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Kumitat għall-Petizzjonijiet
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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0941/2008, imressqa minn Nicolae Danut Ilea, ta’ ċittadinanza 
Rumena, dwar allegat ksur tal-leġiżlazzjoni dwar il-ħarsien tal-ambjent 
b’rabta mal-bini minn Kronospan S.A. ta’ pjattaforma għall-ipproċessar tal-
injam fi Braşov (ir-Rumanija)

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jesprimi tħassib dwar allegat ksur tal-leġiżlazzjoni Komunitarja dwar il-ħarsien 
tal-ambjent b’rabta mal-bini mill-kumpanija Kronospan ta’ pjattaforma għall-ipproċessar tal-
injam fi Braşov (ir-Rumanija). Il-petizzjonant jindika li x-xogħol inbeda, għalkemm għadha 
ma nkisbitx l-approvazzjoni ambjentali neċessarja u minkejja l-protesti tar-residenti lokali.
Huwa jsostni li l-proġett konċernat jikser id-Direttiva 96/61/KE dwar il-prevenzjoni u l-
kontroll integrat tat-tniġġis, id-Direttiva 96/62/KE dwar l-istima u l-immaniġġjar tal-kwalità 
tal-arja ċirkostanti u d-Direttiva 2002/49/KE li tirrigwarda l-istudju u l-amministrazzjoni tal-
ħsejjes ambjentali.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fis-27 ta’ Novembru 2008. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-20 ta’ Marzu 2009.

Studju dwar l-Impatt Ambjentali (EIA)
Fir-rigward tal-konformità ta’ dan il-proġett mad-Direttiva 85/337/KEE1 dwar l-istima tal-
effetti ta’ ċerti proġetti pubbliċi u privati fuq l-ambjent, kif emendata bid-Direttiva 97/11/KE2

                                               
1 ĠU L 175, 05.07.1985, p. 40.
2  ĠU L 73, 14.03.1997, p. 5.
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u d-Direttiva 2003/35/KE1 (id-Direttiva tal-EIA), jidher li l-proġett fi Brasov kien suġġett għal 
proċedura tal-EIA fl-2002 jew qabel, peress li ħareġ permess tal-EIA fit-18 ta’ Marzu 2002.
Madankollu, dan il-permess ma għadux jitqies bħala validu mill-awtoritajiet Rumeni u 
suppost kellha ssir proċedura ġdida tal-EIA2.
L-awtorità kompetenti tal-EIA għal dan il-proġett – l-Aġenzija għall-Ħarsien tal-Ambjent ta’ 
Brasov – reġgħet ikkunsidrat dan il-proġett u ddeċidiet, fit-22 ta’ Diċembru 2008, biex 
tirrifjuta l-ħruġ ta’ permess ġdid għal EIA3.
Fl-istess ħin, il-pulizija Rumena qegħdin jinvestigaw in-nuqqas ta’ konformità mal-
leġiżlazzjoni nazzjonali4, peress li l-kumpanija kompliet l-attivitajiet tal-kostruzzjoni anke 
wara li ġiet informata mill-Gwardja Ambjentali li x-xogħlijiet kienu illegali (peress li l-
permessi tal-kostruzzjoni kienu skadew). F’dan l-istadju, ladarba l-awtoritajiet Rumeni 
kompetenti qed jieħdu miżuri kontra l-kostruzzjoni illegali, mhuwiex opportun li l-
Kummissjoni tkompli tinvestiga din il-kwistjoni. Minkejja dan, l-awtoritajiet Rumeni jeħtieġ 
li jiżguraw li l-prattiki nazzjonali ta’ kontroll u infurzar jkunu effikaċi; dan ifisser ukoll li 
sanzjonijiet effikaċi u proporzjonati jiġu applikati kontra l-operatur li jikser il-leġiżlazzjoni 
tal-KE u dik nazzjonali.

Il-Prevenzjoni u l-Kontroll Integrat tat-Tniġġis (IPPC)
Il-punt 6.7 tal-Anness I tad-Direttiva 2008/1/KE dwar il-prevenzjoni u l-kontroll integrati tat-
tniġġis5 (id-Direttiva tal-IPPC) ikopri l-installazzjonijiet għat-trattament fil-wiċċ ta’ sustanzi, 
oġġetti jew prodotti bl-użu ta’ solventi orġaniċi, b’mod partikolari għat-tiżjin, stampar, kisi, 
tneħħija tal-grass, waterproofing u sizing, tiżbigħ, tindif jew mili, b’kapaċita ta’ konsum ta’ 
aktar minn 150 kg fis-siegħa jew 200 tunnellata metrika fis-sena. Abbażi tal-informazzjoni 
pprovduta mill-petizzjonant, mhuwiex ċar jekk l-installazzjoni taqax fil-kamp ta’ 
applikazzjoni tad-Direttiva tal-IPPC. F’każ li taqa’ taħtha, għandha tkun konformi mad-
dispożizzjonijiet tad-Direttiva tal-IPPC minn meta bdiet topera.

