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Sommar ju :
Dan id-dokument ta’ ħidma jeżamina l-impatti ambjentali tal-proġett propost għal pipeline
ta’ 1200 kilometru li ser iwassal il-gass mir-Russja għall-Ġermanja permezz ta’ rotta 
għaddejja mill-Baħar Baltiku. Id-dokument jitkellem ukoll dwar il-leġiżlazzjoni 
internazzjonali u dik Ewropea li jistgħu jiġu nfurzati u li huma relevanti għall-proġett, u 
jeżamina l-alternattivi ppreżentati għall-proposta tal-pajplajn.

L-impatti ambjentali mistennija huma miġburin permezz ta’ tagħrif ipprovdut minn
stqarrijiet ta’ awtoritajiet u tal-pubbliku fl-Istati kkonċernati u ta’ l-iżviluppatur tal-proġett. 
L-impatti ambjentali eżaminati jinkludu effetti fuq il-ħlejjaq ħajjin, żoni ta’ konservazzjoni, 
attivitajiet ta’ sajd u traffiku tal-baħar kif ukoll fuq il-pubbliku. Leġiżlazzjoni li hija relevanti 
għall-proġett tinkludi l-Konvenzjoni tal-Ġnus Magħquda dwar il-Liġi tal-Baħar, il-
Konvenzjoni tal-UNECE dwar l-Istudju dwar l-Impatt Ambjentali fil-Kuntest 
Transkonfinali, id-Direttiva ta’ l-UE dwar l-istudju dwar l-impatt ambjentali (id-Direttiva 
EIA) kif ukoll il-leġiżlazzjoni nazzjonali implimentata, li hija assoċjata ma’ ftehim jew 
regolamenti Ewropej u internazzjonali ta’ kull Stat ikkonċernat.

Il-proġett huwa mmexxi mill-kumpanija Nord Stream AG, kumpanija li hija proprjetà ta’ 
impriżi Russi, Ġermaniżi u Olandiżi. L-iżjed impatti sinifikattivi tal-proġett huma mistennija 
li jkunu assoċjati mal-kostruzzjoni u l-installazzjoni tal-pipeline. Bħalissa hemm għaddejjin 
investigazzjonijiet dwar l-impatti fuq l-ambjent, u b’hekk qiegħed iseħħ il-proċess ta’ l-
istudju dwar l-impatt ambjentali.
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Il-Kumitat għall-Petizzjonijiet tal-Parlament Ewropew talab din in-nota. Dan id-
dokument huwa ppubblikat fil-lingwi li ġejjin: EN.

Awturi: Riina Pelkonen u Jorma Jantunen, Finnish Environment Institute (l-
Istitut Ambjentali fil-Finlandja, l-iSYKE), Finlandja

Il-konklużjonijiet u l-antiċipazzjoni ta’ sejbiet u proċessi fil-ġejjieni, ippreżentati f’dan 
id-Dokument ta’ Ħidma, huma dawk ta’ l-awturi u ma jirriflettux fuq l-awtoritajiet 
Findlandiżi u lanqas ma jippreġudikaw il-fakultà tagħhom li jieħdu deċiżjonijet fil-
ġejjieni.
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Kopji jistgħu jinkisbu mingħand:
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E-mail: claire.genta@europarl.europa.eu

Tagħrif dwar il-pubblikazzjonijiet tad-DĠ għall-Politiki Interni: 
http://www.ipolnet.ep.parl.union.eu/ipolnet/cms

Brussell, Parlament Ewropew

L-opinjonijiet espressi f’dan id-dokument jaqgħu taħt ir-responsabilità ta’ l-awtur u ma 
jirrappreżentawx neċessarjament il-pożizzjoni uffiċjali tal-Parlament Ewropew.
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NOTA TA’ INFORMAZZJONI

