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Kumitat għall-Petizzjonijiet
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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett:  Petizzjoni 0892/2009 mressqa minn Dan Merca (ta' nazzjonalità Rumena), f'isem 
iċ-Ċentru Indipendenti tal-Iżvilupp tar-Riżorsi Ambjentali, b’134 firma, dwar il-
pjanijiet tal-ftuħ ta' żewġ barrieri fil-muniċipalità ta' Ocoliş (distrett ta' Alba, ir-
Rumanija)

1. Sommarju tal-petizzjoni

 Il-petizzjonant jesprimi tħassib dwar l-impatt diżastruż fuq żewġ siti Natura 2000 tal-barriera 
tal-franka u tal-barriera ta' blat vulkaniku griż ippjanati, fejn tal-ewwel se tkopri erja inizjali 
ta' 14-il ettaru u l-oħra erja ta' 10 ettari, fil-muntanji Trascău. Huwa jsostni li l-Aġenzija 
Nazzjonali tar-Riżorsi tal-Minjieri (ANRM) ħarġet liċenzji għall-operazzjonijiet wara li ż-
żoni kkonċernati kienu kklassifikati bħala siti Natura 2000. Huwa jesprimi tħassib dwar in-
nuqqas ta’ trasparenza fir-rigward tal-proċedura ta’ stħarriġ tal-impatt ambjentali u l-fatt li 
ħafna mix-xogħol preparatorju fuq il-barrieri ppjanati kien beda qabel it-tlestija tal-istħarriġ. 
Huwa għaldaqstant qed jitlob azzjoni mill-Parlament Ewropew għat-tnedija ta' investigazzjoni 
dwar ksur possibbli tad-Direttivi Ewropej 85/337, 2003/35 u 2003/4.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fl-20 ta’ Ottubru 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fid-19 ta’ Frar 2010.

Żewġ kumpaniji (SC Trans Bitum SRL u SC Kemna SRL) beħsiebhom jibdew jisfruttaw id-
depożiti tal-franka u tal-blat vulkaniku griż fil-muniċipalità ta’ Ocolis, ir-Rumanija, f’barrieri 
miftuħa u bl-użu tal-isplussivi. Huma kisbu l-approvazzjoni b’mod preliminari mill-Aġenzija 
Nazzjonali għar-Riżorsi Minerali fl-2007 u l-2008. Iż-żewġ proġetti issa huma suġġetti għall-
proċedura tal-EIA (l-istħarriġ tal-impatt ambjentali)  skont il-kompetenza tal-Aġenzija Alba 
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għall-Protezzjoni Ambjentali. Madankollu, il-petizzjonant isemmi li x-xogħlijiet diġà bdew 
(it-toroq li jwasslu għall-barrieri nqatgħu). 

Iż-żewġ barrieri jinsabu fit-Trascau ROSCI 0253 u l-Muntii Trascaului ROSPA0088, siti
Natura 2000. 

Il-petizzjoni tqajjem tħassib fir-rigward tat-trasparenza tal-proċedura tal-EIA u l-aċċess tal-
pubbliku għall-informazzjoni ambjentali. Il-petizzjonant jargumenta wkoll li l-parteċipazzjoni 
pubblika fit-teħid tad-deċiżjonijiet dwar kwistjonijiet ambjentali hija ostakolata mill-
awtoritajiet kompetenti tal-ambjent permezz ta’ nuqqas ta’ informazzjoni.

Stima tal-Impatt Ambjentali (EIA – Environmental Impact Assessment)

L-istess petizzjoni ġiet imressqa quddiem il-Kummissjoni f’Ġunju tal-2009. Il-Kummissjoni 
wieġbet b’mod dirett lill-petizzjonant, filwaqt li talbet informazzjoni ulterjuri mill-awtoritajiet 
Rumeni.
Fir-rigward tal-konformità ta’ dawn il-proġetti mad-Direttiva 85/337/KEE1 dwar l-istima tal-
effetti ta’ ċerti proġetti pubbliċi u privati fuq l-ambjent, kif emendata mid-Direttiva 97/11/KE2

u d-Direttiva 2003/35/KE3 (id-Direttiva tal-EIA), mill-informazzjoni disponibbli dwar is-siti 
tal-Aġenżija għall-Protezzjoni Ambjentali u l-informazzjoni mressqa mill-awtoritajiet 
Rumeni, nistgħu nikkonkludu li l-proċedura tal-EIA qed issir fuq il-proġett tal- Kemna SRL, 
filwaqt li ġiet ikkanċellata għat-Trans Bitum SRL.