Il-Kummissjoni ser tqajjem it-tħassib tagħha dwar il-konformità mad-Direttiva tal-IPPC mal-
awtoritajiet Rumeni.

Il-Klassifika tal-formaldeide
Attwalment, il-formaldeide huwa kklassifikat fil-Kategorija 3 (li tikkorrispondi għal “periklu 
ta’ karċinoġeniċità”) skont ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 dwar il-klassifikazzjoni, l-
ittikkettar u l-imballaġġ tas-sustanzi u t-taħlitiet6. Madankollu, Franza informat lill-
Kummissjoni li ser tipproponi li tinbidel il-klassifikazzjoni tal-formaldeide, skont dan ir-
regolament, għall-Kategorija 1 (li tikkorrispondi għal “karċinoġeni umani magħrufa”). Fil-
prinċipju, il-karċinoġeni tal-Kategorija 1 ma għandhomx ikunu preżenti fil-prodotti tal-
konsumatur.
Fir-rigward tal-użu tal-formaldeide fil-fabbrika l-ġdida tal-ipproċessar tal-injam, id-dejta 
xjentifika turi li l-użu tiegħu għandu jiġi evitat, billi l-formaldeide huwa meqjus bħala 

                                               
1  ĠU L 156, 25.06.2003, p. 17.
2http://www.centruldemediu.ro/img_upload/dad1e512881e0bbe132a0fb7fbc9d57a/GardaNatMediu_Raspuns_Kr
onoBrasov_270608.pdf
3http://www.apmbrasov.ro/noutati/index.php?c=3&cu=20081223141934
4 http://www.centruldemediu.ro/img_upload/dad1e512881e0bbe132a0fb7fbc9d57a/Politie_KronoBrasov.pdf
5 ĠU L 24, 29.01.2008, p. 8.
6 ĠU L 353, 31.12.2008, p. 1.
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karċinoġeniku għall-bnedmin1.

Tniġġis tal-Ajru  
Skont l-informazzjoni pprovduta mill-petizzjonant, id-direttivi rilevanti dwar il-kwalità tal-
arja atmosferika applikabbli f’dan il-każ huma d-Direttiva Qafas dwar il-Kwalità tal-Arja 
96/62/KE2 flimkien mad-Direttiva 1999/30/KE, id-Direttiva filjali tagħha li tistabbilixxi valuri 
ta’ limitu għall-ħarsien tas-saħħa tal-bniedem għal materji f’partiċelli PM10. Numru ta’ 
pollutanti oħra huma regolati mid-Direttiva 1999/30/KE u tliet direttivi oħra filjali;
madankollu l-formaldeide, li huwa espliċitament imsemmi mill-petizzjonant, mhuwiex 
fosthom3.

Il-leġiżlazzjoni tal-KE dwar il-kwalità tal-arja atmosferika tistabbilixxi l-valuri ta’ limitu u  
ta’ mira. Huma l-Istati Membri li għandhom jiżguraw li l-valuri tal-kwalità tal-arja 
atmosferika jintlaħqu, jekk meħtieġ permezz ta’ pjanifikazzjoni spazjali adegwata u miżuri 
speċifiċi ta’ tnaqqis. Id-Direttivi tal-KE dwar il-kwalità tal-arja ma jimponux xi 
restrizzjonijiet speċifiċi dwar l-installazzjonijiet jew l-iżvilupp.

Brasov ġiet identifikata bħala agglomerazzjoni (zona RO0701) mill-awtoritajiet Rumeni skont 
id-dispożizzjonijiet tal-leġiżlazzjoni tal-KE dwar il-kwalità tal-arja. Dan jimplika monitoraġġ 
mandatorju tal-pollutanti bħall-PM10 f’din il-belt. Dan il-monitoraġġ beda fl-2008.
Madankollu, ir-riżultati għadhom mhumiex disponibbli għall-Kummissjoni, iżda mistennija li 
jiġu ppreżentati sal-aħħar ta’ Settembru 2009.

