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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0067/2007, mressqa mis-Sur Ioan Robu, ta’ nazzjonalità Rumena, 
f’isem “dArhiescopia Romano-Catolică” - Bucureşti, bi 8656 firma, dwar l-
impatt ħażin tal-proġett ta’ kostruzzjoni qrib il-Katidral ta’ San Ġużepp 
f’Bukarest

Il-Petizzjoni 0149/2007, mressqa mis-Sur Veniamin Aenasoaiei u mis-Sur 
Mihai Damian Baciu, ta’ nazzjonalità Rumena, f’isem l-“Institutul Teologic 
Romano-Catolic”, b’żewġ firem, dwar il-kostruzzjoni ta’ bini b’20 sular qrib 
il-Katidral ta’ San Ġużepp f’Bukarest

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant isostni li l-bini ta’ sky-scraper fil-viċinanza tal-Katidral ta’ San Ġużepp 
f’Bukarest se jhedded l-istruttura ta’ dan il-monument arkitettoniku storiku. Il-petizzjonant 
jargumenta li l-proġett ta’ bini, li jinsab 8 metri ’l bogħod mill-faċċata tat-Tramuntana tal-
Katidral fi ħdan żona ddikjarata mħarsa minħabba l-monumenti storiċi, beda mingħajr l-
awtorizzazzjonijiet meħtieġa mil-leġiżlazzjoni Rumena. Il-petizzjonant jistqarr li ma sar l-
ebda studju sewwa dwar l-impatt li se jkollu fuq l-ambjent u jqis li nkisru d-Direttiva KE 
85/384 kif ukoll l-Artikolu 151 tat-Trattat li jistabbilixxi l-KE. Il-petizzjonant, li l-ilmenti 
tiegħu fil-livell nazzjonali baqgħu bla tweġiba, jitlob lill-Parlament Ewropew biex jistħarreġ 
is-sitwazzjoni u jwaqqaf il-proġett.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fit-22 ta’ Mejju 2007. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni skond l-Artikolu 192(4) tar-Regoli ta' Proċedura.

3. Risposta tal-Kummissjoni, irċevuta fid-29 ta’ Novembru 2007.

Is-suġġett ta’ dawn iż-żewġ petizzjonijiet huwa l-possibiltà ta’ periklu kawża tal-kostruzzjoni 
ta’ bini b’20 sular (il-"Cathedral Plaza") qrib il-Katidral ta’ San Ġużepp f’Bukarest. 
Skond il-petizzjonanti, is-Senat Rumen ivvota riżoluzzjoni li titlob lill-Gvern biex jitwaqqfu 
x-xogħlijiet, iżda l-proġett qiegħed jitkompla. Il-petizzjonanti huma ta’ l-opinjoni li l-Katidral 
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ta’ San Ġużepp, li huwa monument nazzjonali, jinsab tabilħaqq mhedded minn dan is-sit ta’ 
kostruzzjoni.

Il-Kummissjoni tikkunsidra t-talba tal-petizzjonanti rigward il-proġett ta’ kostruzzjoni qrib il-
Katidral ta’ San Ġużepp. Madankollu, hawnhekk hija tfakkar li l-Unjoni m’għandha l-ebda 
kompetenza diretta rigward il-ħarsien tal-patrimonju Ewropew. L-Artikolu 151 tat-Trattat 
jistipula li l-azzjoni tal-Komunità f’din il-kwestjoni hija li tagħti l-kontribut tagħha għall-
iżvilupp tal-kulturi ta’ l-Istati Membri, waqt li d-diversità nazzjonali u reġjonali tagħhom tiġi 
mħarsa, dan kollu filwaqt li jiġi kkunsidrat il-wirt komuni. 
Għalhekk, l-awtoritajiet nazzjonali għandhom ir-responsabiltà li jqisu l-opportunità ta’ tali 
proġetti u li jevalwaw ir-riskji possibbli li jista’ jkun hemm marbutin magħhom. Għalhekk, il-
Kummissjoni ma tista’ tagħmel xejn iżjed ħlief li tistieden lil petizzjonanti sabiex jerġgħu 
jressqu l-petizzjonijiet tagħhom quddiem l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti. 

B’rabta mal-kunsens għall-iżvilupp tal-kumpless tal-bini “Cathedral Plaza”, il-kostruzzjoni ta’ 
proġetti għall-iżvilupp urban, inklużi ċentri kummerċjali u żoni ta’ parkeġġ għall-vetturi, taqa’ 
taħt l-Anness II tad-Direttiva 85/337/KEE1 dwar l-istima ta’ l-effetti ta’ ċerti proġetti pubbliċi 
u privati fuq l-ambjent (“Id-Direttiva EIA” (Stima dwar l-Impatt Ambjentali)). Dawn huma 
proġetti li għalihom m’hemmx għalfejn li ssir EIA. Il-proġetti fil-kategoriji mniżżlin fl-Anness 
II għandhom ikunu suġġetti għal ‘eżami’ li fih l-Istati Membri jiddeterminaw l-effetti sinifikanti 
probabbli fuq l-ambjent. Din id-deċiżjoni tista’ tittieħed permezz ta’ eżami każ b’każ, billi jiġu 
stabbiliti limiti jew kriterji, jew permezz ta’ ġabra ta’ dawn il-metodi, filwaqt li jitqiesu l-kriterji 
ta’ l-għażla rilevanti fl-Anness III tad-Direttiva. Skond l-informazzjoni pprovduta, il-
Kummissjoni ma tistax tiddetermina jekk sarx “eżami” għal dan il-proġett. F’kull każ, l-
informazzjoni pprovduta turi li l-proġett inbeda qabel l-1 ta’ Jannar 2007 – id-data ta’ l-
adeżjoni tar-Rumanija ma’ l-UE – meta l-liġi tal-KE saret applikabbli għar-Rumanija.

Fid-dawl ta’ kulma ntqal hawnfuq, il-Kummissjoni ma tistax tidentifika ksur tal-liġi 
ambjentali tal-KE fuq il-bażi ta’ l-informazzjoni pprovduta, minħabba li d-Direttiva EIA ma 
kenitx applikabbli fir-Rumanija fid-data tal-bidu tal-proċedura ta’ kunsens għall-iżvilupp (il-
kunsens għall-iżvilupp li nħareġ mill-1 Settur tal-Muniċipju għal dan il-proġett iġib id-data ta’ 
l-24 ta’ Frar 2006).

                                               
1 Id-Direttiva tal-Kunsill 85/337/KEE tas-27 ta’ Ġunju 1985 dwar l-istima ta’ l-effetti ta’ ċerti proġetti pubbliċi u 
privati fuq l-ambjent (Ġurnal Uffiċjali L 175, 05/07/1985), emendata bid-Direttiva tal-Kunsill 97/11/KE tat-3 ta' 
Marzu 1997 li temenda d-Direttiva 85/337/KEE dwar l-istima ta' l-effetti ta' ċerti proġetti pubbliċi u privati fuq l-
ambjent (Ġurnal Uffiċjali L 073, 14/03/1997), u d-Direttiva 2003/35/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 
tas-26 ta’ Mejju 2003 (L 156 17 25.6.2003) 


