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Suġġett: Petzzjoni 0039/2008, imressqa minn Ch.L., ta’ nazzjonalità Griega, dwar it-
trattament inadegwat ta’ skart tal-isptarijiet fil-Greċja 

1. Sommarju tal-petizzjoni 

Il-petizzjonant jirreferi għal numru ta’ nuqqasijiet kbar fit-trattament ta’ skart perikoluż tal-
isptarijiet fil-Greċja. Rigward dan, huwa jsemmi l-inċineraturi speċjali f’siti tar-rimi ta’ skart 
f’Ano Liosia f’Ateni u d-ditta ta’ Sterimed Ltd.: huwa jiddubita jekk dawn humiex konformi 
mar-rekwiżiti għat-trattament ta’ skart perikoluż. Il-petizzjonant jibża’ li din is-sitwazzjoni
mhux aċċettabbli jista’ jkollha konsegwenzi serji għall-ambjent, l-ilma ta’ taħt l-art u s-saħħa 
pubblika, u jitlob lill-Parlament Ewropew biex jinvestiga sa liema punt l-iskart tal-isptarijiet 
fil-Greċja huwa ttrattat f’konformità mal-leġiżlazzjoni relevanti tal-UE. 

2. Ammissibilità    

Iddikjarata ammissibbli fl-20 ta’ Ġunju 2008. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ Proċedura). 

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-22 ta’ Ottubru 2008.

I. Il-petizzjoni 

Il-petizzjonant jindika li minkejja l-eżistenza ta’ leġiżlazzjoni ambjentali stretta rigward il-
ġestjoni tal-iskart tal-isptarijiet fil-Greċja sa mill-2003, il-liġi mhix qiegħda tiġi rispettata 
minħabba skart tal-isptarijiet li qiegħed jinġarr u ttrattat b’mod li joħloq riskju għas-saħħa tal-
bniedem u tal-ambjent. Huwa jemmen li l-kumpaniji fdati bil-ġestjoni tal-iskart tal-isptarijiet fil-
Greċja ma jikkonformawx mar-rekwiżiti preskritti u huwa jipprovdi xi evidenza f’dan ir-rigward. 

Skont il-petizzjonant, ir-rekwiżiti li jikkonċernaw ġestjoni xierqa tal-iskart tal-isptarijiet ġew 
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stabbiliti fil-leġiżlazzjoni nazzjonali, jiġifieri l-JMD (id-Deċiżjoni Ministerjali 
Konġunta) 37591/03, li tipprovdi li skart ta’ din ix-xorta għandu jinħaraq jew ikun steriliżżat. 
Mill-informazzjoni provduta mill-petizzjonant jidher li dawn ir-rekwiżiti m’humiex konformi
jew eżegwiti kif għandu jkun mill-awtoritajiet nazzjonali minħabba nuqqas ta’ infrastruttura 
għal trattament tajjeb tal-iskart u infurzar tal-liġi. 

B’riżultat ta’ dan, l-iskart tal-isptarijiet qiegħed jinġarr f’kundizzjonijiet mhux kontrollati u 
maħżun fi mħażen illegali, li joħloq perikli għas-saħħa tal-bniedem u tal-ambjent. L-ebda 
informazzjoni m’hi provduta rigward fejn jinsabu dawn l-imħażen, imma l-petizzjonant jikkwota 
l-isem tal-kumpanija li allegatament qed tiġġestixxi ħażin l-iskart u hu jipprovdi evidenza 
fotografika tas-sitwazzjoni.                        

II.  Il-kummenti tal-Kummissjoni fuq il-petizzjoni 

Il-leġiżlazzjoni tal-Komunità dwar l-iskart tipprovdi rekwiżiti ġenerali li japplikaw għall-ġestjoni
tal-iskart, inkluż skart mill-kura tas-saħħa tal-bniedem jew tal-annimali. Partikularment id-
Direttiva 2006/12/KE dwar l-iskart1 tindika li l-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri 
meħtieġa biex jiżguraw li l-iskart ikun irkuprat jew mormi mingħajr ma jkun ta’ periklu għas-
saħħa tal-bniedem jew tal-ambjent. 

