3164/2003, li tapprova s-siti li huma 
xierqa biex jilqgħu fihom installazzjonijiet tal-immaniġġjar tal-iskart. Fost dawn is-siti hemm 
dak ta’ Grammatikou.

F’dan il-każ, il-proġett kien tressaq għal evalwazzjoni tal-impatt ambjentali skont id-
Direttiva 85/337/KEE u l-proċeduri previsti minnha kienu ġew rispettati. Fi tmiem il-
proċedura ta’ stima ambjentali, kienet ġiet adottata d-deċiżjoni ministerjali 
komuni 136945/5.12.2003 li tirrigwarda l-approvazzjoni tat-termini ambjentali. Ta’ min 
jinnota li l-pubbliku kien ġie mgħarraf u kellu l-possibilità li jesprimi l-fehma tiegħu qabel l-
approvazzjoni finali tal-proġett. Barra minn hekk, l-awtoritajiet kompetenti wara l-
approvazzjoni tal-proġett, għarrfu lill-pubbliku u qiegħdu għad-dispożizzjoni tiegħu it-tagħrif 
kollu meħtieġ. Il-petizzjonant, u kull persuna oħra interessata, kellha għalhekk il-possibilità li 
tipparteċipa u ssemma l-fehma tagħha. 

Għandu jiġi nnutat f’dan l-istadju li l-proġett ta’ bini ta’ miżbla fi Grammatikou diġà kien is-
suġġett ta’ żewġ rikorsi quddiem il-qorti. L-ewwel rikors quddiem il-Kunsill ta’ Stat Grieg 
(imressaq mill-komunità ta’ Grammatikou u kontra d-deċiżjoni li permezz tagħha t-termini 
ambjentali tal-proġett kienu ġew approvati) kien ġie miċħud fit-18 ta’ April 2007. Il-Kunsill 
ta’ Stat kien ikkunsidra li l-istudju tal-impatt ambjentali li sar mill-awtoritajiet kompetenti tar-
Repubblika Ellenika kien jissodisfa l-kriterji kwalitattivi rekwiżiti mil-leġiżlazzjoni kemm 
nazzjonali u kemm tal-Unjoni Ewropea, kien jippermetti l-prevenzjoni u/jew l-affrontar tal-
isfunzjonamenti tal-miżbla li setgħu jinqalgħu, u li b’hekk, l-ebda ksur tad-dritt nazzjonali, u 
tal-UE, ma seta’ jiġi stabbilit. Il-proġett ta’ bini ta’ sit għar-rimi ta’ skart fir-reġjun ta’ 
Grammatikou, fil-lok imsemmi Mavro Vouno, ġie għalhekk iġġudikat permezz tas-sessjoni 
plenarja tal-Kunsill ta’ Stat Grieg. L-imħallef nazzjonali, li huwa wkoll l-imħallef tad-dritt 
komuni inkarigat mill-applikazzjoni tad-dritt tal-UE, ċaħad ir-rikors li ddaħħal fil-konfront 
tad-deċiżjoni li biha t-termini ambjentali tal-proġett kienu ġew approvati.

                                               
1 L-eżistenza ta’ studji li joħorġu b’konklużjonijiet differenti, minn dawk imsemmija fl-
Istudju ta' Impatt Ambjentali, fuq il-konsegwenzi li proġett jista' jkollu fuq l-ambjent ma 
jikkostitwixxix żball ċar ta' valutazzjoni.
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It-tieni rikors, ippreżentat mill-Komun ta’ Grammatikou, kien tressaq quddiem il-Qorti tal-UE 
(kawża T-13/08) bil-ħsieb li jiġi ottenut l-annullament tad-Deċiżjoni E(2004) 5509 tal-
Kummissjoni, tal-21 ta’ Diċembru 2004, rigward l-għoti ta’ għajnuna tal-Fondi ta’ Koeżjoni 
għall-proġett intitolat “ħolqien ta’ sit ta’ dfin sanitarju tal-iskart fl-installazzjoni integrata ta’ 
mmaniġġjar tal-iskart tal-Attika tal-Grigal fil-post imsemmi ‘Mavro Vouno Grammatikou’, li 
jinsab fir-Repubblika Ellenika”. Din l-istess Qorti kienet ċaħdet l-imsemmi rikors. 