Tniġġis mill-istorbju
Id-Direttiva 2002/49/KE4 hija l-leġiżlazzjoni Ewropea applikabbli li tirrigwarda l-istudju u l-
amministrazzjoni tal-ħsejjes ambjentali. Din id-Direttiva ġiet trasposta mir-Rumanija bid-
Deċiżjoni tal-Gvern 321/2005.

Id-Direttiva 2002/49/KE ma tistabbilixxi l-ebda valuri ta’ limitu u tħalli f’idejn l-Istati 
Membri biex jiddeċiedu dwar l-iffissar ta’ dawn il-valuri ta’ limitu u l-kriterji għat-tfassil ta’ 
pjanijiet ta’ azzjoni. L-għażla ta’ miżuri għall-immaniġġjar tal-istorbju ambjentali taqa’ fil-
kompetenza tal-awtoritajiet responsabbli għall-pjanijiet ta’ azzjoni li huma maħtura fl-Istati 
Membri.  

Id-Direttiva tirrikjedi l-Istati Membri jfasslu mapep strateġiċi tal-ħsejjes u pjanijiet ta’ azzjoni 
bl-għan li jimmaniġġjaw l-istorbju ambjentali. Il-mapep strateġiċi tal-ħsejjes kellhom jiġu 
mfassla qabel it-30 ta’ Ġunju 2007 waqt li l-pjanijiet ta’ azzjoni korrispondenti kellhom jiġu 
adottati wara l-konsultazzjoni u l-parteċipazzjoni tal-pubbliku qabel it-18 ta’ Lulju 2008.
F’konformità mal-obbligi ta’ rappurtar, sar l-immappjar tal-belt ta’ Brasov u r-rapport tressaq 

                                               
1 http://www.iarc.fr/en/Media-Centre/IARC-Press-Releases/Archives-2006-2004/2004/IARC-classifies-
formaldehyde-as-carcinogenic-to-humans
2 ĠU L 163, 29.6.1999, p. 41.
3  Id-Direttiva Qafas (93/62/KE) u tlieta mid-direttivi filjali tagħha (1999/30/KE, 2000/69/KE, 2002/3/KE), kif 
ukoll id-Deċiżoni 97/101/KE dwar l-iskambju ta' informazzjoni ngħaqdet mad-Direttiva ġdida 2008/50/KE tal-
21 ta’ Mejju 2008 dwar il-kwalità tal-arja atmosferika u arja aktar nadifa għall-Ewropa li daħlet fis-seħħ fil-11 
ta’ Ġunju 2008.
4 ĠU L 189, 18.7.2002, p. 12-25
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lill-Kummissjoni. Il-mapep u r-rapport huma disponibbli għall-pubbliku1.

Il-belt ta’ Sebes ma taqax fil-kamp ta’ applikazzjoni tad-Direttiva msemmija hawn fuq 
minħabba li l-popolazzjoni tagħha hija taħt il-livell minimu ta’ rappurtar (250 000 resident).
Ir-Rumanija ssodisfat l-obbligi ta’ rappurtar tagħha skont l-Artikolu 7 (1) f’dak li jirrigwarda 
l-mapep strateġiċi tal-ħsejjes, iżda l-pjanijiet ta’ azzjoni meħtieġa skont l-Artikolu 8 għadhom 
ma ġewx imressqa lill-Kummissjoni.  

Konklużjonijiet

Filwaqt li jiġu kkunsidrati l-elementi msemmija fuq, hija r-responsabilità tal-awtoritajiet 
Rumeni li jiffinalizzaw l-investigazzjoni ta’ dan il-każ u jieħdu l-miżuri meħtieġa biex 
jiżguraw li d-dispożizzjonijiet tad-Direttiva tal-EIA u l-leġiżlazzjoni korrispondenti li 
tittrasponi jiġu applikati bis-sħiħ u li l-kostruzzjoni tal-fabbrika tal-ipproċessar tal-injam 
titwaqqaf sakemm tiġi żgurata l-konformità sħiħa tagħha. Barra min hekk, il-Kummissjoni ser 
tqajjem dan it-tħassib dwar il-konformità mad-Direttiva tal-IPPC mal-awtoritajiet Rumeni.

4. Risposta addizzjonali tal-Kummissjoni, li waslet fis-11 ta’ Frar 2011.

Kien hemm diversi proċeduri paralleli quddiem il-Kummissjoni rigward din l-installazzjoni u, 
fuq il-bażi tal-istħarriġ li għamlet il-Kummissjoni mal-awtoritajiet Rumeni u fuq it-tagħrif li 
nkiseb minn proċeduri oħra, is-sitwazzjoni tidher li hi kif ġej:

 L-installazzjoni rċeviet permess ambjentali f’Lulju 2009 bħala riżultat tal-proċedura tal-
istudju dwar l-impatt ambjentali;

 Tressaq appell kontra l-permess u, konsegwentement, il-Qorti tal-Appell issospendiet il-
permess;

 Barra minn hekk, fil-25 ta’ Marzu 2010, infetħet kawża l-qorti biex il-permess jiġi 
annullat.

