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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0920/2005, imressqa mis-Sur Evangelos Alexos, ta’ nazzjonalità 
Griega, f’isem il-moviment ċiviku Domokos, u minn 3 kofirmatarji, dwar sit 
ta’ radam illegali f’Domokos Ftiotidas fil-Greċja

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant isostni li s-sit ta’ radam li qiegħed viċin ħafna ta’ Domokos Ftiotidas mhuwiex 
konformi mad-dispożizzjonijiet fis-seħħ dwar is-settur tal-ambjent u s-saħħa. Speċifikament, 
il-petizzjonant isostni li s-sit ta’ radam ikkonċernat ikkontribwixxa għal tniġġiż serju tal-ilma 
tal-pjan u sar għalhekk ta’ periklu għas-saħħa pubblika. Minħabba li skont hu, dan is-sit ta’ 
radam kien iffinanzjat minn fondi Ewropej, il-petizzjonant jitlob lill-Parlament Ewropew biex 
jintervjeni u jiżgura li l-atti leġiżlattivi Ewropej li hemm fis-seħħ f’dan is-settur jiġu mħarsa 
strettament.

Informazzjoni

– Il-moviment ċiviku diġà ressaq il-każ quddiem it-Tribunal ta’ Lamia.
– Il-petizzjoni tinkludi ħafna dokumentazzjoni u ritratti.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fl-14 ta’ Frar 2006. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu192(4) tar-Regoli ta’ Proċedura). 

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-12 ta’ Mejju 2006.

Sfond tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jesprimi t-tħassib tiegħu dwar il-ġestjoni ta’ sit ta’ radam f’Domokos Ftiotidas 
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fil-Greċja.

Skont il-petizzjonant, il-ġestjoni tas-sit ta’ radam, awtorizzat fl-1996-1997 u li ilu jopera mill-
1999, qed joħloq problemi serji għas-saħħa u għall-ambjent u dan minħabba diversi 
nuqqasijiet, l-aktar f’dawk li huma l-monitoraġġ tal-tnixxija u l-protezzjoni tal-ilma, il-
kontrolli tal-bijogass u l-ġestjoni tas-sit b’mod ġenerali. Il-petizzjonant isostni li hemm diversi 
kundizzjonijiet tekniċi f’din l-awtorizzazzjoni li sal-lum għadhom ma ġewx implimentati. 

Kummenti tal-Kummissjoni

L-obbligi ġenerali relatati mal-ipproċessar tal-iskart huma stabbiliti fuq livell Komunitarju 
permezz tad-Direttiva 75/442/KEE dwar l-iskart1. Din id-Direttiva tobbliga lill-Istati Membri 
biex jiżguraw li min-naħa l-iskart jiġi eliminat jew riċiklat mingħajr l-ebda periklu għas-saħħa 
tal-bniedem u mingħajr ma ssir ħsara lill-ambjent, u min-naħa l-oħra, iridu jiżguraw ukoll li l-
impriżi li jeliminaw jew jirriċiklaw l-iskart ikunu awtorizzati u jkunu sottomessi għal kontrolli 
perijodiċi.

Id-Direttiva 1999/31/KE dwar ir-rimi tal-iskart f’siti ta’ radam2 tistabbilixxi l-kundizzjonijiet 
tekniċi għall-ħolqien, il-ġestjoni, l-għeluq u ż-żamma tas-siti ta’ radam, li għandhom l-għan li 
jipprevjenu jew jillimitaw kemm jista’ jkun l-effetti negattivi tas-siti ta’ radam fuq is-saħħa 
tal-bniedem u l-ambjent. Minħabba li dawn huma siti ta’ radam li ngħatatilhom 
awtorizzazzjoni jew li diġà kienu qed jintużaw meta ġiet trasposta d-Direttiva, jiġifieri fis-
16 ta’ Lulju 2001, id-Direttiva tirrikjedi li l-pjan għall-ġestjoni tas-siti kkonċernati ikun
sottomess lill-awtoritajiet kompetenti fi żmien sena, biex dawn ikunu jistgħu jiddeċiedu jekk 
is-siti ta’ radam jistgħux jibqgħu jiġu użati f’konformità mar-rekwiżiti tekniċi tad-Direttiva.

Konklużjoni 

Il-Kummissjoni se tibgħat ittra lill-awtoritajiet Griegi biex titlobhom informazzjoni biex tkun 
tista’ tiddeċiedi jekk il-Greċja ssodisfatx l-obbligi tagħha fir-rigward tal-liġi Komunitarja 
applikabbli. Il-Kumitat għall-Petizzjonijiet tal-Parlament Ewropew se jinżamm aġġornat dwar 
it-tweġiba tal-awtoritajiet Griegi.

4. Risposta supplimentari tal-Kummissjoni, li waslet fl-10 ta’ Novembru 2006.

Skont l-informazzjoni mogħtija mill-awtoritajiet Griegi, il-proġett għall-kostruzzjoni ta’ sit ta’ 
radam f’Domokos ġie approvat fit-28 ta’ Marzu 1997, bil-kofinanzjament tal-FEDER, fil-
qafas tal-Programm operattiv reġjonali għall-"Greċja Kontinentali" 1994-1999. Il-baġit tiegħu 
kien ta’ 231 130 000 drachma (678 297,87 euro).