Jeħtieġ f’dan l-istadju li ninnutaw li f’dak li jirrigwarda d-Deċiżjoni E(2004) 5509, li permezz 
tagħha l-Kummissjoni kienet aċċettat li tikkofinanzja l-proġett ta’ bini tal-miżbla ta’ 
Grammatikou, il-kofinanzjament tal-proġett huwa dipendenti minn ċerti kundizzjonijiet 
partikolari li kienu ġew inkorporati fid-deċiżjoni ta’ kofinanzjament. 

Il-Kummissjoni kellha għad-dispożizzjoni tagħha, fil-kuntest tad-deċiżjoni ta’ kofinanzjament 
tal-proġett ikkonċernat, tagħrif meħtieġ biex tkun tista’ ssib infrazzjoni tal-leġiżlazzjoni 
ambjentali u tieħu l-miżuri adegwati, jekk tali infrazzjoni kienet teżisti. Madankollu, peress li 
tali infrazzjoni ma nstabitx, id-deċiżjoni msemmija qabel setgħet tiġi adottata. Dan huwa 
għalhekk ikkonfermat mill-Qorti li ċaħdet ir-rikors li kien maħsub biex jiġi ottenut l-
annullament tad-deċiżjoni tal-Kummissjoni. Barra minn hekk, meta jkun qed isir il-ħlas finali 
għal dan il-proġett, il-Kummissjoni se tivverifika jekk tkunx ingħatat awtorizzazzjoni qabel il-
funzjonament tal-installazzjoni, skont it-termini tal-Artikolu 9 tad-Direttiva 99/31/KE; din l-
awtorizzazzjoni, li tinħareġ wara li ssir spezzjoni tas-sit, kellha tassigura li l-proġett 
jiffunzjona f’konformità mad-dispożizzjonijiet tal-imsemmija direttiva, ħaġa li timplika wkoll 
li l-miżuri kollha li jirrigwardaw il-ħarsien tal-arja u tal-ilmijiet kienu ttieħdu.

F’dak li jirrigwarda l-invokazzjoni, min-naħa ta’ min qed jagħmel l-ilment, tad-
Direttiva 80/68/KEE dwar il-ħarsien ta’ ilma ta’ taħt l-art kontra tniġġis ikkawżat minn ċerti 
sustanzi perikoluzi1 (kif ukoll tad-Direttiva l-ġdida 2006/118/KE dwar il-protezzjoni tal-ilma 
ta’ taħt l-art kontra t-tniġġis u d-deterjorament2) li skont l-ilment, ġie miksur minħabba t-
tniġġis ikkawżat minn ċertu tħaffir fl-ekosistema tal-baħar, il-Kummissjoni tixtieq l-ewwel u 
qabel kollox tirrimarka li l-imsemmija direttiva tapplika biss għall-ilmijiet ta’ taħt l-art u 
mhux għall-ambjent tal-baħar. Madankollu, anke jekk il-bażi ġuridika invokata hija żbaljata, 
il-Kummissjoni tixtieq tenfasizza li t-termini ambjentali approvati mid-Deċiżjoni ministerjali 
komuni u “kkonfermati” mid-deċiżjoni ta’ ġustizzja (tal-Kunsill ta’ Stat) fihom il-garanziji 
meħtieġa bil-għan li tiġi pprevenuta kull ħsara ambjentali u/jew li jiġi msewwi kull impatt 
negattiv li seta’ jiġi kkawżat lill-ambjent. Il-Kummissjoni tixtieq f’dan l-istadju ttenni li ksur 
tal-leġiżlazzjoni tal-UE rigward l-iskart u l-ilma ma jistax jiġi stabbilit ħlief jekk waqt il-fażi 
ta’ funzjonament tal-miżbla (fażi li għadha ma bdietx) din tiġi li tiffunzjona b’mod li ma 
jikkonformax mat-termini tal-leġiżlazzjoni ambjentali tal-UE.

Fir-rigward tat-tniġġis suppost tal-ekosistemi tal-baħar minħabba xogħlijiet għall-bini tal-
miżbla, kif jippretenti min qed jagħmel l-ilment, jeħtieġ li ninnutaw li l-ispetturi ambjentali 
tal-Ministeru tal-Ambjent Grieg intervenew, wara li rċievew xi ilmenti, u talbu kjarifiki 
mingħand ir-Reġjun t’Attiki. L-awtoritajiet reġjonali ċaħdu l-allegazzjonijiet kollha; b’mod 
partikolari, huma jikkontestaw ir-rabta ta’ kawżalità bejn it-tniġġis tal-ekosistema tal-baħar u 
xogħlijiet għall-bini tal-miżbla u jippreżentaw kawżi oħra possibbli, jiġifieri l-qirda tal-flora 
wara n-nirien tal-2009. Ta’ min josserva li l-awtoritajiet reġjonali jirrimarkaw li spezzjonijiet 
                                               
1 ĠU L 20 tas-26.1.1980, p. 43-48
2 ĠU L 372 tas-27.12.2006, p. 19-31
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in situ jsiru kważi ta’ kuljum u li l-ebda differenza tal-istudju approvat ma ġie nnutat sal-
ġurnata tal-lum.

