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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0952/2006, imressqa minn Krzysztof MacKowski (ta' nazzjonalità
Pollakka), f’isem l-assoċjazzjoni ambjentali 'Agencja Informacji i Ochrony 
Środowiska', dwar l-impatt ambjentali tal-pipeline tal-gass ippjanata għall-Baħar 
Baltiku sabiex tgħaqqad ir-Russja u l-Ġermanja

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant huwa ikkonċernat dwar il-pipeline li hemm ippjanata li titpoġġa fil-Baħar 
Baltiku sabiex tgħaqqad ir-Russja u l-Ġermanja. Huwa jemmen li dan il-proġett bejn ir-Russja 
u l-Ġermanja se jeqred l-ekosistemi tal-baħar vulnerabbli tul il-kosta Pollakka u hu jistaqsi 
jekk l-istandards ambjentali nazzjonali u internazzjonali humiex se jkunu osservati. Hu jgħid 
ukoll li għadu ma sarx stħarriġ ta’ l-impatt ambjentali tal-proġett u allura qed jitlob lill-
Parlament sabiex jassigura li l-Kummissjoni tkun involuta f’dak l-istħarriġ. 

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fid-data ta’ l-4 ta’ April 2007. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex 
tagħti informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet nhar id-19 ta’ Ottubru 2007.

Il-petizzjoni

Fis-27 ta’ Marzu 2007, il-petizzjonanti ippreżentaw il-petizzjoni tagħhom lill-Kumitat għall-
Petizzjonijiet tal-Parlament Ewropew. Huwa ddikjaraw li jinsabu mħassba dwar kwistjonijiet 
ambjentali minħabba l-bini ta’ pipeline minn ġol-Baħar Baltiku sabiex jgħaqqad ir-Russja u l-
Ġermanja. Ċerti Stati Membri bħall-Polonja u l-Litwanja, li kienu preżenti għall-kumitat, 
esprimew l-istess tħassib bħall-petizzjonanti. Il-Kummissjoni ma tat ebda kumment speċifiku
dak iż-żmien. Il-Kummissjoni infurmat lill-Kumitat li l-proġett kien inkluż fid-deċiżjoni nru. 
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1364/2006/KE tal-Parlament Ewropew, li tistabbilixxi linji ta’ gwida għan-netwerks ta’ l-
enerġija trans-Ewropej. Fil-fatt, skond l-Anness I, Netwerks Trans-Ewropej, netwerks ta’ gass 
jinkludi l-pipeline ta’ gass fit-Tramuntana ta’ l-Ewropa, li fir-realtà huwa l-proġett 
ikkonċernat, li huwa l-proġett “Nordstream”, imsemmi għall-kumpanija Russa-Ġermaniża 
“Nordstream” li ġiet imwaqqfa f’Ottubru 2006. Il-Kummissjoni indikat ukoll li hija ma kellha 
l-ebda informazzjoni rigward il-progress tiegħu iżda l-Artikolu 13 tad-deċiżjoni msemmija 
hawn fuq jistipula li: “Din id-deċiżjoni għandha tkun bla preġudizzju għar-riżultati tal-
valutazzjoni ta’ l-impatt ambjentali tal-proġetti, pjanijiet jew programmi li jiddefinixxu il-
qafas futur għal dawn il-proġetti. Ir-riżultati tal-valutazzjonijiet ta’ l-impatt ambjentali, 
f’każijiet fejn valutazzjonijiet simili jkunu mitluba skond il-leġiżlazzjoni relevanti tal-
Komunità, għandhom jiġu kkunsidrati qabel tittieħed id-deċiżjoni għat-twettiq tal-proġetti 
skond il-leġiżlazzjoni relevanti tal-Komunità”. Il-Kummissjoni qalet ukoll li b’mod ġenerali, 
skond l-informazzjoni pprovduta lill-pubbliku fuq is-sit elettroniku uffiċjali tal-proġett, kienet 
qed issir Valutazzjoni sħiħa ta’ l-Impatt Ambjentali (EIA) skond ir-regoli tal-Konvenzjoni ta’ 
Espoo ta’ l-UNECE dwar il-Valutazzjoni ta’ l-Impatt Ambjentali (EIA) f’kuntest 
transkonfinali.

