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Suġġett: Petizzjoni 0754/2009, imressqa minn I.A., ta’ nazzjonalità Rumena, dwar id-
deforestazzjoni massiva tal-Muntanji Karpazji (ir-Rumanija)

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jiddenunzja l-attivitajiet massivi ta’ deforestazzjoni li qed iseħħu fil-Muntanji 
Karpazji (ir-Rumanija) u jikkritika l-passività tal-awtoritajiet ambjentali Rumeni li naqsu milli 
jwaqqfu dan il-proċess milli jkompli. Il-petizzjonant jitlob tagħrif fuq il-leġiżlazzjoni tal-UE 
dwar id-deforestazzjoni u fuq il-kompetenzi tal-istituzzjonijiet Ewropej fir-rigward ta’ din il-
kwistjoni.

2. Ammissibilità

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

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fid-9 ta’ Diċembru 2010.

M’hemm l-ebda leġiżlazzjoni tal-UE li tirregola kif ir-reġistrazzjoni għandha titwettaq u jekk 
għandhiex tiġi segwita mir-riġenerazzjoni. Madankollu, il-Kummissjoni hija kkonċernata 
dwar l-allegazzjonijiet ta’ qtugħ tas-siġar u għandha kompetenza jekk l-attivitajiet ikunu qed 
jiksru l-leġiżlazzjoni tal-UE. Pereżempju, l-Istati Membri jeħtieġu li jiżguraw il-konformità 
mad-Direttiva dwar il-Ħabitats 1 u ma’ dik dwar l-Għasafar2 tal-UE li stabbilixxew in-netwerk 
tas-siti tan-Natura 2000. Id-deforestazzjoni fiha nnifisha mhijiex projbita fis-siti tan-Natura 
2000, iżda l-Istati Membri jeħtieġu li jiżguraw li l-ispeċi u l-ħabitats li għalihom ntgħażlu s-
siti jinżammew jew jiġu restawrati fi stejtus ta’ konservazzjoni favorevoli. Skont l-Artikolu 
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6.2 tad-Direttiva dwar il-Ħabitats, l-Istati Membri għandhom jevitaw id-deterjorament tal-
ħabitat naturali u l-ħabitat tal-ispeċi kif ukoll it-tfixkil sinifikanti tal-ispeċi li għalihom ġie 
nominat is-sit. Skont l-Artikolu 6.3(3) tad-Direttiva dwar il-Ħabitats, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li “kull pjan jew proġett li mhux marbut direttament ma’ jew li ma hux 
meħtieġ għat-tmexxija tas-sit iżda li x’aktarx se jkollu effett sinifikanti fuqu, jew b’mod 
individwali jew inkella flimkien ma’ xi pjanijiet jew proġetti oħra, għandu jkun suġġett għal 
evalwazzjoni xierqa ta’ dawn l-implikazzjonijiet għas-sit invista tal-għanjiet ta’ 
konservazzjoni tas-sit” u l-pjan jew il-proġett jista’ jiġi awtorizzat biss (b’xi eċċezzjonijiet) 
jekk jiġi żgurat li l-integrità tas-sit ma tiġix affettwata.

Barra minn hekk, id-Direttiva 85/337/KEE1, dwar l-istima tal-effetti ta’ ċerti proġetti pubbliċi 
u privati fuq l-ambjent kif emendata mid-Direttivi 97/11/KE2, 2003/35/KE3 u 2009/31/KE4

hija relevanti.

Skont id-Direttiva 85/337/KEE, li hija magħrufa wkoll bħala d-Direttiva dwar l-Istima tal-
Impatt Ambjentali (EIA), proġetti li aktarx ikollhom effetti sinifikattivi fuq l-ambjent 
minħabba inter alia, in-natura, il-kobor u l-post tagħhom ikunu suġġetti għal stima fir-rigward 
tal-effetti tagħhom qabel jingħata l-kunsens għall-iżvilupp. Id-Direttiva EIA tiddistingwi bejn 
il-proġetti li jeħtieġu EIA obbligatorja (l-hekk imsejħa proġetti tal-Anness I) u dawk fejn l-
Istati Membri għandhom jiddeterminaw, fi proċedura msejħa “skrining”, jekk il-proġetti 
aktarx li jkollhom effetti sinifikattivi, waqt li jiġu kkunsidrati l-kriterji fl-Anness III tad-
Direttiva (l-hekk imsejħa proġetti tal-Anness II). Jekk iva, ikun hemm bżonn ta’ EIA. Il-
proġetti li jikkonċernaw l-afforestazzjoni u d-deforestazzjoni inizjali għall-iskopijiet tal-
konverżjoni għal tip ieħor ta’ użu tal-art huma elenkati fl-Anness II.1.d.

Fl-aħħar nett, ir-Regolament adottat reċentement (UE) Nru 995/2010 tal-Parlament Ewropew 
u tal-Kunsill tal-20 ta’ Ottubru 2010 li jistabbilixxi l-obbligi tal-operaturi li jqiegħdu fis-suq 
injam u prodotti tal-injam5 se jipprovdi għodda addizzjonali għall-ġlieda kontra d-
deforestazzjoni illegali hekk kif tidħol fis-seħħ fil-bidu tal-2013, billi jipprojbixxi t-tqegħid 
fis-suq tal-UE ta’ injam maħsud illegalment, kif definit mil-leġiżlazzjoni tal-pajjiż fejn l-
injam ġie maħsud.  

Konklużjonijiet

Fuq il-bażi tal-informazzjoni disponibbli, il-Kummissjoni ma tistax tevalwa jekk hemmx ksur 
tal-leġiżlazzjoni ambjentali tal-UE. Il-Kummissjoni se tikkuntattja l-awtoritajiet Rumeni għal 
aktar informazzjoni dettaljata dwar il-kwistjoni.

4. Risposta tal-Kummissjoni (RIV.), li waslet fis-17 ta' Frar 2012.

Il-Kummissjoni talbet aktar informazzjoni fit-23 ta' Novembru 2011 mill-awtoritajiet Rumeni 
li rrispondew fis-16 ta' Jannar 2012 fejn iddikjaraw li l-kumpanija Cascade Empire LLC hija 
l-proprjetarja ta' żona forestali ta' 1710 ettaru fil-kontea ta' Valcea u dik ta' Hunedoara. Ir-
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3 ĠU L 156, 25.6.2003, p. 17.
4 ĠU L 140, 5.6.09, p.114.
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reġjun Obarsia Lotrului Voienasa fil-kontea ta' Valcea mhuwiex parti minn NATURA 2000, 
iżda jinsab 25 km tan-Nofsinhar mis-sit ta' importanza Komunitarja (ROSCI0085).

Bejn l-2008 u l-2011, wara li neħħiet il-foresti, il-kumpanija ħawwlet nebbieti ta' siġar tal-
prinjoli fuq 20.10 etteri fil-kontea ta' Valcea u dik ta' Hunedoara sabiex tnaqqas l-erożjoni tal-
ħamrija.

Jidher li kien hemm nuqqas ta' konformità mal-ftehim ambjentali Rumen Nru 5/17.06.2010 
(Acord de Mediu RO-ANPM/Nr.5 din 17.06.2010). Il-kumpanija Cascade Empire ġiet 
penalizzata b'multa ta' 25 000 lei (madwar €5 800) wara spezzjoni mwettqa mill-Kummissarju 
tal-Kontea ta' Valcea fit-30 ta' Novembru 2011.  

Abbażi tal-informazzjoni provduta lill-Kummissjoni, hija mhijiex f’pożizzjoni li tidentifika 
ksur tal-liġi tal-UE.