Skart mediku, bħal dak imsemmi fil-petizzjoni, għandu jkun klassifikat bħala perikoluż. Id-
Direttiva 91/689/KEE dwar skart perikoluż2 tobbliga lill-Istati Membri biex jassiguraw li fil-
proċess tal-ġbir, waqt il-ġarr u l-ħżin temporanju, l-iskart ikun ippakkjat sewwa u mmarkat skont 
l-istandards internazzjonali u Komunitarji li hemm fis-seħħ. Fejn ikun hemm skart perikoluż qed 
jiġi trasferit, għandu jkollu miegħu formola ta’ identifikazzjoni li jkollha d-dettalji kif rikjesti
mid-direttiva. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa biex jitolbu li fuq kull sit fejn
jinħatt skart perikoluż l-iskart ikun reġistrat u identifikat. 

Id-direttivi għandhom jiġu trasposti u implimentati fil-liġi nazzjonali fl-Istati Membri. Għalhekk, 
hija l-leġiżlazzjoni nazzjonali Griega, jiġifieri l-JMD (id-Deċiżjoni Ministerjali 
Konġunta) 37591/03 li tapplika direttament. Minbarra dan, l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti 
huma responsabbli għall-infurzar tal-leġiżlazzjoni nazzjonali li tipprevjeni riskji speċifiċi relatati 
mal-ġarr u l-ġestjoni tal-iskart.  B’hekk, każi individwali għandhom jiġu solvuti permezz ta’ 
proċeduri nazzjonali amministrattivi u ġudizjarji.                                             

Il-Kummissjoni, fl-irwol tagħha bħala gwardjan tat-Trattati, tissorvelja jekk il-leġiżlazzjoni 
Komunitarja tkunx implimentata kif suppost. Fil-każ ta’ nuqqas ta’ konformità, il-Kummissjoni 
tista’ tieħu passi legali kontra l-Istat Membru inkwistjoni.                 

III.  Konklużjonijiet 

Fid-dawl tal-informazzjoni provduta mill-petizzjonant, il-Kummissjoni hi tal-opinjoni li jista’ 
jkun hemm indikazzjonijiet ta’ problemi bl-infurzar tal-leġiżlazzjoni Komunitarja fil-qasam tal-

                                               
1 ĠU L 114, 27.4.2006, p. 9 (Id-Direttiva qiegħda tiġi riveduta bħalissa – ara: 
http://ec.europa.eu/environment/waste/strategy.htm)
2 ĠU L 377, 31.12.1991, p. 20 (id-Direttiva qiegħda tiġi riveduta bħalissa – ara: 
http://ec.europa.eu/environment/waste/strategy.htm)

Adlib Express Watermark



CM\750407MT.doc 3/3 PE415.091v01-00

MT

ġestjoni ta’ skart perikoluż (partikularment skart tal-isptarijiet) fil-Greċja. Il-Kummissjoni 
m’għandhiex informazzjoni dettaljata rigward dan il-każ partikolari (jiġifieri fejn jinsabu l-
faċilitajiet ta’ ħżin ta’ skart illegali), imma se tikkuntattja lill-awtoritajiet Griegi biex tfittex 
tiċċara din il-kwistjoni u tiżgura li jkun hemm kwalunkwe segwitu xieraq.   

Jekk il-petizzjonant hu tal-opinjoni li l-leġiżlazzjoni Komunitarja nkisret, il-Kummissjoni tixtieq 
tinkuraġġih biex jippreżenta ilment li jkun fih id-dettalji meħtieġa fuq is-sit: 
http://ec.europa.eu/community_law/index_en.htm. 
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