Il-Kummenti tal-Kummissjoni dwar il-petizzjoni

Wara s-smigħ fi ħdan il-PE imsemmi hawn fuq, is-servizzi tal-Kummissjoni indirizzat din il-
kwistjoni minkejja li ma kien hemm l-ebda talba għal kofinanzjament mill-Komunità u l-
proġett huwa kkunsidrat bħala proġett ta’ investiment fl-enerġija tas-settur privat, li 
madankollu xorta jeħtieġ li jkun konformi mal-leġiżlazzjoni relevanti ta’ l-UE, inkluża l-
leġiżlazzjoni ambjentali u fejn applikabbli, il-konvenzjonijiet internazzjonali dwar l-ambjent.  
F’dan il-qafas, fil-11 ta’ Mejju 2007, saret preżentazzjoni tal-proġett lis-servizzi tal-Komunità 
mill-impjegati ta’ “Nordstream”.

Dwar l-EIA, ġie spjegat li saret EIA sħiħa minn “Nordstream” skond il-Konvenzjoni ta’ 
Espoo tal-UNECE, li tagħha d-disa’ stati interessati huma partijiet kontaenti, waqt li l-
Federazzjoni Russa hija firmatarja iżda mhux parti kontraenti, bil-ħsieb li titlesta u tiġi 
sodisfatta l-proċedura ta’ permess u sabiex jinkisbu l-approvazzjonijiet meħtieġa. Din il-
proċedura tinsab għaddejja u hija mistennija tintemm fl-2008, b’rapport ambjentali finali 
mistenni fil-ħarifa ta’ l-2007.

Skond l-informazzjoni preliminari mogħtija minn “Nordstream”, ġie deċiż li, l-ewwel nett, il-
pipeline jitpoġġa f’qiegħ il-baħar, l-aktar f’fond fejn il-problemi ambjentali jkunu limitati, 
billi pipeline fuq l-art ikollha taqsam zoni sensittivi bħal foresti, xmajjar, għelieqi, irħula, 
propjetà privata eċċ. Ir-rotta proposta ntagħżlet wara evalwazzjoni integrata tal-kriterji 
tekniċi, ambjentali u ekonomiċi u hu mistenni li d-dettalji jkunu fissi wara t-tlestija ta’ l-EIA u 
studji oħra sabiex tiġi żgurata l-aħjar soluzzjoni. 

In-notifika ufiċjali tal-proġett, fuq il-bażi tal-Konvenzjoni ta’ Espoo, ġiet sottomessa fl-14 ta’ 
Novembru 2006, il-bidu tal-proċess ta’ permess, lill-pajjiżi involuti kollha madwar il-Baħar 
Baltiku, kemm  “partijiet ta’ l-oriġini” (Partijiet għall-konvenzjoni li fil-ġurisdizzjoni 
tagħhom tkun maħsuba li ssir l-attività proposta fiz-zona ekonomika esklussiva li fiha tinsab 
il-pipeline, f’dan il-każ il-Finlandja, l-Iżvezja, id-Danimarka u l-Ġermanja) u l-“partijiet 
milquta” (Partijiet tal-Konvenzjoni li jistgħu jiġu affettwati mill-attività proposta, f’dan il-każ 
l-Estonja, l-Latvja u l-Polonja). Madankollu l-laqgħat ta’ informazzjoni/diskussjoni kienu 



CM\691310MT.doc 3/4 PE396.607

MT

bdew qabel. 

Skond “Nordstream”, kien hemm iktar minn 20 seduta miftuħa għall-pubbliku u 100 laqgħa 
ma’ l-awtoritajiet li saru fil-pajjiżi fir-reġjun tal-Baħar Baltiku, filwaqt li ġew riċevuti 129 
dikjarazzjoni matul il-proċedura ta’ konsultazzjoni internazzjonali. Id-dikjarazzjonijiet kollha 
ġew analizzati u tradotti bl-Ingliż u għandhom jiġu ppubblikati fuq is-sit elettroniku ta’ 
“Nordstream”. Qed isiru wkoll laqgħat u diskussjonijiet ta’ informazzjoni regolarment 
flimkien ma’ kuntatti u laqgħat ta’ xogħol ma’ l-awtoritajiet kompetenti. Skond ir-
rakkomandazzjonijiet riċevuti, ser jiġu mnedija studji oħra, inklużi investigazzjonijiet dwar 
liema għandha tkun l-aħjar rotta. 

