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Suġġett: Petizzjoni 0622/2010 , imressqa minn A.I.C., ta’ nazzjonalità Rumena, f’isem 
AD Astra, assoċjazzjoni tax-xjenzati fir-Rumanija, dwar allegat ksur tal-
leġiżlazzjoni Komunitarja f’konnessjoni mal-proġett tal-minjiera tad-deheb 
ta’ Roșia Montană, fir-Rumanija

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant qed jitlob għal inkjesta mill-Parlament Ewropew dwar il-legalità tal-proġett 
tal-minjiera tad-deheb ta’ Roșia Montană, u jsostni li dan jikser numru ta’ direttivi Ewropej, 
inklużi d-Direttiva 2006/21/KE, li titlob li l-konċentrazzjonijiet ta’ ċjanur f’għadajjar ta’ 
tailings għandhom jitnaqqsu, id-Direttiva 80/68/KE dwar il-ħarsien ta’ ilma ta’ taħt l-art, id-
Direttiva 2006/60/KE li tistabbilixxi qafas għal azzjoni tal-Komunità fil-qasam tal-politika 
tal-ilma u d-Direttiva 2008/50 dwar il-kwalità tal-arja fl-ambjent. Il-petizzjonant huwa tal-
opinjoni li d-diversi rapporti li tħejjew jew mhumiex lesti jew mhumiex ċari fir-rigward tal-
perikli potenzjali u l-miżuri li għandhom jittieħdu f’każ ta’ inċident. Huwa jikkunsidra wkoll 
li l-ammont negozjat tal-garanzija ta’ riġenerazzjoni f’każ ta’ inċidenti mhux biżżejjed meta 
wieħed jikkunsidra d-daqs tal-minjiera tad-deheb futura. Huwa jindika wkoll l-impatt 
transkonfinali tal-proġett u l-fatt li l-Unjoni Ewropea għandu jkollha rwol ċentrali f’każ li 
jseħħ inċident u għalhekk għandha timmonitorja l-konformità mal-istandards eżistenti.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fis-7 ta’ Ottubru 2010. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fil-11 ta’ Frar 2011.

Il-Kummissjoni m’għandhiex is-setgħa li tevalwa l-adegwatezza ta’ dan il-proġett, 
partikolarment mill-perspettivi soċjoekonomiċi, storiċi u kulturali. Id-deċiżjoni finali tibqa’ 



PE458.701v01-00 2/3 CM\857262MT.doc

MT

għalkollox f’idejn l-awtoritajiet kompetenti Rumeni. Il-kummenti li jirrigwardaw l-
adegwatezza, il-vijabilità jew il-fattibilità ta’ dan il-proġett fir-rigward ta’ dawn il-punti ma 
jkunux xierqa. 

Id-Direttiva 2006/21/KE dwar l-immaniġġar ta’ skart mill-industriji ta’ estrazzjoni1 tapplika 
għal dan il-proġett. Din id-direttiva ġiet adottata wara l-inċident ta’ Baia Mare abbażi tar-
rakkomandazzjonijiet magħmula mill-Kummissjoni Internazzjonali li analizzat fil-fond il-
kawżi ta’ dan l-inċident. Il-parti l-kbira tar-rakkomandazzjonijiet ta’ din il-Kummissjoni ġew 
inklużi fid-direttiva li, minħabba f’hekk, fiha rekwiżiti preċiżi u stretti li jiżguraw livell ta’ 
sigurtà xieraq tal-faċilitajiet tal-iskart fil-minjieri, inlklużi d-digi.  

Il-Kummissjoni taf sew dwar it-tossiċità taċ-ċjanur u l-impatti tiegħu fuq is-saħħa. Għalhekk, 
ġew inlużi valuri ta’ limitu stretti ħafna għall-ħażna taċ-ċjanur fid-Direttiva 2006/21/KE, li 
huma, fil-fehma tal-Kummissjoni, l-aktar stretti madwar id-dinja kollha.  Kwalunkwe proġett 
ġdid li juża t-teknoloġija taċ-ċjanur għandu jitfassal biex jissodifa r-rekwiżiti tad-direttiva, 
inkluż il-valuri ta’ limitu taċ-ċjanur. L-għażla tat-teknoloġija li għandha tiġi użata fit-tħaffir 
għad-deheb tibqa’ r-responsabilità tal-operatur sakemm dan juri lill-awtoritajiet kompetenti li 
se jiġu rrispettati l-valuri ta’ limitu.  L-awtoritajiet Rumeni se jintalbu jagħtu informazzjoni 
addizzjonali dwar dan l-aspett. 

