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Suġġett: Petizzjoni 1593/2009, imressqa minn Metodie Nicoară, ta’ nazzjonalità 
Rumena, dwar problemi relatati mar-rotta magħżula għall-bypass ta’ 
Caransebeş bħala parti mix-xogħlijiet ipproġettati ta’ titjib fit-triq DN 6 bejn 
Drobeta Turnu Severin u Lugoj (ir-Rumanija)

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jikkritika r-rotta magħżula mill-awtoritajiet Rumeni għall-bypass ta’ 
Caransebeş f’Buchin f’konnessjoni max-xogħlijiet ipproġettati ta’ titjib fit-triq DN 6 bejn 
Drobeta Turnu Severin u Lugoj. Jindika li kilometru tat-triq ipproġettata se jgħaddi minn 
artijiet ikkultivati fil-viċin ta’ żona mibnija u li l-possibilità li ntgħażlet mhijiex l-aktar waħda 
sodisfaċenti peress li ma tikkunsidrax in-netwerk tat-toroq eżistenti u l-awtostrada pproġettata 
Arad–Bucharest. Il-petizzjonant jindika wkoll li r-rotta pproġettata se tnaqqas il-potenzjal tal-
artijiet ikkultivati inkwistjoni u jesprimi l-fehma li l-kumpens għal proprjetà esproprjata fl-
interess pubbliku tant huwa baxx li huwa ridikolu (€ 10 għal kull metru kwadru). 
Għaldaqstant jitlob li jiġi rrappreżentat mill-Parlament Ewropew quddiem l-awtoritajiet 
Rumeni bil-għan li titwettaq evalwazzjoni preċiża tal-għażliet possibbli sabiex titranġa s-
sitwazzjoni ladarba ġew assenjati fondi Komunitarji għax-xogħlijiet ipproġettati ta’ titjib fit-
triq DN 6.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fil-15 ta’ Frar 2010. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-10 ta’ Novembru 2010.
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Il-petizzjonant iqajjem tħassib rigward ir-rotta magħżula għall-bypass ta’ Caransebeş bħala 
parti minn proġett ikbar għat-titjib tat-triq nazzjonali (NR) nru 6, fir-Rumanija.

Il-petizzjonant joġġezzjona li dan il-proġett tat-triq se jaffettwa xi proprjetajiet li jinsabu viċin 
iż-żona mibnija tal-komun ta’ Buchin. Jidher li x-xiri obbligatorju tal-art favur il-promotur (il-
Kumpanija Nazzjonali Rumena għall-Awtostradi u t-Toroq Nazzjonali S.A.) huwa previst 
għall-konnessjoni tal-bypass mal-NR 6, fit-territorju tal-komun ta’ Buchin. Il-petizzjonant 
jindika l-impatt negattiv tat-triq ipproġettata fuq il-valur tal-art, waqt li l-kumpens għat-telf 
tal-proprjetà huwa kkunsidrat baxx ħafna. Huwa jenfasizza l-eżistenza ta’ alternattivi oħra 
possibbli b’anqas dannu soċjali (triq eżistenti li tista’ tiżgura l-konnessjoni tal-NR 6 mal-
bypass proposta).

Il-kummenti tal-Kummissjoni dwar il-petizzjoni

Il-Kummissjoni eżaminat l-informazzjoni pprovduta mill-petizzjonant fid-dawl tal-liġi tal-UE 
li tista’ tapplika f’dan il-każ.
Id-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 EIA), 
tipprovdi li l-proġetti li x’aktarx ikun sejjer ikollhom impatt sinifikanti fuq l-ambjent bis-saħħa, 
tan-natura, id-daqs u l-lokazzjoni tagħhom jiġu magħmula soġġetti għal stima rigward l-effetti 
tagħhom [Artikolu 2(1)]. Id-Direttiva EIA tiddistingwi bejn l-hekk imsejħa proġetti tal-Anness 
I, li għandhom dejjem ikunu soġġetti għal proċedura EIA, u l-proġetti tal-Anness II fejn l-
Istati Membri għandhom jiddeterminaw l-effetti sinifikanti probabbli fuq l-ambjent. Din id-
determinazzjoni tista’ titwettaq permezz ta’ eżami każ b’każ, billi jiġu stabbiliti limiti minimi jew 
kriterji jew taħlita ta’ dawn il-metodi, bil-konsiderazzjoni tal-kriterji tal-parti relevanti fl-Anness 
III tad-Direttiva. 
Il-proġetti tat-toroq jaqgħu taħt ir-reġim tad-Direttiva EIA. Għaldaqstant, EIA hija obbligatorja 
għall-:
 bini ta’ toroq prinċipali għall-vetturi bil-mutur – Anness I (7)(b); u 

 bini ta’ triq ġdida ta’ erba’ linji ta’ traffiku jew iktar, l-allinjament mill-ġdid u/jew it-twessigħ 
ta’ triq eżistenti ta’ żewġ linji tat-traffiku jew iktar, fejn din it-triq ġdida jew sezzjoni allinjata 
mill-ġdid u/jew imwessgħa tat-triq tkun iktar minn 10 km jew iktar ma taqta’ xejn fit-tul –
Anness I (7)(c).

