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PARLAMENT EWROPEW 2009 - 2014

Kumitat għall-Petizzjonijiet

11.2.2011

AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0735/2010, imressqa minn Attila Csegzi, ta’ nazzjonalità Rumena, 
b’518-il firma, dwar il-fatt li l-awtoritajiet lokali fi Cristesti (f’Mures, ir-
Rumanija) ma kkonsultawx lir-residenti qabel ma ddeċidew li jibnu kumpless 
għat-trasferiment u l-għażla tal-iskart u għall-produzzjoni ta’ kompost minnu

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant iqis li l-proċess ta’ konsultazzjoni pubblika li ġie organizzat mill-awtoritajiet 
lokali fi Cristesti (f’Mures, ir-Rumanija) dwar il-kostruzzjoni ta’ kumpless għat-trasferiment u 
l-għażla tal-iskart, u għall-produzzjoni ta’ kompost minnu fil-viċinanza tar-raħal kien 
tabilħaqq wieħed korrott. Il-petizzjonant isostni li l-konsultazzjoni pubblika seħħet f’livell 
komunali u li ammont żgħir ħafna ta’ nies mir-raħal setgħu jattendu. Hu jesprimi l-
iskuntentizza tiegħu bil-proġett li jista’ jkollu effett kbir fuq ir-residenti li għandhom ġonna 
tal-ħaxix viċin is-sit magħżul u li l-għajxien tagħhom jiddependi mill-bejgħ tal-prodotti 
tagħhom fis-suq fil-Belt ta’ Târgu Mures. Il-petizzjonant jargumenta li s-siti alternattivi kollha 
proposti mir-residenti ġew injorati u jitlob lill-Parlament Ewropew jintervieni mal-awtoritajiet 
relevanti biex dawn jagħmlu referendum dwar il-proġett. 

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fis-27 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-proġett tas-“Sistema Integrata ta’ Ġestjoni tal-Iskart Solidu fil-Kontea ta’ Mures” ġie 
eżaminat u appruvat mill-Kummissjoni f’April tal-2010. Fil-qafas tal-proċedura ta’ 
valutazzjoni, l-awtoritajiet Rumeni pprovdew dettalji dwar il-proċedura ta’ Valutazzjoni ta’ 
Impatt Ambjentali, li jinkludu informazzjoni dwar il-konsultazzjoni pubblika.
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Fid-dawl tal-informazzjoni rċevuta mill-awtoritajiet Rumeni, il-Kummissjoni tifhem li l-
awtorità kompetenti (l-Aġenzija Reġjonali għall-Ħarsien Ambjentali (REPA) ta’ Sibiu, li hija 
responsabbli għall-koordinazzjoni tal-proċedura EIA għal dan il-proġett) iddefinixxiet il-
proġett tas-“Sistema Integrata ta’ Ġestjoni tal-Iskart Solidu fil-Kontea ta’ Mures” bħala 
wieħed li jaqa’ taħt l-Anness II tad-Deċiżjoni Governattiva Nru 1213/2006, jiġifieri jirrikjedi 
skrining biex jiġi ddeterminat jekk huwiex probabbli li l-proġett iħalli effetti sinifikanti fuq l-
ambjent; jekk dan ikun il-każ, tinħtieġ EIA. Skont id-deċiżjoni meħuda fil-qafas tal-iskrining 
li ħarġet fl-1 ta’ April 2009, intalbet EIA. B’hekk, il-komponenti kollha tas-sistema integrata 
ta’ ġestjoni tal-iskart fil-viċinanza tar-raħal ta’ Valureni, inklużi l-istazzjon għat-trasferiment 
tal-iskart, l-impjant għall-għażla tal-iskart u l-impjant għall-produzzjoni ta’ kompost, ġew 
soġġetti għal proċedura EIA skont ir-rekwiżiti tad-Deċiżjoni Governattiva Nru 1213/2006, li 
tittrasponi r-rekwiżiti tad-Direttiva EIA1.  

Jidher li l-applikazzjoni għal ftehima ambjentali tressqet lill-awtoritajiet nazzjonali 
kompetenti mill-iżviluppatur fil-5 ta’ Marzu 2009. In-nies ikkonċernati ġew infurmati bil-
proġett propost waqt l-aktar fażi bikrija permezz ta’ avviżi mtellgħa fuq il-websajts tal-
Aġenzija Lokali ta’ Ħarsien Ambjentali ta’ Mures u l-Kunsill tal-Kontea ta’ Mures, ta’ avviżi 
mwaħħla fuq il-bord tal-avviżi fil-bini tal-amministrazzjoni lokali ta’ Santpaul kif ukoll fil-
gazzetta 24 ore Muresene tal-10 ta’ Marzu 2009.  