Il-Kummissjoni  kienet irreġistrat ilment marbut ma’ din il-kwistjoni. Il-kwerelant 
sussegwentement ikkomunika tagħrif relatat mal-proċedimenti mibdija tal-qorti fil-livell 
nazzjonali fi tmiem Marzu 2010. Minħabba l-proċedimenti nazzjonali paralleli li kienu 
għadhom għaddejja, il-Kummissjoni għalqet l-ilment. Il-kwerelant ma ġiex lura b’aktar 
tagħrif rigward ir-riżultat ta’ din il-proċedura.

Konklużjonijiet

Skont it-tagħrif ta’ hawn fuq, infetħu proċedimenti ġudizzjarji nazzjonali rigward il-kwistjoni 
mqajma fil-petizzjoni.    Skont l-eżitu, il-Kummissjoni  se tiddeċiedi dwar il-ħtieġa/l-
adattabilità li jingħata bidu għal investigazzjoni.

                                               
1 http://www.brasovcity.ro/
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5. Risposta Ulterjuri tal-Kummissjoni, li waslet fit-16 ta’ Marzu 2012 (REV II), 

L-awtoritajiet Rumeni infurmaw lill-Kummissjoni li l-proċeduri legali ġew imnedija
quddiem il-Qorti amministrattiva relevanti kontra l-permess ambjentali mogħti f'Lulju tas-
sena 2009. L-objettiv tal-atturi hu li jitolbu li l-permess ikun (i) sospiż, u (ii) annullat 
minħabba, b'mod partikolari, li l-proġett iwassal għal ksur tal-liġi ambjentali applikabbli 
nazzjonali u tal-UE. B'mod aktar speċifiku, fir-rigward tal-proċedimenti legali mnedija għall-
annullament tal-permess ambjentali, il-Qorti Għolja Rumena tal-Kassazzjoni u l-Ġustizzja 
ddeċidiet, fil-21 ta' Jannar 2011, li deċiżjoni dwar din il-kwistjoni għandha tittieħed mit-
Tribunal tal-Kontea Neamt. L-ewwwel smigħ se jsir fis-7 ta' Ġunju 2012. Fir-rigward tal-
proċeduri legali li jesiġu l-aġġornament tal-permess ambjentali, il-Qorti ta' Appell ta' 
Bukarest iddeċidiet fid-19 ta' Mejju 2011 li dan il-permess ma għandux jiġi sospiż.   

F'dan il-kuntest, huwa mfakkar li l-imħallfin nazzjonali fl-Istati Membri tal-UE, inkluż l-
imħallef amministrattiv, għandhom l-obbligu li jinterpretaw il-liġi nazzjonali fid-dawl tal-liġi
tal-UE u jiżguraw li din tal-aħħar hija implimentata kull meta hija applikabbli. Il-
Kummissjoni hi tal-opinjoni li dan ma għandux jissostitwixxi l-imħallef nazzjonali li għandu 
jiggarantixxi l-applikazzjoni korretta tal-liġi tal-UE. F'dan il-kuntest, il-Kummissjoni tinnota
li dan l-approċċ huwa appoġġjat ukoll mill-Parlament Ewropew kif speċifikat fir-
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tas-6 ta' Lulju 2010 dwar id-Deliberazzjonijiet tal-
Kumitat għall-Petizzjonijiet matul is-sena 2009 (2009/2139 (INI)) li punt (K) tagħha 
jipprevedi kif ġej:

"billi ċ-ċittadini għandhom, b'mod partikolari, ikunu konxji – kif rikonoxxut mill-
Ombudsman Ewropew fid-deċiżjoni ta' Diċembru 2009 li għalqet l-investigazzjoni fir-
rigward tal-ilment 822/2009/BU kontra l-Kummissjoni – li l-proċedimenti fil-qrati 
nazzjonali huma parti mill-proċess tal-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni Ewropea fl-
Istati Membri, u li l-Kumitat għall-Petizzjonijiet ma jistax jindirizza kwistjonijiet 
soġġetti għal proċedimenti fi qrati nazzjonali u lanqas ma jista' jirrevedi r-riżultat ta' 
tali proċedimenti,"