Fir-rigward tad-diversi affermazzjonijiet ġenerali l-oħra tal-petizzjonant rigward ir-riskji li 
jirriżultaw mill-bini u l-funzjonament tal-proġett (pereżempju t-tniġġis tal-għejun tal-ilma), il-
possibilità ta’ ksur tad-direttivi dwar l-immaniġġjar tal-iskart jew il-ħarsien tal-ilmijiet se 
tiddependi mill-manjiera li biha se tiffunzjoni l-installazzjoni, jiġifieri jekk tikkonformax jew 
le mad-dispożizzjonijiet pertinenti tal-leġiżlazzjoni ambjentali tal-UE.

Konklużjoni

Il-proġett ta’ bini ta’ miżbla fi Grammatikou, fil-post imsejjaħ “Mavro Vouno”, diġà ġie 
eżaminat mill-Kummissjoni fi tliet okkażjonijiet: permezz tal-fajls bid-dati tal-2004 u tal-
2008, imma wkoll qabel l-approvazzjoni tad-Deċiżjoni E(2004) 5509 dwar il-kofinanzjament 
tal-proġett. L-ebda ksur tal-leġiżlazzjoni ambjentali tal-UE ma seta’ jinstab. Barra minn hekk, 
l-imsemmi proġett diġà kien is-suġġett ta’ 2 deċiżjonijiet tal-Qorti mogħtija minn imħallfin 
Komunitarji. Il-Kunsill ta’ Stat Grieg u l-Qorti tal-UE t-tnejn li huma ċaħdu r-rikorsi 
ppreżentati mill-komunità ta’ Grammatikou u stabbilixxew il-validità tal-proġett, u dik tad-
deċiżjoni tal-Kummissjoni fir-rigward tal-kofinanzjament tiegħu. Kwalunkwe ksur tal-
leġiżlazzjoni ambjentali tal-UE ma jistax jiġi stabbilit ħlief fl-istadju tal-funzjonament tal-
miżbla, fl-ipoteżi fejn din tiġi li topera b’mod kuntrarju għall-eżiġenzi ambjentali stabbiliti 
minn din l-istess leġiżlazzjoni u bi ksur tal-permessi mogħtija.

4. Risposta tal-Kummissjoni (REV), li waslet fit-30 ta’ Mejju 2011

Il-Kummissjoni tixtieq tikkonferma l-komunikazzjoni preċedenti tagħha u terġa’ tafferma l-
assenza ta’ xi ksur tal-liġi ambjentali tal-UE. Il-proġett inkwistjoni diġà kien is-suġġett ta’ 
tliet sentenzi mogħtija minn imħallfin tal-qorti tal-komunità. Il-Kunsill tal-Istat Grieg (fl-2007 
u reċentement, fit-13 ta’ Jannar 2012) u t-Tribunal tal-UE t-tnejn li huma ċaħdu l-appelli 
ppreżentati mill-komunità ta’ Grammatikou. Il-Kunsill tal-Istat Grieg identifika l-validità tal-
proċedura ta’ awtorizzazzjoni tal-proġett filwaqt li t-Tribunal tal-UE ċaħad it-talba sabiex tiġi 
annullata d-deċiżjoni tal-Kummissjoni dwar il-kofinanzjament tagħha għaliex din kienet 
inammissibbli.
Madankollu, fit-18 ta’ Jannar 2012 ir-rapport ta’ spezzjoni tas-servizz tal-ispetturi ambjentali 
enfasizza xi nuqqasijiet jew ommissjonijiet fl-Istima tal-Impatt Ambjentali li ġew identifikati 
matul l-implimentazzjoni tal-proġett (eż. il-preżenza ta’ nixxiegħa ilma viċin il-proġett ma 
ġietx evalwata biżżejjed, ma kien hemm l-ebda studju komprensiv dwar il-grad ta’ attività 
sismika fir-reġjun ...).

