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AVVIŻ LIL MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0172/2008 ppreżentata minn Michalis Vomvas (ta’ nazzjonalità 
Griega), f’isem l-assoċjazzjoni taċ-ċittadini “Ktima Fix”, li għandha 9 firem 
oħra, dwar il-protezzjoni tal-green area ta’ Ktima Fix f’Irakleio Attikis u t-
trasferiment tagħha lil residenti lokali

1. Sommarju tal-petizzjoni 

F’isem l-assoċjazzjoni taċ-ċittadini fuq imsemmija, il-petizzjonant jitlob il-protezzjoni ta’ 
waħda mill-ftit green areas li fadal fil-parti tal-Lvant tar-reġjun ta’ Ateni, “Ktima Fix”
f’Irakleio Attikis, u tal-bini protett f’din iż-żona li huwa ta’ valur uniku arkitettoniku u 
storiku. Huwa jikkunsidra wkoll li din iż-żona għandha tkun trasferita għall-pussess tar-
residenti lokali. Peress li l-awtoritajiet kompetenti Griegi qedin jikkunsidraw preżentement li 
jbiddlu l-istat protett taż-żona, u peress li l-pussess u l-post tagħha fl-istruttura governattiva 
għadhom ma kinux iċċarati, il-petizzjonant jitlob lill-Parlament Ewropew biex jiżgura li l-
leġiżlazzjoni ambjentali tal-UE tkun applikata b’mod korrett b’rabta mad-deċiżjonijiet li 
għandhom jittieħdu dwar il-futur ta’ din il-green area vitali.  

2. Ammissibbiltà

Iddikjarata ammissibbli fil-1 ta’ Lulju 2008. Informazzjoni mitluba mill-Kummissjoni skond 
ir-Regola 192(4).

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

Il-petizzjoni

Il-petizzjonanti huma l-Kumitat tar-Residenti tal-muniċipalità ta’ Neo Iraklio, Attica. Huma 
jitolbu valutazzjoni tal-atti u ommissjonijiet allegati ta’ uffiċjali ta’ amministrazjoni pubblika 
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matul il-ġestjoni tal-każ Fix Estate, speċjalment fir-rigward ta’ trasparenza u drittijiet u 
obbligazzjonijiet relatati ta’ amministrazzjoni pubblika u ċ-ċittadini, il-politiki tal-Komunità 
Ewropea dwar l-edukazzjoni u l-kultura, u l-ambjent.

Skond il-petizzjonanti, il-Fix Estate, li jinkludi 28,000 metri kwadri (inkluż bini), huwa l-
uniku monument storiku-kulturali u “green lung” f’żona li altrimenti hija popolata ħafna. L-
argumenti ewlenin involuti jikkonċernaw l-pussess tal-Fix Estate (Stat Grieg jew werrieta 
Fix) u l-istat tiegħu bħala monument imniżżel bħala protett, żewġ argumenti li jiddeterminaw 
il-possibbiltà li jkun mogħti dan l-Estate għall-użu tal-komunità lokali bħala post għal 
attivitajiet ta’ divertiment u kultura. 

