
CM\667755MT.doc PE 388.747

MT MT

PARLAMENT EWROPEW
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Kumitat għall-Petizzjonijiet

07.05.2007

AVVIŻ LILL-MEMBRI

Petizzjoni 0354/2006 mressqa mis-Sur Rodney Maile (Britanniku), dwar tniġġis allegat 
fl-Estwarju ta’ Cleddau bħala riżultat ta’ l-attività taż-żewġ kumpaniji Exxon u Qater

1. Sommarju tal-petizzjoni

Dak li ressaq il-petizzjoni jsostni li l-proġett tal-kumpaniji Exxon u Quater għall-ġarr ta’ Gass 
Naturali fi stat Likwidu (LNG) fl-Estwarju ta’ Cleddau (il-Punent ta’ Wales, fir-Renju Unit) 
jirrappreżenta theddida serja għal ħajjet in-nies u l-proprjetà fiż-żona.  Dak li ressaq il-
petizzjoni jallega li l-port u l-Estwarju ta’ Cleddau m'huma adattati xejn biex jirċievu 
tagħbijiet ta’ LNG, li joħolqu riskju serju ta’ tniġġis. Huwa jargumenta li l-opinjoni pubblika 
qatt ma kienet ikkonsultata dwar dan il-proġett u jitlob lill-Parlament Ewropew sabiex 
jistħarreġ is-sitwazzjoni.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fl-20 ta’ Settembru 2006. Intalab tagħrif mill-Kummissjoni skond ir-
Regola 192(4).

3. Tweġiba tal-Kummissjoni, li waslet fis-7 ta’ Mejju 2007.

I. Sfond

Il-proġett huwa marbut mal-forniment ta’ gass naturali fi stat likwidu (LNG) lil terminal ta' 
port li jinsab fl-Estwarju ta'  Cleddau, fil-Punent ta’ Wales.

II. Il-petizzjoni

Dak li ressaq il-petizzjoni jilmenta li t-terminal tal-port u l-estwarju ta’ Cleddau m’huma 
adattati xejn biex jirċievu tagħbijiet tal-LNG u li l-proġett ippjanat se joħloq riskju 
konsiderevoli għan-nies u l-proprjetà fil-viċinanzi tat-terminal. Dak li ressaq il-petizzjoni 
jistqarr li meta  pproponew li jwettqu din il-ħidma, il-kumpaniji kkonċernati injoraw il-
manwal tal-proċeduri tas-sigurtà għall-operaturi tal-LNG, il-bastimenti u l-operaturi tat-
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terminal billi poġġew lill-bastimenti li jġorru l-LNG f’pożizzjoni minn fejn is-sorsi ta’ tkebbis 
tan-nar ma kienux esklużi.  Dak li ressaq il-petizzjoni jilmenta li r-riskji sinifikanti assoċjati 
mal-proġett, u l-konsegwenzi għall-komunità lokali f’każ li jseħħ aċċident b’wieħed mill-
bastimenti tal-LNG, ma kienux indirizzati b’mod sħiħ mill-kumpaniji kkonċernati.  

III. Il-kummenti tal-Kummissjoni dwar il-petizzjoni

Fuq il-bażi tat-tagħrif limitat disponibbli għall-Kummissjoni sal-lum, jista’ jkun mistqarr dan 
li ġej:

L-evalwazzjoni għandha tillimita ruħha għall-ksur tal-liġi tal-Komunità li possibilment seta’ 
seħħ.  Il-Kummissjoni ma tistax tmur lil hinn mill-kompetenza tagħha skond l-Artikolu 211 
tal-KE u tqajjem suġġetti li m’humiex marbutin mal-liġi tal-Komunità. Il-kwistjoni hawnhekk 
tidher li għandha x’taqsam mal-konformità ma’ l-obbligi skond id-Direttiva Seveso II1 li 
huma mmirati lejn il-prevenzjoni ta’ aċċidenti maġġuri li jinvolvu sustanzi perikolużi u l-
limitazzjoni tal-konsegwenzi tagħhom għall-bniedem u l-ambjent. Id-Direttiva tapplika għall-
istabbilimenti fejn sustanzi perikolużi huma preżenti fi kwantitajiet daqs jew aktar mill-
kwantitajiet imniżżlin fl-Anness I (Il-limitu minimu aċċettabbli ta’ gassijiet li jieħdu n-nar 
malajr (inkluż il-LPG) u l-gass naturali, fi stat Likwidu : 50/200 tunnellata).

Esklużjonijiet mid-dispożizzjonijiet tad-Direttiva huma stipulati fl-Artikolu 4. B’mod 
partikolari, skond l-Artikolu 4(c) id-Direttiva m’għandhiex tapplika għat-“trasport ta' sustanzi 
perikolużi u l-ħażna temporanja intermedja fit-toroq, bit-tren, fil-kanali bl-ilma fil-pajjiż, bil-
baħar jew bl-ajru, barra l-istabbilimenti koperti b'din id-Direttiva, inklużi t-tagħbija u l-ħatt u 
t-trasport lejn u minn mezzi oħra ta' trasport f'baċiri, mollijiet u postijiet fejn tinġabar il-
merkanzija”.

F’rabta mar-regoli dwar il-ġarr ta’ prodotti perikolużi, il-ġarr tal-LNG bil-bastimenti lejn il-
port ikkonċernat huwa rregolat mill-ftehim internazzjonali “Kodiċi Internazzjonali dwar il-
Prodotti Marittimi Perikolużi”. M’hemm ebda leġiżlazzjoni rilevanti tal-Komunità għat-
trasport bil-baħar.

Il-ġarr tal-LNG mit-terminal għal ġewwa l-pajjiż huwa rregolat minn żewġ Direttivi ta’ l-UE, 
94/55/KE dwar it-trasport bit-triq u 96/49/KE dwar it-trasport bil-ferrovija, li b’mod effettiv 
japplikaw żewġ ftehimiet internazzjonali dwar il-ġarr ta’ prodotti perikolużi fit-territorju ta’ l-
UE:  “Il-Ftehim Ewropew dwar il-Ġarr Internazzjonali ta’ Prodotti Perikolużi bit-Triq” u “Ir-
Regolamenti marbutin mal-Ġarr Internazzjonali ta’ Prodotti Perikolużi bil-Ferrovija”.

IV. Konklużjonijiet

Fid-dawl ta’ l-esklużjoni fil-leġiżlazzjoni rilevanti tal-Komunità ta’ proġetti ta’ dan it-tip u 
fuq il-bażi tat-tagħrif fornut, il-Kummissjoni m’hijiex f’qagħda li tidentifika ksur tal-liġi tal-
Komunità fil-każ preżenti.
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