Abbażi ta’ dan, ġie ppreżentat appell ġdid qabel il-Qorti Distrettwali ta’ Ateni. Fit-
28 ta’ Frar 2012 it-Tribunal iddeċieda li jissospendi x-xogħolijiet sas-16 ta’ Marzu 2012, id-
data ta’ meta se jinstema’ l-każ. Din id-deċiżjoni ġiet imġedda fis-16 ta’ Marzu 2012 bi 
skadenza ġdida fil-21 ta’ Mejju 2012.

Madankollu, dawn l-elementi kollha fl-ebda każ ma jippermettu treġġigħ lura mill-pożizzjoni
meħuda mill-Kummissjoni.
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Tabilħaqq, il-Kummissjoni tixtieq tfakkar li fuq il-bażi tad-Direttiva 2011/92/UE1, huma l-
Istati Membri li għandhom jikkontrollaw is-sustanza fl-Istima tal-Impatt Ambjentali; barra 
minn hekk, din id-Direttiva ma tipprovdix sistema ta’ monitoraġġ tal-miżuri approvati. F’dan 
il-każ, dan il-kontroll ġie magħmul permezz tal-ispetturi ambjentali bil-għan li jivverifikaw li 
l-eżekuzzjoni tal-proġett tkun konformi mar-rekwiżiti tal-liġi. In-nuqqasijiet jew 
ommissjonijiet li jiġu identifikati permezz tal-informazzjoni disponibbli u evalwati matul l-
awtorizzazzjoni għandhom ikunu r-responsabbiltà tal-awtoritajiet Griegi kompetenti li jieħdu 
l-miżuri korrettivi meħtieġa sabiex jiġu indirizzati (eż. ir-reviżjoni tal-awtorizzazzjoni 
mogħtija).

Barra minn hekk, għandu wkoll jiġi mfakkar, hekk kif il-Qorti ddikjarat f’diversi 
okkażjonijiet (eż., is-sentenza tad-19.1.2010 fil-Każ C-555/07, paragrafu 48), li l-qrati
nazzjonali huma wkoll kapaċi li jinterpretaw il-liġi nazzjonali fid-dawl tal-liġi tal-Unjoni 
Ewropea, u li japplikaw dan:

B’hekk, meta tapplika d-dritt nazzjonali, il-qorti nazzjonali li qed tintalab tinterpretah 
għandha tagħmel dan, sakemm ikun possibbli, fid-dawl tat-test u tal-għan ta’ din id-direttiva 
sabiex jintlaħaq ir-riżultat stabbilit minnha u sabiex b’hekk tikkonforma ruħha mat-tielet 
paragrafu tal-Artikolu 288 TFUE (ara, f’dan is-sens, is-sentenzi ċċitati iktar ‘il fuq 
von Colson u Kamann, punt 26; Marleasing, punt 8; Faccini Dori, punt 26, kif ukoll 
Pfeiffer et, punt 113). Ir-rekwiżit ta’ interpretazzjoni konformi tad-dritt nazzjonali huwa 
inerenti fis-sistema tat-Trattat minħabba li din tippermetti li l-qorti nazzjonali tiżgura, fil-
kuntest tal-kompetenzi tagħha, l-effettività sħiħa tad-dritt tal-Unjoni meta tiddeċiedi l-kawża 
li jkollha quddiemha (ara, f’dan is-sens, is-sentenza Pfeiffer et, iċċitata iktar ‘il fuq, 
punt 114). (paragrafu 48 tas-sentenza msemmija hawn fuq).

F’dan il-kuntest, il-Kummissjoni tinnota li din il-pożizzjoni politika hija wkoll dik adottata 
mill-Parlament Ewropew, kif iddikjara fir-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tas-
6 ta’ Lulju 2010 dwar id-deliberazzjonijiet tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet fl-2009 (2009/2139 
(INI)) fejn il-punt (K) jgħid hekk:

“K. billi ċ-ċittadini għandhom, b’mod partikulari, jkunu konxji – kif 
rikonoxxut mill-Ombudsman Ewropew fid-deċiżjoni ta’ Diċembru 2009 li 
għalqet l-investigazzjoni fir-rigward tal-ilment 822/2009/BU kontra l-
Kummissjoni – li l-proċedimenti fil-qrati nazzjonali huma parti mill-proċess 
tal-implimentazzjoni tal- leġiżlazzjoni Ewropea fl-Istati Membri, u li l-Kumitat 
għall-Petizzjonijiet ma jistax jindirizza kwistjonijiet soġġetti għal 
proċedimenti fi qrati nazzjonali u lanqas ma jista’ jirrevedi r-riżultat ta’ tali 
proċedimenti.”

