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Suġġett: Petizzjoni 0483/25007 minn Roberto Giurastante (Taljan), f’isem l-
organizzazzjoni ‘Friends of the Earth’, dwar ksur tal-leġiżlazzjoni 
ambjentali tal-Komunità dwar il-proċedura ta’ l-istudju ta’ l-impatt 
ambjentali u dwar impjanti industrijali perikolużi (id-Direttiva Seveso)

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jilmenta dwar l-ippjanar tal-bini ta’ żewġ impjanti ta’ rigassifikazzjoni fil-Golf 
ta’ Trieste, wieħed minnhom fuq medda ta’ art f’żona industrijali, l-ieħor fuq pjattaforma li 
żżomm f’wiċċ l-ilma, li t-tnejn huma perikolużi minħabba r-riskju għas-saħħa u s-sikurezza
ta’ l-abitanti u minħabba l-ħsara ambjentali. B’mod partikolari, huwa jikkundanna d-difetti fil-
proċedura ta’ l-istudju ta’ l-impatt ambjentali, li twettaq mingħajr ma l-popolazzjoni ġiet 
infurmata kif jixraq, in-nuqqas ta’ stima strateġika tal-katusi tal-gass minn qabel, il-ksur tar-
regoli dwar is-sikurezza ta’ impjant industrijali u dawk li jippreżentaw riskju kbir ta’ inċidenti 
(Seveso), it-tniġġis tal-baħar, inklużi tniġġis transkonfinali, in-nuqqas ta’ stima korretta tar-
riskju ġeoloġiku u r-riskju ta’ atti terroristiċi u l-interferenza mat-traffiku marittimu 
internazzjonali. Is-Slovenja, li hija involuta fil-proġetti, allegatament tat bidu għall-proċedura 
ta’ l-impatt ambjentali b’mod korrett, waqt li l-Ministeru tagħha għall-Ambjent bagħat 
opinjoni negattiva.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fl-20 ta’ Settembru 2007. Informazzjoni mitluba mill-Kummissjoni 
skond l-Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ Proċedura.

3. Tweġiba tal-Kummissjoni, li waslet fis-7 ta’ Marzu 2008.

Il-petizzjonant jirreferi għall-proġetti għal bini ta’ żewġ impjanti ta’ rigassifikazzjoni LGN 
(gass naturali likwidu) propost fil-Golf ta’ Trieste, viċin il-konfini Sloveni. Huwa jargumenta 
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li l-awtoritajiet Taljani setgħu kisru għadd ta’ Direttivi Ewropej, jiġifieri d-Direttiva
85/337/KEE1 kif emendata (id-“Direttiva dwar l-EIA) id-Direttiva 2001/42/KE2 (id-“Direttiva 
SEA”) u d- Direttiva 96/82/KE3 kif emendata (id-“Direttiva Seveso”). 

B’mod partikolari, il-petizzjonant jirreferi għan-nuqqas ta’ pjan ta’ enerġija u dwar l-
evalwazzjoni tiegħu taħt id-Direttiva SEA, u jilmenta li l-konsultazzjonijiet transkonfinali ma 
ġewx segwiti kif xieraq skond id-Direttiva ta’ l-EIA. Finalment, fl-annessi mal-petizzjoni 
huwa jipprovdi diversi dokumenti marbuta ma’ l-applikazzjoni tad-Direttiva Seveso fil-
Provinċja ta’ Trieste. 

Il-petizzjonant kien bagħat il-petizzjoni direttament ukoll lill-Kummissjoni. Fit-12 ta’ 
Settembru 2007, intbagħtet tweġiba li tispjega l-evalwazzjoni tal-Kummissjoni dwar il-
kwistjonijiet imqajma, lill-petizzjonant. 