IL-PROĠETT TAL-KUMPANIJA NORD STREAM GĦAL PIPELINE TAL-GASS:
PROBLEMI AMBJENTALI

Awturi:
Riina Pelkonen, Kordinatriċi u Jorma Jantunen, espert ewlieni,

Finnish Environment Institute (l-Istitut Ambjentali tal-Finlandja, l-iSYKE), Finlandja
14 ta’ Diċembru 2007

1. INTRODUZZJONI

Il-pipeline offshore tal-gass naturali huwa ppjanat li jasal minn Vyborg, fir-Russja sal-Golf tal-
Finlandja, u mill-Baħar Baltiku sa Lubmin fi Greifswalder Bodden, fil-Ġermanja. L-iżviluppatur tal-
proġett hija l-kumpanija Nord Stream AG, li hija proprjetà ta’ l-impriżi OAO Gazprom, 
BASF/Wintershall, E.ON Ruhrgas u N.V. Nederlandse Gasunie. L-għan tal-proġett huwa li jiġi 
trasportat gass naturali mir-Russja sabiex tintlaħaq id-domanda għalih fl-Unjoni Ewropea. Il-proġett 
jinsab fost il-proġetti bi prijorità skond it-TEN-E (in-Netwerks ta’ l-Enerġija Trans-Ewropej tal-
Kummissjoni Ewropea).

Il-proġett huwa magħmul minn żewġ pipelines paralleli kif ukoll minn stazzjoni ta’ servizz offshore 
fil-grigal ta’ Gotland. It-tul tal-pipeline li ser ikun f’qiegħ il-baħar huwa ta’ 1200 km. Id-dijametru ta’ 
kull pajp huwa ta’ 1220 mm u mistenni li ser jilħaq kapaċità ta’ 55 biljun m3 ta’ gass fis-sena. Il-
pjattaforma ta’ servizz għandha bżonn erja ta’ 50 x 50 m f’qiegħ il-baħar.

Hemm il-possibilità li l-proġett tal-pajp tal-gass jestendi ż-Żona Ekonomika Esklussiva (l-EEZ) ta’ 
ħames Stati: id-Danimarka, il-Finlandja, il-Ġermanja, ir-Russja u l-Isvezja. Il-pjan huwa li l-istazzjon 
ta’ servizz jitpoġġa fiż-Żona Ekonomika Esklussiva Svizzera. Il-pjan huwa li l-pajp tal-gass jgħaddi 
mill-ibħra territorjali ta’ bejn iż-żewġ Stati prinċipali, il-Ġermanja u r-Russja. Il-pajp jaqsam l-ibħra 
territorjali tad-Danimarka fin-naħa tal-majjistral ta’ Bornholm.

Il-proċedura ta’ l-istudju ta’ l-impatt ambjentali (l-EIA) tal-proġett titwettaq skond il-Konvenzjoni 
dwar l-Istudju dwar l-Impatt Ambjentali f’Kuntest Transkonfinali (il-Konvenzjoni Espoo) kif ukoll 
skond il-leġiżlazzjoni nazzjonali dwar l-istudju dwar l-impatt ambjentali ta’ kull Stat. Id-dokument li 
juri l-iskop tal-proġett ġie mressaq quddiem l-awtoritajiet tal-Partijiet Ikkonċernati f’Novembru 2006. 
Wara li dam disponibbli sas-16 ta’ Frar 2007 għall-eżami pubbliku, ingħataw 129 stqarrija jew 
kumment rigward id-dokument ta’ skop min-naħa ta’ l-awtoritajiet u tal-pubbliku tal-Partijiet 
Ikkonċernati. F’Ottubru 2007, id-dokument ta’ skop żdiedlu rapport ieħor dwar l-istat tal-proġett, li 
jipprovdi tagħrif dwar it-tibdiliet li saru fir-rotta tal-pipeline bħala riżultat tal-kummenti li waslu. Ir-
rapport finali dwar l-Istudju dwar l-Impatt Ambjentali mistenni li jiġi ppreżentat f’April 2008.

