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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1207/2009, imressqa mis-Sinjorina Ioana Sutu, ta’ nazzjonalità 
Rumena, dwar allegat ksur tal-leġiżlazzjoni Ewropea dwar l-aċċess pubbliku 
għall-informazzjoni b’rabta mal-approvazzjoni ta’ proġett bl-għan li tinbena 
knisja f’park pubbliku f’Bukarest

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta tikkritika d-deċiżjoni tal-awtoritajiet muniċipali f’Bukarest li tawtorizza l-bini 
ta’ knisja f’park pubbliku. Targumenta li d-deċiżjoni ttieħdet mingħajr ma kien hemm l-ebda 
konsultazzjoni mal-pubbliku u li l-pubbliku ma kellux aċċess għall-informazzjoni relatata 
mal-proġett. Hija tiddenunzja bi sħiħ il-fatt li ma sar l-ebda studju tal-impatt u l-fatt li ż-żona 
ħadra pubblika se tisparixxi biex ikun hemm post għal knisja Ortodossa ġdida waqt li fil-
viċinanzi issa se jkun hemm ħames knejjes bħal dawn. Hija titlob lill-Parlament Ewropew 
biex jintervieni fil-każ u biex jara li l-awtoritajiet Rumeni jinfurzaw b’mod adegwat il-
leġiżlazzjoni fis-seħħ li tittrasponi l-Konvenzjoni ta’ Aarhus.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fl-4 ta’ Diċembru 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fil-25 ta’ Marzu 2010.

Il-petizzjonanta tindika li park pubbliku, li jinsab faċċata tal-bini fejn hi tgħix, se jitneħħa -
jew inkella se jiġi imċekken - minħabba l-kostruzzjoni ta’ knisja. Fl-2005, is-Sindku ta’
Bucarest ta l-awtorizzazzjoni biex jinbidel l-użu tal-art. Il-permess għall-bini ngħata fl-2009, 
minkejja d-Digriet Nru 114/2007 li jipprojbixxi l-bini ta’ knejjes fil-parks, it-tnaqqis jew it-
tneħħija ta’ dawn tal-aħħar. Il-permess tal-bini ma jikkonformax mal-Konvenzjoni ta’
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Aarhus1, l-iktar fir-rigward tal-parteċipazzjoni pubblika fil-proċess tat-teħid tad-deċizjonijiet. 
Ir-Rumanija ilha parti minn din il-Konvenzjoni mill-2000. Jeżistu każijiet oħra simili. 

L-Unjoni Ewropea ilha parti mill-Konvenzjoni ta’ Aarhus mis-17 ta’ Mejju 20052. Għal dan l-
għan, hija adattat il-leġiżlazzjoni tagħha sabiex tagħmilha konformi bis-sħiħ mal-istess 
Konvenzjoni. Għall-għanijiet ta’ din il-petizzjoni, ġiet approvata b’mod partikolari d-Direttiva 
2003/35/KE3 .

Il-leġiżlazzjoni tal-Unjoni Ewropea dwar il-parteċipazzjoni tal-pubbliku tistipola li tali 
parteċipazzjoni hija meħtieġa għall-proġetti pubbliċi jew privati li jista’ jkollhom impatti 
sinifikanti fuq l-ambjent (EIA)4, għall-impjanti sottomessi għal awtorizzazzjoni bl-għan li 
jkun hemm prevenzjoni u kontroll integrat  tat-tniġġis (IPPC)5 u għal ċerti pjanijiet jew 
programmi stipolati fl-Anness 1 tad-Direttiva 2003/35/KE. Din il-leġiżlazzjoni għandha l-
għan li tagħti effett lill-Artikoli 6 u 7 tal-Konvenzjoni ta’ Aarhus.

Il-bini ta’ knisja tabilħaqq imur kontra l-qafas tal-IPPC jew tal-pjanijiet jew tal-programmi 
tal-Anness I.

Il-bini mhuwiex previst fil-proġetti li għalihom għandha ssir EIA b’mod obbligatorju (l-
Artikolu 4 (1) u Anness I tad-Direttiva 85/337/KEE, kif emendata). Jidher li lanqas ma jista’ 
jiġi inkluż fil-proġetti elenkati fl-Anness II ta’ din l-istess id-Direttiva, li għalihom l-Istati 
Membri għandhom jistabbilixxu jekk il-proġett għandux jiġi sottomess jew le għal EIA (l-
Artikolu 4 (2) u (3)). 

Għalhekk, abbażi tal-leġiżlazzjoni Ewropea applikabbli, il-każ imsemmi mill-petizzjonanta 
ma jirrikjedix parteċipazzjoni obbligatorja tal-pubbliku għall-proċess tat-teħid tad-
deċiżjonijiet. 
                                               
1 Il-Konvenzjoni dwar l-aċċess għall-informazzjoni, il-parteċipazzjoni pubblika fil-proċess 
għat-teħid tad-deċiżjonijiet u l-aċċess għall-ġustizzja fi kwistjonijiet ambjentali, li saret 
f’Aarhus fil-25.06.1998 fil-qafas tan-NU-KEE (Nazzjonijiet Uniti - Kummissjoni Ekonomika 
għall-Ewropa).

2 Deċiżjoni tal-Kunsill tas-17.02.2005 (2005/370/KE), ippubblikata fil-ĠU L 124 tas-
17.05.05, paġna 1. 

3 Direttiva 2003/35/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta’ Mejju 2003, 
ippubblikata fil-ĠU L 156 tal-25.06.2003, paġna 17.

4 Direttiva tal-Kunsill tas-27 ta’ Ġunju 1985 dwar l-istima tal-effetti ta’ ċerti proġetti pubbliċi 
u privati fuq l-ambjent (85/337/KEE), ippubblikata fil-ĠU L 175 tal-05.07.1985, paġna 40; 
Direttiva 97/11/KE tal-Kunsill tat-3 ta’ Marzu 1997, ippubblikata fil-ĠU L 73 tal-14.03.1997, 
paġna 5 u Direttiva 2003/35/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta’ Mejju 2003, 
ippubblikata fil-ĠU L 156 tal-25.06.2003, paġna 17.

5 Direttiva 2008/1/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15.01.08 dwar il-prevenzjoni u 
l-kontroll integrati tat-tniġġiż (verżjoni kodifikata), ippubblikata fil-ĠU L 24 tad-29.01.08, 
paġna 8.
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Ġie nnuntat li l-permess tal-bini mogħti fl-2009 kiser, skont il-petizzjonanta, id-Digriet Nru 
114/2007. Għaldaqstant, tali ksur allegat jaqa’ taħt l-unika leġiżlazzjoni nazzjonali u taħt il-
kompetenza unika tal-qrati Rumeni.

Fl-aħħar nett, il-Konvenzjoni ta’ Aarhus mhix applikabbli għall-bini ta’ knisja ħlief jekk din 
il-kwistjoni tkun regolata mid-direttivi li ssemmew fuq.

Konklużjonijiet

Abbażi tal-informazzjoni li tinsab f’din il-petizzjoni, ma jidhirx li l-awtoritajiet kompetenti 
Rumeni qed jiksru d-dispożizzjonijiet dwar il-parteċipazzjoni tal-pubbliku li jinsabu fid-
Direttiva 2003/35/KE, li ġiet adottata biex tagħti effett lill-Konvenzjoni ta’ Aarhus fir-rigward 
tal-parteċipazzjoni tal-pubbliku u l-aċċess għall-ġustizzja.