Ġew diskussi wkoll żewġ kwistjonijiet speċifiċi ma’ l-impjegati ta’ “Nordstream”; il-
kwistjoni ta’ postijiet ta’ rimi ta’ munizzjon qadim u kwistjonijiet ta’ protezzjoni tan-natura: 

Fir-rigward ta’ l-ewwel kwistjoni, skond “Nordstream”, ir-rotta kollha tal-pipeline se tkun 
suġġetta għal stħarriġ dwar munizzjon. L-ewwel, isir studji ta’ l-arkivji u wara 
identifikazzjoni tal-munizzjon fuq il-post, kemm dak kimiku u dak konvenzjonali. Għal dan 
il-għan, jintużaw apparat u teknoloġija sofistikati u li għandhom il-kapaċità li jidentifikaw
oġġetti tal-metall ta’ ftit ċentimetri biss. Ovvjament dan huwa prijorità billi l-kwistjoni ta’ 
sigurtà hija waħda importanti sabiex il-pipeline ikun jista’ jaħdem sew. Barra dan, l-Istrateġija 
Marittima ta’ l-UE adottata mill-Kummissjoni fl-2005, bil-ħsieb li jiġi restawrat l-istat ta’ l-
ibħra Ewropej sa l-2021, tikkunsidra l-kwistjoni ta’ munizzjon mormi. Il-proposta ta’ 
Direttiva dwar l-Istrateġija Marittima li qed tiġi diskussa mill-Parlament Ewropew u mill-
Kunsill tal-Ministri ta’ l-UE, tinkludi referenza espliċita għall-munizzjon mormi (fl-Anness 
II). Il-munizzjon mormi huwa identifikat bħala wieħed mill-elementi li għandhom jiġu 
ikkunsidrati fl-evalwazzjoni ta’ l-istat ta’ l-ambjent marittimu u skond dawn għandhom jiġu 
mfassla l-programmi ta’ miżuri. 

Fir-rigward tal-protezzjoni tan-natura, id-dettalji jkollhom jingħataw meta jkun deċiż it-
taqsim finali fi tmiem l-EIA. Is-servizzi tal-Komunità talbu għal laqgħa speċjali konċentrata 
biss fuq il-kwistjonijiet tal-protezzjoni tan-natura skond id-direttivi ta’ l-UE dwar il-
protezzjoni tan-natura, li ser issir aktar tard din is-sena u “Nordstream” aċċettat.

“Nordstream” ippreżentat aktar informazzjoni dwar il-proġett lill-membri ta’ l-10 laqgħa tal-
Grupp ta’ l-EIA li saret f’Ġinevra mill-21-23 ta’ Mejju 2007, u li tikkonferma l-informazzjoni 
mogħtija hawn fuq u li ttella’ d-dikjarazzjonijiet riċevuti mingħand il-partijiet konċernati għal 
140. 

Sessjonijiet oħra ta’ informazzjoni kienu jinkludu waħda speċifika organizzata mill-forum 
taċ-Ċittadini Finlandiżi-Russi, iċ-Ċentru UE-Russja, il-WWF, l-Alleanza Ħielsa tal-
Ħodor/Ewropej fil-Parlament Ewropew, il-Grupp Parlamentari tal-Ħodor li saret fil-Parlament 
tal-Finlandja fit-18 ta’ Ġunju 2007 filwaqt li saret sessjoni ta’ informazzjoni speċjali waqt il-
laqgħa formali ta’ l-esperti ta’ l-EIA nazzjonali u tas-SEA – Evalwazzjoni Strateġika ta’ l-
Ambjent – li saret f’Berlin mill-21-22 ta’ Ġunju 2007. 

Konklużjonijiet

Skond l-informazzjoni pprovduta hawn fuq, il-Kummissjoni ser issegwi l-iżvilupp tal-proġett 
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mill-qrib fil-qafas tal-Konvenzjoni ta’ Espoo li l-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha 
huma parti minnha, sabiex jiġi assigurat li l-obbligi internazzjonali relevanti u l-leġiżlazzjoni
ta’ l-UE qed jiġu rispettati. Meta jiġi kkunsidrat il-volum dejjem għaddej ta’ xogħol, u l-ħafna 
partijiet involuti (Servizzi tal-Ministeri ta’ l-Ambjent tad-disa’ pajjiżi fil-Baħar Baltiku, il-
pubbliku ġenerali u l-NGOs), f’dan l-istadju, il-Kummissjoni ma tqisx li huwa neċessarju li 
tieħu xi azzjonijiet oħra f’dan ir-rigward. 
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