Dwar iż-żewġ proġetti għall-bini ta’ l-impjanti ta’ rigassifikazzjoni LGN, il-Kummissjoni 
kienet diġà talbet informazzjoni mill-awtoritajiet Taljani dwar l-applikazzjoni tad-
dispożizzjonijiet ta’ konsultazzjoni transkonfinali tad-Direttiva ta’ l-EIA fuq dawn il-proġetti. 
Dawn ikkonfermaw li fil-kuntest tal-proċeduri ta’ l-EIA, il-konsultazzjonijiet transkonfinali 
kienu tniedew mas-Slovenja. Dokumenti pprovduti mill-awtoritajiet Taljani dwar ir-riskju ta’ 
inċidenti marbuta mal-proġetti kienu ġew ipprovduti wkoll lill-awtoritajiet Sloveni, bħala 
parti mill-proċeduri ta’ konsultazzjoni transkonfinali. Skond l-informazzjoni disponibbli, 
jidher li l-proċeduri ta’ awtorizzazzjoni għall-proġetti għadhom għaddejjin u li bħalissa, 
m’hemm l-ebda raġuni biex wieħed jaħseb li d-dispożizzjonijiet relevanti tal-liġi Komunitarja 
mhux se jiġu rispettati kif xieraq. Fir-rigward tad-Direttiva 2001/42/KE, din trid tiġi applikata 
għal ċerti pjanijiet u programmi, inklużi l-pjanijiet ta’ enerġija, qabel ma jiġu adottati. 
Madankollu d-Direttiva SEA ma fiha l-ebda obbligu għall-Istati Membri biex ifasslu tali 
pjanijiet. Għalhekk, ma jista’ jiġi identifikat l-ebda ksur tal-liġi Komunitarja f’dan ir-rigward. 

Madankollu, l-annessi mal-petizzjoni jqajmu dubji wkoll dwar l-applikazzjoni tajba fil-
Provinċja ta’ Trieste dwar id-dispożizzjonijiet ta’ l-Artikolu 13(1) tad-Direttiva ta’ Seveso, li 
tirrikjedi li “L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-informazzjoni dwar il-miżuri ta’ sigurtà 
u dwar l-imġieba meħtieġa f'każ ta’ xi aċċident tkun ipprovduta regolarment u fil-forma l-
aktar xierqa, mingħajr ma jkun hemm il-bżonn li dawn joqogħdu jagħmlu talba għaliha, lill-
persuni kollha u lill-istabbilimenti kollha li jaqdu lill-pubbliku (bħal skejjel u sptarijiet)  li 
jistgħu jkunu affettwati b’xi aċċident serju li jiġi kkawżat fi stabbiliment kopert bl-Artikolu 
9.”

Fil-kuntest ta’ laqgħa pakkett li saret f’Ruma fit-28 ta’ Jannar 2008, l-awtoritajiet Taljani ġew 
mitluba kjarifiki dwar l-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet imsemmija hawn fuq fid-Direttiva 
ta’ Seveso. L-awtoritajiet Taljani wiegħdu li fi żmien xahar mil-laqgħa, jibagħtu tweġiba lill-
Kummissjoni. 

                                               
1 Id-Direttiva tal-Kunsill 85/337/KEE tas-27 ta’ Ġunju 1985 dwar l-istima ta’ l-effetti ta’ ċerti proġetti pubbliċi u 
privati fuq l-ambjent, kif emendata mid-Direttivi 97/11/KE u 2003/35/KE.
2 Id-Direttiva 2001/42/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta' Ġunju 2001 dwar l-istima ta' l-effetti 
ta' ċerti pjanijiet u programmi fuq l-ambjent.
3 Id--Direttiva tal-Kunsill 96/82/KE tad-9 ta' Diċembru 1996 dwar il-kontroll ta' perikli ta' aċċidenti kbar bl-użu 
ta' sustanzi perikolużi, kif emendata mir-Regolament (KE) Nru. 1882/2003 u d-Direttiva 2003/105/KE.
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Il-Kummissjoni se tinforma lill-Kumitat għall-Petizzjonijiet dwar ir-riżultat ta’ l-evalwazzjoni 
ta’ l-informazzjoni li bħalissa qed tistenna mingħand l-awtoritajiet Taljani.
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