Rigward il-proposta tal-kostruzzjoni ta’ miżbla ġewwa Grammatikou, żewġ sentenzi tal-
Kunsill tal-Istat Grieg u sentenza terza mit-Tribunal tal-UE seħħu diġà (it-tlieta li huma kienu
favur il-kontinwazzjoni tal-proġett) filwaqt li proċedimenti ġodda qed jittieħdu quddiem it-
Tribunal tal-Istanza ta’ Ateni.

                                               
1 ĠU L26, 28.1.2012
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Il-Kummissjoni tixtieq tenfasizza wkoll id-dokument 'Il-ġestjoni tal-iskart fl-Ewropa:
problemi ewlenin u l-aħjar prattiki’ (PE 453.194) Direttorat Ġenerali tal-Politiki Interni tal-
Unjoni, tal-Parlament Ewropew, li tħejja fil-15 ta’ Settembru 2011 fuq talba tal-Kumitat 
għall-Petizzjonijiet u li kkonkluda dwar il-miżbla ta’ Grammatikou li:

"Available information suggests that the Grammatiko landfill site and the waste management 
centre are a serious attempt to reduce the environmental and health impact caused by un-
managed or badly managed waste as soon as possible. 
(…) 

Inferring from the researched information, it seems that the authorities try to find and 
implement the best solution for a difficult problem, in a way that is in full accordance with EU 
regulations. The available information is not sufficient enough to allow conclusions on what 
could have been done for a better involvement and reassurance of the local population". 

Fl-aħħar nett, il-Kummissjoni tixtieq tenfasizza li l-oppożizzjoni ta’ grupp ta’ nies jew
komunità għal proġett, tkun kemm tkun ħarxa, minnha nnifisha ma tippermettix li dak il-
proġett isir illegali jew in-nuqqas ta’ konformità mas-sentenzi li ngħataw diġà.

Konklużjoni

L-ebda ksur tal-liġi ambjentali tal-UE ma jista’ jiġi identifikat f’dan l-istadju. Dan ġie 
kkonfermat tliet darbiet mill-Kunsill tal-Istat Grieg u t-Tribunal tal-UE. L-awtoritajiet Griegi 
għandhom jieħdu azzjoni korrettiva xierqa sabiex jiġu indirizzati nuqqasijiet jew 
ommissjonijiet li ġew identifikati mill-ispetturi ambjentali fit-18 ta’ Jannar 2012. It-teħid ta’ 
miżuri bħal dawn se jiġi kkontrollat permezz tal-proċedura legali quddiem it-Tribunal tal-
Istanza ta’ Ateni.

L-ebda ksur tal-liġi tal-UE ma jista' jiġi stabbilit sakemm il-proġett ma bediex f’nuqqas ta’ 
konformità mal-obbligi ta’ dik il-liġi ambjentali.

5. Risposta tal-Kummissjoni (REV.II), li waslet fit-28 ta’ Ġunju 2013.

Fil-laqgħa tagħha tal-25 ta' April 2013, il-Kummissjoni għarrfet lill-Kumitat għall-
Petizzjonijiet li kien tressaq rikors ta' annullament tal-proġett mill-Muniċipalità ta' Marathona 
quddiem il-Kunsill ta' Stat Grieg.

Fil-21 ta' Mejju 2013, il-Kunsill ta' Stat ċaħad l-imsemmi rikors.  Hekk din hija t-tielet 
deċiżjoni (wara dawk tal-2007 u tal-2012) ta' din il-qorti amministrattiva suprema favur il-
kontinwazzjoni tal-proġett.

Konklużjoni

L-aħħar deċiżjoni tal-Kunsill ta' Stat Grieg tikkonferma, għal darba oħra, mhux biss il-
pożizzjoni tal-Kummissjoni li ma kien hemm l-ebda ksur tal-leġiżlazzjoni ambjentali tal-UE 
iżda wkoll dik tal-Parlament Ewropew kif inhi espressa fid-dokument tad-Direttorat Ġenerali 
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għall-Politiki Interni tal-Unjoni "Il-ġestjoni tal-iskart fl-Ewropa: problemi ewlenin u l-aħjar 
prattiki" (PE 453.194) diġà msemmi fil-komunikazzjoni preċedenti.