Fir-rigward tax-xogħlijiet li bdew miż-żewġ promoturi qabel il-finalizzazzjoni tal-proċess tal-
awtorizzazzjoni, li seta’ jikkostitwixxi ksur tad-Direttiva tal-EIA, l-awtoritajiet Rumeni qalu 
lill-Kummissjoni li ġew organizzati l-ispezzjonijiet f’dan ir-rigward. Skont dawn l-
ispezzjonijiet, ma saret ebda attività ta’ deforestazzjoni sabiex jinħolqu toroq ta’ aċċess għall-
barrieri.
Il-proċedura tal-EIA għall-proġett SC Trans Bitum SRL bdiet fl-2007. F’Ġunju tal-2009, fuq 
il-bażi li l-iżviluppatur ma ppreżentax l-informazzjoni meħtieġa dwar l-impatt fuq is-siti 
Natura 2000, l-Aġenzija Albe għall-Protezzjoni Ambjentali rrifjutat it-talba għal permess 
ambjentali.
Fil-każ tal-proġett SC Kemna SRL, il-proċeduri bdew f’Marzu tal-2009, l-aħħar 
informazzjoni ġiet ipprovduta mill-promotur fl-14 ta’ Diċembru 2009. Dan il-proġett sab
oppożizzjoni min-naħa tal-NGOs u l-abitanti lokali, kif jista’ jidher mix-xandir lokali. L-
awtoritajiet Rumeni ressqu l-evidenza fir-rigward tal-konformità bid-dispożizzjonijiet 
rilevanti għall-parteċipazzjoni pubblika.

Il-Kummissjoni kkomunikat l-informazzjoni ppreżentata mill-awtoritajiet Rumeni fir-rigward 
taż-żewġ proġetti msemmija hawn fuq lill-petizzjonant, li ma ppreżentax evidenza oħra dwar 
l-ilment tiegħu.

Natura 2000
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L-Artikolu 6.3. tad-Direttiva tal-Ħabitats, 92/43/KEE1, jeħtieġ li proġett li jista’ jkollu impatt 
sinifikanti fuq is-sit Natura 2000 jkun “suġġett għal stima xierqa tal-implikazzjonijiet tiegħu għas-
sit fir-rigward tal-għan tal-konservazzjoni tas-sit”.
Għandu jiġi enfasizzat ukoll, li skont l-Artikolu 6.3, “l-effetti flimkien ma’ xi pjanijiet jew proġetti 
oħra għandhom ikunu suġġett għal evalwazzjoni xierqa”. F’dan ir-rigward, l-istima għal kull 
proġett għandha tindirizza, b’mod partikolari, ir-rabta mal-proġetti l-oħra.

Mill-informazzjoni disponibbli, jidher li l-istima inkluża fir-rapport dwar l-impatt ambjentali s’issa 
ffoka fuq li jenfasizza li l-ispeċijiet previsti għall-konservazzjoni miż-żewġ siti Natura 2000 
mhumiex preżenti attwalment fiż-żona, għalhekk mhu se jkun hemm ebda impatt fuqhom.  

Meta jiġu kkunsidrati l-elementi t’hawn fuq, hija l-kompetenza tal-awtoritajiet Rumeni biex 
jiffinalizzaw il-proċedura tal-EIA u jieħdu l-miżuri meħtieġa biex jiżguraw li d-dispożizzjonijiet 
tad-Direttiva tal-EIA u l-leġiżlazzjoni għat-traspożizzjoni korrispondenti jiġu applikati b’mod 
sħiħ. Ibbażata fuq l-informazzjoni disponibbli f’dan l-istadju, il-Kummissjoni ma sabet ebda 
evidenza ta’ applikazzjoni mhux xierqa tad-Direttiva tal-EIA.
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