Huwa ppjanat li l-installazzjoni ta’ l-ewwel pipeline tiġi mnedija fl-2008, u li titlesta sat-tmiem ta’ l-
2009. Il-bidu tax-xogħol fuq l-ewwel pipeline, flimkien mal-pjattaforma ta’ servizz offshore, huwa 
ppjanat li jseħħ fl-2010. It-tieni pipeline huwa mistenni li jkun installat iżjed tard u s-sistema ta’ 
trasmissjoni għandha tkun kompluta sa l-2013. Huwa stmat li s-sistema ta’ trasmissjoni tal-gass iddum 
isservi għal 50 sena.

Il-materjal ta’ referenza użat sabiex jinġabar it-tagħrif għad-dokument ta’ ħidma jinkludi id-dokument 
ta’ skop1, l-istqarrijiet u l-kummenti mogħtija mill-awtoritajiet ambjentali u awtoritajiet oħrajn u mill-
pubbliku tal-Partijiet Ikkonċernati, ir-rapport dwar l-istat attwali tal-proġett2 kif ukoll it-tagħrif li 

                                               
1 Nord Stream AG, Dokument ta’ Tagħrif dwar il-Proġett. Offshore pipeline għaddej mill-Baħar Baltiku
2 Nord Stream AG, L-Istat tar-Rotta tal-pipeline tal-Kumpanija Nord Stream fil-Baħar Baltiku



DV\703357MT.doc 3/14

jinsab disponibbli fuq is-sit ta’ l-Internet tal-kumpanija Nord Stream AG3. Tajjeb li wieħed jenfasizza
li t-tagħrif prinċipali, u b’riżultat tiegħu, l-impatti li huma deskritti f’dan id-dokument ma 
jippreżentawx l-effetti definittivi tal-proġett fuq l-ambjent. Pereżempju, tagħrif dwar il-possibilità ta’ 
soluzzjonijiet tekniċi għall-proposta tal-pipeline għadu jrid jiġi stabbilit. L-impatti ambjentali riveduti 
ser jiġu ppreżentati fir-rapport finali EIA, li huwa mistenni li jkun disponibbli f’April 2008.

2. PROVIŻJONIJIET LEGALI INTERNAZZJONALI LI JISTGĦU JIĠU NFURZATI 

2.1. Konvenzjoni tal-Ġnus Magħquda dwar il-Liġi tal-Baħar

2.1.1. Proviżjonijiet Ġenerali

L-Istati li ħadu sehem fil-Konvenzjoni tal-Ġnus Magħquda dwar il-Liġi tal-Baħar (l-UNCLOS) qablu 
fuq strument normattiv komprensiv sabiex jirregolaw l-isfruttament, il-preservazzjoni u l-immaniġġjar 
ta’ l-oċeani. Il-Ġermanja, ir-Russja, id-Danimarka, il-Finlandja u l-Isvezja kollha kemm huma 
rratifikaw il-Konvenzjoni, u implimentaw il-proviżjonijiet tagħha li jirrigwardaw il-baħar territorjali, 
iż-Żona Ekonomika Esklussiva u l-pjattaforma kontinentali tal-leġiżlazzjoni nazzjonali tagħhom.

Parti XII tal-Konvenzjoni tippreżenta l-proviżjonijiet ġenerali relatati mal-ħarsien u l-preservazzjoni 
ta’ l-ambjent tal-baħar. Pereżempju, skond l-Artikolu 1924, l-Istati għandhom l-obbligu ġenerali li 
jħarsu u jippreservaw l-ambjent tal-baħar. Skond l-Artikolu 1945, l-Istati għandhom jieħdu l-miżuri 
kollha li huma konformi mal-Kovenzjoni u li huma meħtieġa sabiex it-tniġġis ta’ l-ambjent tal-baħar
minn kwalunkwe sors jiġi evitat, imnaqqas u kkontrollat.