Proġetti oħra tat-triq mhux imniżżla fl-Anness I tad-Direttiva jaqgħu taħt l-Anness II(10)(e) 
il-Bini ta’ toroq (proġett mhux inkluż fl-Anness I). Kif deskritt hawn fuq, għall-proġetti 
inklużi f’Anness II, l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri jeħtieġu “jissorveljaw”, jekk 
dawn x’aktarx ikollhom effetti sinifikanti fuq l-ambjent, u għalhekk tkun meħtieġa EIA.

Meta ssir EIA, jeħtieġu li jsiru konsultazzjonijiet mal-awtoritajiet pubbliċi, ambjentali u 
oħrajn. Id-deċiżjoni dwar il-permess tal-iżvilupp għandha tikkunsidra r-riżultati ta’ tali 
konsultazzjonijiet, kif ukoll l-informazzjoni pprovduta mill-iżviluppatur tal-awtoritajiet 
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kompetenti bħala parti mill-proċedura EIA. Finalment, id-deċiżjoni għall-għoti jew ir-rifjut 
tal-kunsens għall-iżvilupp għandha titqiegħed għad-dispożizzjoni tal-pubbliku.

Il-Kummissjoni tikkunsidra li d-deċiżjoni dwar l-għażla tar-rotta għat-triq għandha ssir wara li 
tiġi ffinalizzata l-proċedura EIA. Din il-proċedura għandha tassisti lill-awtoritajiet kompetenti 
fit-teħid tal-aktar deċiżjoni oġġettiva u trasparenti dwar it-triq proposta.
Il-proġett għat-“Titjib tal-parti ta’ Drobeta Turnu Severin – Lugoj fit-triq nazzjonali nru 6 (it-
tieni parti ta’ Craiova-Lugoj) li tinsab f’Oltenia u Banat, fir-Rumanija”, inkluża l-bypass ta’ 
Caransebeş, huwa ffinanzjat minn dak li qabel kien il-programm ISPA (issa sar il-Fond ta’ 
Koeżjoni). Dan jinvolvi t-titjib ta’ madwar 163 km tat-triq u l-bini ta’ 31km ta’ partijiet 
ġodda. Il-promotur ta’ dan il-proġett huwa l-Kumpanija Nazzjonali għall-Awtostradi u t-
Toroq Nazzjonali S.A., taħt l-awtorità tal-Ministeru tat-Trasport u l-Infrastruttura.
Huwa importanti li wieħed jinnota li dan il-proġett ġie soġġett għal proċedura EIA, li saret 
minn Ottubru 2006 sa Novembru 2007, inkluża l-fażi tal-konsultazzjoni pubblika.  Il-permess 
għall-EIA għall-parti tar-rotta msemmija f’din il-Petizzjoni ħareġ f’Novembru 2007.  

Għandu jiġi enfasizzat li t-tqassim ta’ proġett u l-għażla ta’ alternattiva speċifika jibqgħu r-
responsabilità tal-Istat Membru kkonċernat li għandu jiżgura l-konformità mal-leġiżlazzjoni 
tal-UE relevanti.
Għandu jiġi enfasizzat ukoll li r-responsabilità għall-implimentazzjoni korretta tal-liġi tal-UE 
taqa’ primarjament f’idejn l-Istati Membri. Il-Kummissjoni m’għandha l-ebda setgħa skont it-
Trattat li tissostitwixxi lill-awtoritajiet tal-Istati Membri fid-deċiżjonijiet tagħhom, 
pereżempju, dwar l-approvazzjoni ta’ dan il-proġett tat-triq.

Konklużjonijiet

Fuq il-bażi tal-informazzjoni disponibbli, il-Kummissjoni ma tistax tidentifika ksur tad-
Direttiva tal-EIA f’dan il-każ. F’każ li l-petizzjonanti jipprovdu informazzjoni ġdida u 
ddettaljata u evidenza sostanzjali ta’ allegat nuqqas ta’ konformità mal-liġijiet tal-UE li 
jippermettu lill-Kummissjoni tevalwa l-kwistjonijiet legali fir-rigward tad-Direttiva msemmija 
hawn fuq, tkun meħtieġa aktar investigazzjoni dwar din il-kwistjoni.
Finalment, rigward l-esproprjazzjoni ta’ proprjetà privata u l-istabiliment ta’ kumpens 
ekonomiku xieraq, għandu jiġi nnutat li dawn huma kwistjonijiet li ma jaqgħux fil-qasam ta’ 
applikazzjoni tal-liġi tal-UE, u għalhekk il-Kummissjoni m’għandha l-ebda setgħa li 
tintervieni. Il-kwistjonijiet imqajma mill-petizzjonant f’dan ir-rigward huma koperti mil-
leġiżlazzjoni tal-Istat Membru kkonċernat u l-Protokoll 1 tal-Konvenzjoni Ewropea dwar id-
Drittijiet tal-Bniedem. Jekk il-petizzjonant ikun jixtieq jikkontestahom, jista’ jagħmel użu 
mill-mezzi ta’ rimedju pprovduti skont il-liġi Rumena.


