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Suġġett: Petizzjoni 1401/2012, imressqa minn Donalda Saule Surplyte, ta’ 
ċittadinanza Litwana, f’isem il-Komunità tal-Villaġġ ta’ Kisiniai, dwar 
proġett approvat ta’ minjiera miftuħa fil-villaġġ ta’ Kisiniai (Klaipėda, il-
Litwanja)

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanti joġġezzjonaw għal deċiżjoni amministrattiva li approvat proġett ta’ minjiera 
miftuħa taż-żrar u r-ramel fil-villaġġ tagħhom ta’ Kisiniai (id-distrett ta’ Dovilai, Klaipėda). 
Qed jibżgħu li tali attività ekonomika jkollha impatt negattiv ħafna fuq is-saħħa tal-
popolazzjoni, u jenfasizzaw li ser issir bejn 34 u 50 metru biss ’il bogħod mill-bini 
residenzjali. Fir-rigward tal-approvazzjoni tal-proġett, il-petizzjonanti ddenunzjaw li r-
residenti ngħataw 10 ijiem biss għall-parteċipazzjoni pubblika, li tmur kontra dak li ġie 
stabbilit fil-Konvenzjoni ta’ Aarhus. Il-petizzjonanti joġġezzjonaw ukoll għall-konklużjoni 
mid-Dipartiment Reġjonali għall-Ħarsien tal-Ambjent ta’ Klaipėda (ir-referenza tad-
dokument hija (9.14.5)-LV4-1776, bid-data tal-04-05-2011) li ma kien hemm l-ebda ħtieġa ta’ 
valutazzjoni tal-impatt ambjentali għall-approvazzjoni ta’ dan il-proġett.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-8 ta’ April 2013. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni (l-
Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-30 ta’ Ottubru 2013

Il-Konvenzjoni ta’ Aarhus dwar l-aċċess għall-informazzjoni, il-parteċipazzjoni pubblika fit-
teħid tad-deċiżjonijiet u l-aċċess għall-ġustizzja fi kwistjonijiet ambjentali (minn hawn ’il 
quddiem – il-Konvenzjoni ta’ Aarhus) fir-rigward tal-proġetti ġiet inkorporata fil-
leġiżlazzjoni tal-UE permezz tad-Direttiva 2011/92/UE dwar l-istima tal-effetti ta’ ċerti 
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proġetti pubbliċi u privati fuq l-ambjent1 (minn hawn ’il quddiem – id-Direttiva VIA).

Il-mina miftuħa tar-ramel u ż-żrar fil-villaġġ ta’ Kisiniai (il-Litwanja) tista’ taqa’ fil-kamp ta’ 
applikazzjoni tad-Direttiva VIA.

F’konformità mal-Artikolu 4(2) tad-Direttiva VIA, għal proġetti elenkati fl-Anness II, l-Istati 
Membri għandhom jiddeterminaw jew permezz ta’ eżami każ b’każ, u/jew permezz tal-
istabbilizzazzjoni ta’ limiti jew kriterji oħra, jekk proġett għandux ikun suġġett għal 
valutazzjoni tal-impatt f’konformità mal-Artikoli 5 sa 10.

Skont l-Artikolu 4(3) tad-Direttiva VIA, meta jitwettaq eżami każ b’każ jew jiġu stabbiliti l-
limiti jew il-kriterji għall-għan tal-paragrafu 2, għandhom jitqiesu l-kriterji tal-għażla rilevanti 
stabbiliti fl-Anness III.

Abbażi tal-informazzjoni pprovduta u disponibbli fuq il-websajt tad-Dipartiment Reġjonali 
għall-Ħarsien tal-Ambjent ta’ Klaipėda2, jiġifieri li l-mina miftuħa tar-ramel u ż-żrar 
approvata għandha tkopri 10,35 ha, il-proġett inkwistjoni jaqa’ fil-kategorija ta’ “Barrieri, 
minjieri miftuħa u l-estrazzjoni tal-pit (proġetti mhux inklużi fl-Anness I)” (il-Punt 2(a) tal-
Anness II għad-Direttiva VIA). Mill-informazzjoni pprovduta, jidher li l-awtoritajiet Litwani 
kompetenti applikaw eżami każ b’każ meta ddeterminaw jekk il-proġett inkwistjoni għandux 
ikun suġġett għal valutazzjoni tal-impatt ambjentali.