Kunflitt legali bejn il-werrieta Fix u l-Istat Grieg inħoloq f’nofs in-1980s rigward il-pussess 
ta’ 15,000 m². Filwaqt li deċiżjoni tal-qorti kienet pendenti, Deċiżjoni magħquda tal-Ministeri 
tal-Finanzi, Ambjent u Xogħlijiet Pubbliċi u Kultura kienet mogħtija fil-bidu tal-2002 li 
tiddikjara li 15.000 m² kienu jappartjenu lill-Istat u li l-Fix Estate kellu jkun mixtri bil-fors 
għall-iskopijiet tal-Culture Olympiad. Filwaqt li drittijiet ta’ pussess tal-werrieta Fix kienu 
kkonfermati minn sentenza tal-qorti f’Ġunju 2002, l-Istat ressaq appell kontra din is-sentenza 
u l-Ministeru tal-Kultura ppubblika deċiżjoni li tniżżel l-Fix Estate bħala monument 
(għalkemm tikkwota lill-Istat erronjament bħala s-sid tal-Estate kollu u d-deċiżjoni kienet 
meħuda ġurnata waħda qabel ma daħlet fis-seħħ il-Liġi relevanti dwar il-lista ta’ monumenti 
u l-artijiet tagħhom). L-Istat ma ddepożitax il-prezz interim għax-xiri obbligatorju sal-
iskadenza prevista, għalhekk irriżulta l-kanċellament tal-proċess u l-annullament tad-
deċiżjoni Ministerjali tal-2002 sentejn wara. Fl-istess ħin, talba għal dissoluzzjoni introdotta 
mill-Istat fl-2003 instabet ammissibbli mill-Kunsill Legali tal-Istat. Fl-2005, u waqt li kienet 
fis-seħħ il-proċedura legali, l-Istat introduċa rinunzja mit-talba tiegħu, bl-għan li jixtri l-estate 
mill-werrieta Fix u li jagħti l-użu tiegħu lill-komunità lokali. Bħala riżultat ta’ dan, 
applikazzjoni mressqa preċedentement mill-familja Fix sabiex il-Fix Estate ikun “imneħħi 
mil-lista” ta’ monumenti protetti irriżultat ammissibbli għal eżaminazzjoni. 

Il-petizzjonanti jargumentaw li l-Istat ma ttrattax din ir-rinunjza b’mod kunfidenzjali, is-
servizz relevanti (Segretarju Ġenerali għal Utilizzazzjoni Olimpika) ma kellux l-awtorità jew 
il-kompetenza fil-materja u, barra minn hekk, akkompanja lir-rinunzja b’opinjoni li ħalliet 
barra elementi importanti. Kif jargumentaw il-petizzjonanti, ladarba daħlet fis-seħħ ir-
rinunzja tal-Istat, il-werrieta Fix saru sidien tal-estate kollu mingħajr ma l-bejgħ ta’ estate ma 
kien assigurat minn qabel (kif previst inizjalment) u t-talba tagħhom li l-Fix estate jkun 
“imneħħi minn fuq il-lista” ta’ monumenti protetti saret ammissibbli għal eżaminazzjoni.  

Skond il-petizzjonanti, il-fatt li l-Istat irrinunzja t-talba tiegħu għal dissoluzzjoni tal-Fix 
Estate fl-2005 mingħajr ma ħa l-passi neċessarji għall-bejgħ tiegħu mis-sidien legali tiegħu, 
kif ukoll il-ġestjoni tal-każ fil-perjodu 2002-2004 (fi kliem ieħor deċiżjoni għal xiri bil-fors u 
imniżżel fil-lista bħala monument protett) jiffurmaw serje ta’ azzjonijiet mhux ġustifikabbli li 
ma jservux l-interess pubbliku.  

Pożizzjoni tal-Kummissjoni

Filwaqt li taqbel mas-sensittività tal-każ rigward il-komiunità legali, il-Kummissjoni tixiteq 
tfakkar li m’għandhiex il-kompetenza legali fil-materja. Azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-
kultura, inkluż il-protezzjoni ta’ wirt kulturali, hija bbażata fl-Artikolu 151 tat-Trattat KE. L-
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Artikolu 151 jistabbilixxi li l-Komunità għandha tikkontribwixxi għall-fjoritura tal-kulturi ta' 
l-Istati Membri, filwaqt li tirrispetta d-diversità nazzjonali u reġjonali tagħhom u fl-istess 
waqt tirriżalta il-wirt kulturali komuni. L-azzjoni tal-Komunità għandha jkollha il-mira li 
tinkoraġġixxi l-kooperazzjoni bejn l-Istati Membri u, jekk jinħtieġ, tappoġġa u tissupplimenta 
l-azzjoni tagħhom.

Konklużjoni

Il-protezzjoni u promozzjoni tal-wirt kulturali nazzjonali jaqa’ taħt l-awtorità tal-Istati 
Membri. 

Il-Kummissjoni tosserva li l-petizzjonanti diġà indirizzaw lejn l-awtoritajiet kompetenti 
nazzjonali sabiex jitolbu iktar informazzjoni u kjarifikazzjonijiet fir-rigward tal-każ, u 
tesprimi t-tama li t-talba tagħhom tkun trattata b’mod xieraq.    
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