Il-Konvenzjoni fiha proviżjonijiet speċifiċi dwar id-drittijiet u d-dmirijiet ta’ l-Istati tal-kosta u ta’ 
Stati oħrajn rigward it-tqegħid tal-kejbils u l-pipelines f’qiegħ il-baħar fuq il-pjattaforma kontinentali. 
L-Artikolu 796 jistipola li:

1. L-Istati kollha għandhom id-dritt li jqiegħdu kejbils u pipelines f’qiegħ il-baħar fuq il-pjattaforma 
kontinentali, b’konformità mal-proviżjonijiet ta’ dan l-Artikolu.
2. Soġġett għad-dritt tiegħu li jieħu miżuri raġonevoli għall-esplorazzjoni tal-pjattaforma 
kontinentali, l-isfruttament tar-riżorsi naturali tagħha u l-prevenzjoni, it-tnaqqis u l-kontroll tat-
tniġġis mill-pipelines, l-Istat tal-kosta jista’ ma jfixkilx it-tqegħid jew il-manutenzjoni ta’ dawn il-
kejbils jewpipeline.
3. Id-deskrizzjoni ta’ kif ser jitqiegħdu dawn il-pipelines fuq il-pjattaforma kontinentali għandha 
bżonn tal-kunsens ta’ l-Istat tal-kosta.

2.1.2. Żoni Ekonomiċi Esklussivi

Iż-Żoni Ekonomiċi Esklussivi ta’ l-Istati tal-kosta huma stabbiliti skond il-Parti V ta’ l-UNCLOS. 
Skond l-Artikolu 577, il-wisa’ massima taż-Żona Ekonomika Esklussiva hija ta’ 200 mil nawtiku ’il
bogħod mil-linji bażi li minnhom titkejjel il-wisa’ tal-baħar territorjali. Minħabba l-wisa’ limitata tal-
Baħar Baltiku, l-erja kollha tal-baħar tikkonsisti jew mill-baħar territorjali jew inkella miż-Żona 
Ekonomika Esklussiva ta’ l-Istati tal-kosta. L-Istati tal-kosta kollha qablu ma’ kif iż-Żoni Ekonomiċi 
                                               
3 Ara http://www.nord-stream.com/eia.html
4 UNCLOS, Parti XII, l-Artikolu 192
5 UNCLOS, Parti XII, l-Artikolu 194
6 UNCLOS, Parti VI, l-Artikolu 79, 1-3
7 UNCLOS, Parti V, l-Artikolu 57
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Esklussivi tqassmu fil-Baħar Baltiku.

Id-drittijiet, il-ġurisdizzjoni u d-dmirijiet ta’ l-Istati tal-kosta fiż-Żona Ekonomika Esklussiva
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huma mniżżlin fl-Artikolu 568, filwaqt illi d-drittjiet u d-dmirijiet ta’ Stati oħrajn fiż-Żona Ekonomika 
Esklussiva huma mniżżlin fl-Artikolu 589. L-Artikolu 6010 jistipola l-proviżjonijiet dwar it-twaqqif ta’ 
l-installazzjonijiet u ta’ l-istrutturi fiż-Żona Ekonomika Esklussiva: 1. Fiż-Żona Ekonomika 
Esklussiva, l-Istat tal-kosta għandu jkollu d-dritt esklussiv li jibni u li jawtorizza u jirregola l-bini, il-
mod ta’ kif isir ix-xogħol u l-użu ta’: (a) gżejjer artifiċjali; (b) installazzjonijiet u strutturi għal 
raġunijiet imsemmijin fl-Artikolu 56 u għal raġunijiet ekonomiċi; (c) installazzjonijiet u strutturi li 
jistgħu jinterferixxu ma’ l-implimentazzjoni tad-drittijiet ta’ l-Istat tal-kosta fiż-żona.
2. L-Istat tal-kosta għandu jkollu l-ġurisdizzjoni esklussiva fuq tali gżejjer artifiċjali, 
installazzjonijiet u strutturi, inkluża l-ġurisdizzjoni rigward id-dwana, it-taxxi, is-saħħa u l-liġijiet u r-
regolamenti dwar l-immigrazzjoni.
L-Artikolu 60 jistipola wkoll illi l-fażi ta’ l-għeluq ta’ installazzjonijiet jew strutturi offshore li ġew 
abbandunati jew m’għadhomx jintużaw għandhom jitneħħew sabiex ‘tiġi assigurata s-sigurtà tan-
navigazzjoni, […] tas-sajd, il-protezzjoni ta’ l-ambjent tal-baħar u d-drittijiet u d-dmirijiet ta’ Stati 
oħrajn’11.