L-Artikolu 12 tad-Direttiva jintroduċi obbligu għar-riabilitazzjoni tas-sit wara li jingħalaq. 
Għandha tiġi stabbilita garanzija finanzjarja obbligatorja mill-awtorità kompetenti biex jiġu 
koperti l-obbligi tal-permess inkluż id-dispożizzjonijiet ta’ wara l-għeluq. Jista’ jkun hemm 
bżonn li jkun hemm garanziji finanzjarji possibbli addizzjonali min-naħa tal-awtorità 
kompetenti skont id-Direttiva dwar ir-Responsabbiltà Ambjentali 2004/35/KE, 2 biex jiġu 
koperti l-konsegwenzi ta’ inċident possibbli - li fi kwalunkwe każ l-operatur jibqa’ 
responsabbli għalih.  

Skont l-informazzjoni provduta fil-petizzjoni, il-garanzija finanzjarja ġiet stabbilita għal 150 
miljun ewro, li jista’ jkun biżżejjed biex ikopri r-rekwiżiti minimi stretti tad-direttiva.  
Minkejja dan, il-Kummissjoni se titlob lill-awtoritajiet Rumeni jagħtuha aktar dettalji dwar il-
kalkolu li sar sabiex tiġi stabbilita l-garanzija. 

Skont l-Artikoli 4, 12 u 13 tad-Direttiva 2006/21/KE, għandhom jittieħdu miżuri matul l-
operazzjoni u wara l-għeluq biex tiġi evitata d-deterjorament possibbli tal-ilma skont id-
Direttiva 2000/60/KE, id-Direttiva ta’ Qafas dwar l-Ilma, WFD3. 

Id-WFD u d-Direttivi 80/68/KEE4 u 2006/118/KE (id-Direttivi dwar l-Ilma ta’ taħt l-Art) 
jistipolaw li l-Istati Membri għandhom jiżguraw il-prevenzjoni tad-deterjorament tal-istatus 
tal-ilma tal-wiċċ u ta’ taħt l-art, billi jipprevjenu u jillimitaw id-dħul tal-affarijiet li jniġġsu fl-
ilma ta’ taħt l-art u billi jipproteġu, isaħħu u jirrestawraw il-korpi tal-ilma kollha. Sabiex jiġu 
żgurati l-obbligi li ssemmew fuq, l-Istati Membri għandhom jistabbilixxu Pjanijiet ta’ 
Mmaniġġar tal-Baċin tax-Xmajjar sal-aħħar tal-2009. Ir-Rumanija għadha ma approvatx il-
                                               
1 ĠU L 102, 11.4.2006, p. 15 
2 ĠU L 143 , 30.4.2004, p. 56-75
3 ĠU L 327, 22.12.2000, p. 1-73
4 ĠU L 20, 26.1.1980, p.43-48
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pjan tagħha b’mod uffiċjali. Il-Kummissjoni, għalhekk, bagħtet opinjoni motivata lir-
Rumanija f’Novembru 2010 u inkoraġġieta biex tikkonforma mal-leġiżlazzjoni dwar l-ilma 
tal-UE u biex tissottometti l-pjanijiet tagħha għall-immaniġġjar tal-baċin tax-xmajjar.  

Il-Kummissjoni taf li l-ftuħ tal-attivitajiet fil-manjiera se jkollu impatt fuq il-flora u fawna 
selvaġġi. Dan kellu jiġi evalwat fl-evalwazzjoni tal-impatt ippreparat fil-kuntest ta’ dan il-
proġett. Il-Kummissjoni se ssaqsi lill-awtoritajiet Rumeni biex jagħtuha aktar dettalji dwar il-
miżuri previsti għall-protezzjoni tal-flora u l-fawna selvaġġi f’din iż-żona, kemm matul il-fażi 
operazzjonali kif ukoll matul il-fażi ta’ wara l-għeluq.  

Il-Kummissjoni se ssaqsi lill-awtoritajiet Rumeni biex jagħtuha aktar dettalji dwar il-miżuri 
previsti għall-prevenzjoni tad-deterjorament tal-kwalità tal-arja wara l-għeluq tal-minjiera.  

Konklużjoni

Il-Kummissjoni hi konxja tar-riskji potenzjali marbuta mal-estrazzjoni tad-deheb fil-minjieri u 
mal-użu taċ-ċjanur. L-applikazzjoni komprensiva tal-leġiżlazzjoni eżistenti għandha tiżgura li 
huma meħuda l-prekawzjonijiet kollha sabiex jiġi llimitat l-impatt ta’ din it-tip ta’ attività fuq 
l-ambjent u fuq is-saħħa pubblika. 

Bħalissa ma jista’ jiġi identifikati ebda ksur possibbli tad-direttiva, billi, f’dan il-każ, 
għadhom ma bdewx l-operazzjonijiet ta’ tħaffir tal-minjieri. Minkejja dan, l-awtoritajiet 
Rumeni se jintalbu jagħtu informazzjoni addizzjonali dwar diversi punti mqajma fil-petizzjoni 
sabiex jiġi verifikat kif se tiġi rrispettata l-leġiżlazzjoni tal-UE jekk il-proġett jidħol fil-fażi 
operazzjonali.