Il-petizzjonanta tallega li l-awtoritajiet kompetenti, fil-konklużjoni tal-iskrinjar tal-VIA, ma 
qisux li d-distanza miż-żona tal-proġett għall-eqreb proprjetajiet privati hija ta’ bejn 34 u 
54 metru. Mill-informazzjoni disponibbli jidher li l-awtorità kompetenti kienet konxja u qieset 
din l-informazzjoni. B’mod partikolari, il-konklużjoni tal-iskrinjar tal-VIA finali dwar il-
valutazzjoni tal-impatt ambjentali tal-estrazzjoni tal-barriera ta’ Kisiniai tinkludi l-
informazzjoni li l-eqreb proprjetà privata tinsab 30 metru ’l bogħod mit-territorju li qed jiġi 
ppjanat (80 metru ’l bogħod miż-żona tal-barriera) u fit-test tal-konklużjonijiet huwa previst 
li, sabiex jiġu mħarsa t-territorji tal-madwar minn kwalunkwe tferrix ta’ trab, il-barriera se tiġi 
mdawra b’imbankment tal-ħamrija. F’dan ir-rigward, għandu jiġi nnutat li d-Direttiva VIA ma 
tistabbilixxi l-ebda kriterju jew limitu ta’ distanza, imma teħtieġ li l-kriterji rilevanti stabbiliti 
fl-Anness III jitqiesu meta jiġi ddeterminat jekk proġett għandux ikun suġġett għal 
valutazzjoni tal-impatt ambjentali, eż. post f’żona b’popolazzjoni kbira u l-kapaċità ta’ 
assorbiment tal-ambjent naturali, u f’dan il-każ dan kien imwettaq. Għaldaqstant, abbażi tal-
informazzjoni pprovduta, il-Kummissjoni mhix f’pożizzjoni li tistabbilixxi li l-awtoritajiet 
ikkonkludew b’mod ħażin li l-valutazzjoni tal-impatt ambjentali għall-proġett inkwistjoni 
m’għandhiex tkun obbligatorja.

Il-petizzjonanta tallega li mid-data tal-adozzjoni tal-konklużjoni tal-iskrinjar tal-VIA, il-
komunità ngħatat biss 10 ijiem biex tissottometti proposta lill-awtorità kompetenti sabiex din 
tanalizzaha. F’dan ir-rigward l-Artikolu 4(4) tad-Direttiva jipprevedi biss li l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li d-determinazzjoni li ssir mill-awtoritajiet kompetenti skont il-

                                               
1 ĠU L 26, 28.1.2012, p. 1–21.

2 http://klrd.am.lt/VI//files/0.319346001304678380.pdf
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paragrafu 2 issir disponibbli għall-pubbliku. Għalhekk, id-Direttiva VIA ma tirregolax din il-
kwistjoni. Madankollu, kif il-Qorti tal-Ġustizzja kkjarifikat fil-każ C-75/08 Mellor “fl-ipoteżi 
fejn id-deċiżjoni ta’ Stat Membru li ma jissuġġettax proġett li jaqa’ taħt l-Anness II tad-
Direttiva 85/337 għal VIA skont l-Artikoli 5 sa 10 ta’ din id-direttiva tindika l-motivi li 
fuqhom hija bbażata, din id-deċiżjoni hija mmotivata biżżejjed ladarba l-motivi li hija 
tinkludi, flimkien mal-elementi li diġà ġew informati lill-persuni interessati, u eventwalment 
ikkompletati mill-informazzjoni supplimentari neċessarja li l-amministrazzjoni nazzjonali 
kompetenti hija marbuta li tipprovdilhom fuq talba tagħhom, ikunu tali li jippermettulhom li 
jikkunsidraw l-opportunità li jippreżentaw rikors kontra din id-deċiżjoni”1. Mill-informazzjoni 
disponibbli jidher li l-petizzjonanta kienet f’pożizzjoni li tieħu tali deċiżjoni u kellha l-
possibbiltà li teżerċita d-dritt ta’ rikors.

Konklużjoni

Abbażi tal-informazzjoni disponibbli għaliha, il-Kummissjoni ma tistax tistabbilixxi ksur tad-
Direttiva VIA, li tinkorpora l-obbligi li jirriżultaw mill-Konvenzjoni ta’ Aarhus fl-ordni legali 
tal-UE fir-rigward tal-proġetti.

                                               
1 C-75/08 Mellor, ĠU C 153, 4.7.2009, p. 11–12, il-paragrafu 66.