2.2. Il-Konvenzjoni tal-UNECE dwar l-Istudju dwar l-Impatt Ambjentali fil-Kuntest 
Transkonfinali

Il-Konvenzjoni ta’ l-UNECE12 dwar l-Istudju dwar l-Impatt Ambjentali fil-Kuntest Transkonfinali (il-
Konvenzjoni Espoo; il-Konvenzjoni EIA) tiddetermina l-obbligi kemm għall-istudju dwar l-impatti 
ambjentali ta’ ċerti proġetti, kif ukoll li partijiet oħrajn jiġu nnotifikati u kkonsultati dwar il-
probabilità ta’ impatti sinifikattivi u avversi fuq l-ambjent. Il-Ġermanja, id-Danimarka, l-Isvezja u l-
Finlandja jieħdu sehem fil-Konvenzjoni Espoo, filwaqt li r-Russja tibqa’ l-parti firmatarja tal-
Konvenzjoni.

Minħabba fin-natura tal-proġett, l-offshore pipeline jinvolvi impatti ambjentali transkonfinali għall-
Partijiet Ikkonċernati, kif ukoll għal partijiet terzi (il-Partijiet Affettwati biss). Skond l-Artikolu 313, 
għandu jingħata avviż lill-partijiet affettwati dwar attivitajiet li jistgħu jikkawżaw impatt 
transkonfinali sinifikattiv u avvers, malajr kemm jista’ jkun u mhux iżjed tard minn meta l-pubbliku 
stess jiġi infurmat. Skond l-Anness I14, il-bini tal-pipeline b’dijamentru kbir għat-trasport tal-gass 
huwa fil-lista ta’ attivitajiet li japplikaw il-Konvenzjoni. F’April 2006, l-awtoritajiet EIA tad-
Danimarka, il-Finlandja, il-Ġermanja, ir-Russja u l-Isvezja kkonkludew b’unanimità li l-Artikolu 3 
għandu jiġi applikat għall-proġett ta’ l-offshorepipeline tal-kumpanija Nord Stream.

Fil-proċedura ta’ notifikazzjoni, il-Partijiet ta’ Oriġini (il-Ġermanja, id-Danimarka, l-Isvezja u l-
Finlandja) u r-Russja għandhom jinnotifikaw lill-Partijiet Affettwati kollha (il-Partijiet ta’ Oriġini, ir-
Russja, l-Estonja, il-Latvja, il-Litwanja u l-Polonja). Fil-każ tal-proġett tal-pajp tal-gass, skond il-
Konvenzjoni Espoo, il-Partijiet ta’ Oriġinu jinsabu wkoll fost il-Partijiet Affettwati.