Il-proġett kien dwar il-kostruzzjoni ta’ sit ta’ radam ta’ 33 000 m² għall-ħtiġijiet ta’ 
15 000 resident, li jinkludi r-reċintar tas-sit, is-sistema tad-dawl u t-tħaddir, is-sistema tad-
dranaġġ u dik tat-toroq tal-aċċess.

                                               
1 Emendata bid-Direttiva 91/156/KEE, ĠU L 78 tas-26.3.1991, p. 32
2 ĠU L 182 tas-16.7.1999, p. 1
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Dan il-proġett tlesta fl-14 ta’ Mejju 1998, bl-ispejjeż pubbliċi jitilgħu għal 198 607 355 
drachmas (582 853,57 euro). Ix-xogħlijiet addizzjonali għall-protezzjoni tas-sit ġew 
iffinanzjati mill-fondi nazzjonali biss. L-ispejjeż ta’ dawn ix-xogħlijiet tela’ għal 149 710,47 
euro. 

Il-kumpanija responsabbli għat-tindif tal-belt ta’ Domokos kienet il-benefiċjarja aħħarija u l-
entità responsabbli għat-twettiq tal-proġett. Wara s-6 ta’ Ottubru 1999 (data tal-istralċ tal-
kumpanija), il-belt ta’ Domokos ħadet dan is-sit f’idejha.

Meta beda jopera dan is-sit ta’ radam, u minħabba l-istralċ tal-kumpanija tat-tindif, l-
ipproċessar tal-iskart kien difettuż u l-likwidi li bdew ħerġin mis-sit ta’ radam ma kinux 
ipproċessati bijoloġikament. Biex isolvu din il-problema, il-belt ta’ Domokos implimentat 
proġett biex jitlesta s-sit ta’ radam ta’ Domokos, li kien iffinanzjat mill-fondi nazzjonali biss.

B’ittra tas-7 ta’ April 2006, l-awtoritajiet Griegi ntalbu jipprovdu informazzjoni dwar l-istat 
preżenti tat-tħaddim u l-miżuri adottati biex tiġi żgurata l-konformità mal-liġi Ewropea fil-
qasam tal-ambjent, speċjalment f’dawk li huma l-għoti ta’ permessi, il-mod ta’ kif isiru l-
ispezzjonijiet mill-awtoritajiet kompetenti, il-kontroll tal-kwalità u l-analiżi tal-ilma kif ukoll 
il-pjan ġenerali għall-ġestjoni tas-sit.
Peress li l-Kummissjoni ma rċeviet l-ebda risposta, intbagħtet ittra oħra biex tfakkar lill-
awtoritajiet Griegi biex jipprovdu l-informazzjoni fi żmien xahar.

Meta l-Kummissjoni tirċievi risposta, il-Kumitat għall-Petizzjonijiet jiġi nfurmat dwar l-
iżviluppi.

5. Risposta supplimentari tal-Kummissjoni, li waslet fil-21 ta’ Ottubru 2008.

Biex jiġu verifikati l-allegazzjonijiet tal-petizzjonant, il-Kummissjoni talbet informazzjoni 
lill-awtoritajiet Griegi dwar is-sistema tagħhom ta’ awtorizzazzjoni u dwar it-tħaddim tas-sit 
ta’ radam f’Domokos.

Jidher li s-sit ta’ radam imsemmi, li kien ilu jopera mill-1998, kellu xi affarijiet li ma kinux 
qed jaħdmu. Sabiex is-sit jiġi rranġat u ġestit biex jiġi konformi mar-rekwiżiti tal-liġi 
Komunitarja (jiġifieri d-Direttiva 99/31/KE1, dwar ir-rimi tal-iskart f’sit ta’ radam, li bdiet 
tapplika mis-16 ta’ Lulju 2001), l-awtoritajiet Griegi ddeċidew li jagħmlu evalwazzjoni tal-
istat tas-sit. 
L-evalwazzjoni tal-impatt ambjentali saret u wasslet għal adozzjoni tad-Deċiżjoni 
3049/6.6.2007 tas-Segretarju Ġenerali tar-Reġjun tal-Greċja Kontinentali. Din id-Deċiżjoni 
tistabbilixxi l-kundizzjonijiet ambjentali biex is-sit ta’ radam jiġi rranġat u jkompli jaħdem. 
Wara dan, l-operatur tas-sit ipprepara l-istudju tiegħu dwar l-organizzazzjoni u t-tħaddim ta’ 
dan is-sit ta’ radam u ssottomettih għall-approvazzjoni tal-awtoritajiet reġjonali. Minbarra 
dan, l-awtoritajiet lokali għamlu spezzjoni tas-sit biex jiżguraw li kien konformi mal-
kundizzjonijiet stabbiliti bid-Deċiżjoni 3049/6.6.2007 dwar dan is-suġġett. Fl-aħħarnett, il-
Prefett ħareġ awtorizzazzjoni biex dan is-sit ta’ radam ikun jista’ jopera (11848/19.12.2007). 
Fid-dawl ta’ dak imsemmi hawn fuq, jidher li s-sit ta’ radam eżistenti ġie rranġat biex ikun 
jista’ jopera f’konformità mal-liġi Komunitarja pertinenti. Għalhekk mhux possibbli li jiġi 

                                               
1 ĠU L 182 tas-16.7.1999, p.1.
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stabbilit ksur tal-liġi ambjentali Komunitarja.
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