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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1160/2011, imressqa minn C.E, ta’ ċittadinanza Rumena, dwar ir-
riabilitazzjoni tas-sistema ta’ tisħin ċentrali f’żoni urbani fil-belt muniċipali 
ta’ Botosani, ir-Rumanija

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant javża li l-Unjoni Ewropea tat permezz ta’ Fond ta’ Koeżjoni bħala parti mill-
Programm Operattiv tal-Ambjent 2007-2013, Assi ta’ Prijorità nru. 3, ammonti konsiderevoli 
ta’ flus għar-riabilitazzjoni tas-sistemi ta’ tisħin ċentrali urbani fil-belt muniċipali ta’ 
Botosani. Il-petizzjonant jgħid li d-dejta mogħtija mill-awtoritajiet lill-UE mhix vera u li l-
Kumpanija SC Modern Calor Sa qiegħda tuża dawn il-fondi b’mod inġust. Għalhekk, il-
Petizzjonant qiegħed jitlob lill-Parlament sabiex jinvestiga din il-kwistjoni.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-22 ta’ Frar 2012. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni (l-
Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-20 ta’ April 2012

Il-petizzjonant isostni li d-dejta li ġiet ippreżentata mill-awtoritajiet lokali minn Botosani 
sabiex jiġġustifikaw il-finanzjament tar-riabilitazzjoni tas-sistema ta’ tisħin urbana mill-
Programm Operattiv tal-Ambjent mhijiex preċiża. Huwa jikkontesta l-valur miżjud tal-
investiment peress li n-numru tal-utenti huwa inqas minn dak li ġie ddikjarat mill-awtoritajiet, 
u minħabba li jikkompeti ma’ sistemi ta’ tisħin individwali.

Il-kummenti tal-Kummissjoni 

Ir-riabilitazzjoni tas-sistema ta’ tisħin urbana fil-muniċipalità ta’ Botosani hija tassew proġett 
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kofinanzjat mill-fond ta’ Koeżjoni fi ħdan il-Programm Operattiv tal-Ambjent. L-għan 
ewlieni ta’ investiment bħal dan huwa li tiġi żgurata l-konformità tas-sistema ta’ tisħin 
eżistenti mal-istandards ambjentali Ewropej dwar l-emissjonijiet. 

Skont ir-regolamenti rilevanti, l-għajnuna li tingħata bħala parti mill-politika ta’ koeżjoni 
tingħata taħt ġestjoni konġunta bejn il-Kummissjoni Ewropea u l-Istati Membri. Dan il-
proġett, li għandu valur totali ta’ EUR 30 miljun, mhuwiex meqjus bħala li hu proġett ta’ 
investiment kbir u għalhekk l-applikazzjoni ġiet evalwata mill-awtoritajiet nazzjonali biss.

Madankollu, skont xi informazzjoni li waslet mingħand l-awtorità amministrattiva tal-
Programm tal-Ambjent, il-proġett kien soġġett għal analiżi ekonomika sabiex jiġu evalwati 
soluzzjonijiet tekniċi alternattivi, inkluż l-użu ta’ sistemi ta’ tisħin individwali ġeneralizzati. 
Dawn is-simulazzjonijiet twettqu fuq il-bażi tal-informazzjoni pprovduta mill-benefiċjarju u 
mill-konsulenti li ġew imqabbda biex jaħdmu fuq il-proġett. 

Konklużjonijiet

Fid-dawl ta’ dak li ġie msemmi hawn fuq, il-persunal tal-Kummissjoni jħeġġeġ lill-
petizzjonant biex jindirizza kwalunkwe lment lill-awtorità amministrattiva tal-Programm tal-
Ambjent fir-Rumanija.