3. PROVIŻJONIJIET LEGALI EWROPEJ LI JISTGĦU JIĠU NFURZATI

3.1. Id-Direttiva EIA

Skond l-Anness I15, il-proġett tal-pipeline tal-gass huwa soġġett għad-Direttiva tal-Kunsill tas-27 ta’

                                               
8 UNCLOS, Parti V, Artikolu 56
9 UNCLOS, Parti V, Artikolu 58
10 UNCLOS, Parti V, Artikolu 60, 1-2
11 UNCLOS, Parti V, Artikolu 60, 3
12 United Nations Economic Commission for Europe
13 Konvenzjoni dwar l-Istima ta’ l-Impatt Ambjentali f’Kuntest Transkonfinali, Artikolu 3, 1
14 Konvenzjoni dwar l-Istima ta’ l-Impatt Ambjentali f’Kuntest Transkonfinali, Appendiċi I, 8
15 Direttiva tal-Kunsill 97/1 1/KE, Anness I, 16
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Ġunju 1985 dwar l-istima ta’ l-effetti ta’ ċerti proġetti pubbliċi u privati fuq l-ambjent (85/337/KEE, 
97/1 1/KE, 2003/35/KE; id-Direttiva EIA). Il-Konvenzjoni Espoo ġiet approvata mill-Komunità 
Ewropea fl-24 ta’ Ġunju 1997, u ġiet irratifikata mill-Istati Membri. Il-maġġoranza ta’ l-obbligi tal-
Konvenzjoni Espoo huma konformi mad-Direttiva EIA.

L-Artikolu 716 tad-Direttiva EIA jistipola l-obbligi ta’ l-Istati Membri rigward il-possibilità ta’ impatti 
sinifikattivi transkonfinali fuq l-ambjent, u l-parteċipazzjoni ta’ Stati Membri oħrajn fil-proċedura ta’ 
l-istudju dwar l-impatt ambjentali. Skond l-Artikolu 7, l-Istati Membri li fihom ser jitwettaq il-proġett 
huma fid-dmir, fost affarijiet oħrajn, li jpoġġu t-tagħrif għad-disponibilità ta’ l-awtoritajiet u tal-
pubbliku ta’ l-Istati Membri konċernati, u għandhom jipprovdulhom opportunità li jesprimu l-opinjoni 
tagħhom. Barra minn hekk, l-Istati Membri konċernati jrid ikollhom l-opportunità li jieħdu sehem 
f’konsultazzjonijiet li jirrigwardaw il-possibilità ta’ effetti transkonfinali tal-proġett. Il-pajjiżi ta’ l-UE 
implimentaw id-Direttiva EIA fil-leġiżlazzjoni nazzjonali tagħhom.

3.2. Leġiżlazzjonijiet Nazzjonali

Minbarra l-proviżjonijiet ta’ l-UNCLOS, il-leġiżlazzjoni nazzjonali fis-seħħ li qiegħda timplimenta l-
Konvenzjoni hija osservata fiż-Żona Ekonomika Esklussiva ta’ l-Istati tal-kosta. Barra minn hekk, 
kull leġiżlazzjoni nazzjonali dwar il-proċedura tal-permess għall-bini u t-tħaddim tal-pipeline, 
maħruġa minn Stat wieħed tal-kosta, hija osservata fiż-Żona Ekonomika Esklussiva ta’ l-Istat. Id-dritt 
għall-appell kontra d-deċiżjonijiet dwar il-permessi huwa soġġett għar-regolamenti nazzjonali 
relevanti ta’ kull Stat.

B’mod partikolari, it-twettiq ta’ l-obbligi li jirriżultaw mill-Konvenzjoni Espoo, li bħalissa m’hijiex 
koperta mil-liġi tal-Komunità Ewropea u mid-Direttiva EIA, jaqa’ fir-responsabilità ta’ l-Istati 
Membri ta’ l-UE.