Id-deċiżjonijiet meħuda fil-qafas tal-iskrining u dwar id-definizzjoni tal-ambitu tqiegħdu 
għad-dispożizzjoni tal-pubbliku permezz ta’ avviżi f’gazzetti lokali u nazzjonali kif ukoll fuq 
il-websajt tar-REPA ta’ Sibiu.
Il-petizzjonant isostni li għandhom isiru konsultazzjonijiet pubbliċi reali dwar ir-rapport EIA 
u li jinfluwenzaw il-proċess tat-teħid ta’ deċiżjonijiet. Fil-fatt, id-Direttiva EIA teżiġi li l-
awtoritajiet li x’aktarx ikunu kkonċernati mill-proġett minħabba r-responsabilitajiet 
ambjentali speċifiċi tagħhom, kif ukoll il-pubbliku, għandhom ikunu infurmati u kkonsultati 
bħala parti mill-proċess tal-EIA. L-arranġamenti dettaljati għall-proċedura ta’ konsultazzjoni 
huma regolati mil-leġiżlazzjoni nazzjonali.
Rigward il-konsultazzjonijiet pubbliċi mwettqa fil-qafas tal-proċedura EIA, il-Kummissjoni 
tifhem li saru żewġ konsultazzjonijiet pubbliċi li indirizzaw ir-rapport EIA. Saru fit-23 ta’ 
Ġunju 2009 fil-komun ta’ Cristesti u fit-22 ta’ Ġunju 2009 fil-komun ta’ Sanpaul. Il-postijiet 
u d-dati tas-seduti ta’ smigħ pubbliku tħabbru bil-quddiem fil-11 ta’ Mejju 2009 fil-gazzetta 
lokali Ziarul de Mures, fit-12 ta’ Mejju 2009 fil-gazzetta lokali Zi de zi, fid-9 ta’ Mejju 2009 
fil-gazzetta lokali Nepujsag u fit-18 ta’ Mejju 2009 fil-gazzetta Romania Libera. Avviż dwar 
is-seduti ta’ smigħ pubbliku twaħħlet ukoll fuq il-bord tal-avviżi fil-bini tal-
amministrazzjonijiet pubbliċi ta’ Cristesti kif ukoll ta’ Sanpaul fil-11 ta’ Mejju 2009. Il-
pubbliku kellu aċċess għar-rapport EIA fil-bini ċentrali tar-REPA ta’ Sibiu u tal-Kunsill 
Lokali ta’ Mures kif ukoll permezz tal-websajts tal-istess istituzzjonijiet.  
Wara lment mir-residenti tar-raħal ta’ Valureni u fuq talba tal-amministrazzjoni pubblika ta’ 
Cristesti, saret laqgħa mar-rappreżentanti tar-residenti ta’ Valureni fit-18 ta’ Ġunju 2009 fil-
Kunsill tal-Kontea ta’ Mures, u oħra saret mal-organizzazzjonijiet mhux governattivi 
ambjentali fid-19 ta’ Ġunju 2009. Il-Kunsill tal-Kontea, bil-kapaċità tiegħu bħala l-promutur 
                                               
1 Direttiva tal-Kunsill 85/337/KEE, ĠU L 175 05.07/85, emendata mid-Direttiva tal-Kunsill 
97/11/KE, ĠU L 73, 14.03.97, emendata mid-Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 
2003/35/KE, ĠU L 156, 25.06.03, emendata mid-Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill 2009/31/KE, ĠU L 140, 5.6.09



CM\857274MT.doc 3/4 PE458.713v01-00

MT

tal-proġett, ippreżenta kemm il-proġett kollu u kemm il-komponent li se jinbena fis-sit li 
jinsab fil-viċin tar-raħal ta’ Valureni. 

Matul il-konsultazzjonijiet pubbliċi, ir-residenti tar-raħal ta’ Valureni esprimew l-oġġezzjoni 
tagħhom għall-għażla tas-sit, li jinsab viċin tar-raħal. Huma esprimew tħassib dwar it-tniġġis 
ta’ artijiet agrikoli, il-kontaminazzjoni tal-ilma tal-qiegħ fil-viċin tas-sit, u rwejjaħ spjaċevoli. 
Madankollu, mill-informazzjoni ppreżentata mill-awtoritajiet Rumeni nifhmu li l-promutur 
indirizza t-tħassib tal-popolazzjoni lokali u pprovda risposti għat-talbiet tagħha. Barra minn 
hekk, l-oġġezzjonijiet, it-tħassib u r-rakkomandazzjonijiet espressi matul il-konsultazzjonijiet 
u s-seduti ta’ smigħ pubbliku ġew ippreżentati f’anness mar-rapport EIA. B’riżultat ta’ dan, 
fil-5 ta’ Ottubru 2009, ir-rapport EIA finali ġie eżaminat matul laqgħa tal-Kumitat għar-
Reviżjoni Teknika (CAT bir-Rumen). Ġiet adottata deċiżjoni favur il-ftehima ambjentali.
Id-deċiżjoni favur il-ftehima ambjentali ġiet notifikata kif ġej:

- Mir-REPA ta’ Sibiu: permezz tal-ittra indirizzata lir-residenti tar-raħal ta’ Valureni 
fis-7 ta’ Ottubru 2009; fuq il-websajt tar-REPA ta’ Sibiu fid-9 ta’ Ottubru 2009; permezz ta’ 
avviż fil-gazzetta Romania Libera tat-12 ta’ Ottubru 2009;
- Mill-Kunsill tal-Kontea ta’ Mures: permezz ta’ avviżi fil-gazzetti lokali Zi de Zi u 
Nepujsag fis-7 ta’ Ottubru 2009; fuq il-websajt tal-Kunsill tal-Kontea fis-6 ta’ Ottubru 2009; 
fuq il-bord tal-avviżi tal-bini tal-amministrazzjonijiet lokali ta’ Cristesti kif ukoll ta’ Sanpaul 
fid-9 ta’ Ottubru.
Fit-30 ta’ Ottubru 2009, ir-REPA ta’ Sibiu rreġistrat ilment kontra d-deċiżjoni favur il-ftehima 
ambjentali, bil-firem ta’ 518-il resident tar-raħal ta’ Valureni. B’riżultat ta’ dan l-ilment, ir-
REPA ta’ Sibiu talbet lill-Kunsill tal-Kontea ta’ Mures tikkummissjona studju għall-
valutazzjoni tal-impatt fuq saħħet ir-residenti tar-raħal ta’ Valureni mill-bini u l-operat tal-
istazzjon għat-trasferiment tal-iskart, tal-impjant għall-għażla tal-iskart u tal-impjant għall-
produzzjoni ta’ kompost. L-istudju, li twettaq miċ-Ċentru għall-Ambjent u s-Saħħa ta’ Cluj 
Napoca, tqiegħed għad-dispożizzjoni tal-pubbliku fis-17 ta’ Novembru 2009, u r-riżultati tal-
istudju ġew ippreżentati matul dibattitu pubbliku organizzat fir-raħal ta’ Valureni fid-9 ta’ 
Diċembru 2009. Ir-riżultati tal-istudju indikaw li saħħet il-popolazzjoni lokali mhux se tiġi 
affettwata mill-proġett.  
F’konformità mad-dispożizzjonijiet tal-leġiżlazzjoni Rumena applikabbli, ir-REPA ta’ Sibiu 
ħarġet il-ftehima ambjentali No SB/14/17.12.2009 fis-17 ta’ Diċembru 2009. Id-Deċiżjoni 
EIA tippreżenta r-raġunijiet u r-rekwiżiti għall-investimenti l-ġodda. 

Rigward it-talba li l-petizzjonant bagħat lill-awtoritajiet nazzjonali, li jiġi organizzat 
referendum lokali b’suġġett l-approvazzjoni tal-proġett, din mhix rekwiżit stabbilit mid-
Direttiva EIA, u l-Kummissjoni m’għandha l-ebda kompetenza biex tintervieni. 
Għandu jiġi enfasizzat li d-disinn ta’ proġett u l-għażla tas-sit jibqgħu r-responsabilità tal-Istat 
Membru kkonċernat, li għandu jiżgura l-konformità mal-leġiżlazzjoni rilevanti tal-UE.
Għandu jiġi enfasizzat ukoll li r-responsabilità għall-implimentazzjoni korretta tal-liġi tal-UE 
taqa’ primarjament f’idejn l-Istati Membri. Il-Kummissjoni m’għandhiex setgħat skont it-
Trattat li tissostitwixxi lill-awtoritajiet tal-Istati Membri fl-attivitajiet tal-ippjanar u t-teħid 
tad-deċiżjonijiet tagħhom. Jekk il-petizzjonant ikun jixtieq jikkontestahom, jista’ jagħmel użu 
mill-mezzi ta’ rimedju pprovduti skont il-liġi Rumena.

Konklużjoni
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Mit-tagħrif ipprovdut mill-petizzjonant u l-awtoritajiet Rumeni, il-Kummissjoni mhijiex fil-
qagħda li tidentifika ksur tad-dispożizzjonijiet rilevanti tal-acquis, b’mod partikulari d-
Direttiva EIA, kif emendata. 