4. ALTERNATTIVI KONĊEPIBBLI GĦALL-PROPOSTA TAL-PROĠETT

Fl-istqarrijiet ta’ l-awtoritajiet nazzjonali, kif ukoll fil-kummenti tal-pubbliku, id-dokument ta’ skop 
ġie kkritikat minħabba li naqas milli jipproponi alternattivi ġenwini għar-rotta tal-pipeline, minbarra l-
alternattiva żero. Bħala alternattiva għall-proġett offshore, ċerti postijiet issuġġerew il-bini ta’ rotot 
alternattivi fuq l-art għall-pajp tal-gass. Madankollu, l-iżviluppatur m’huwiex ta’ l-opinjoni li dawn 
jistgħu jkunu alternattivi probabbli għar-rotta offshore peress li l-proġett huwa żviluppat espliċitament 
sabiex jipproduċi provvista ta’ gass minn taħt il-baħar bħala bilanċ għall-metodi ta’ provvista ta’ gass 
li jeżistu u li huma bbażati fuq l-art.

Skond l-iżviluppatur tal-proġett, il-metodi ta’ fuq l-art, bħalma huma l-Yamal-Europe u l-Amber, li 
kienu ġew ippreżentati bħala alternattivi għall-proġett offshore fid-Dokument ta’ Tagħrif dwar il-
Proġett, ġew irrifjutati fuq il-bażi li l-gass naturali kellu jasal fis-suq Ewropew bl-inqas riskji 
possibbli ta’ instabilità politika u ekonomika, li okkażjonalment hija assoċjata ma’ rotot ta’ pipelines
fuq l-art. Ir-rotta Yamal-Europe kellha tibda mir-Russja u tispiċċa fl-Ewropa ċentrali u kellha tkun 
parallela mal-pipeline Belarus li jeżisti diġà. Ir-rotta Amber kellha tibda mir-Russja, tgħaddi mil-
Latvja u mill-Litwanja u tibqa’ serja sal-Polonja, fejn imbagħad kellha tingħaqad mal-pipeline Yamal-
Europe.

Minn meta ġie ppubblikat id-dokument ta’ skop, l-iżviluppatur ippropona possibilitajiet ta’ rotot 
alternattivi ddisinjati sabiex id-deskrizzjoni tal-pipeline ppreżentata fid-dokument ta’ skop tinbidel. L-
alternattivi possibbli huma ppreżentati fid-dokument dwar l-Istat tar-Rotta tal-Pipeline tal-Kumpanija 
Nord Stream fil-Baħar Baltiku, li ġie ppubblikat f’Ottubru 2007 u bħalissa jinsab disponibbli għall-

                                               
16 Direttiva tal-Kunsill 97/1 1/KE, Artikolu 7
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ispezzjoni tal-pubbliku. Il-possibilitajiet alternattivi jinkludu tibdiliet fid-deskrizzjoni tal-pipeline fil-
Golf tal-Finlandja, fil-Baħar Baltiku (Baltic Proper) u l-parti tan-nofsinhar tar-rotta li tgħaddi mid-
Danimarka u mill-Ġermanja. Għan ieħor għal din ir-reviżjoni huwa li jitnaqqsu l-impatti ambjentali 
tal-proġett billi l-bżonn ta’ modifikazzjonijiet f’qiegħ il-baħar jiġi mminimizzat.

5. IMPATTI AMBJENTALI FUQ IL-BAĦAR BALTIKU U FUQ IŻ-ŻONA TAL-KOSTA
FIL-PROPOSTA ATTWALI

Il-Baħar Baltiku huwa baħar salmastru u għalhekk fih ekosistema sensittiva b’karatteristiċi naturali 
partikolari. Barra minn hekk, il-baħar diġà qiegħed jiġi affettwat minn kwantità eċċessiva ta’ 
kontaminanti. F’ċerti postijiet, it-topografija ta’ qiegħ il-baħar hija irregolari ħafna. Dan joħloq 
limitazzjonijiet għar-rotta proposta tal-pipeline u sa ċertu punt jista’ jikkomplika l-attivitajiet għall-
installazzjoni. L-ikbar impatti fuq l-ambjent huma mistennija li jseħħu matul u eżattament wara l-fażi 
tal-kostruzzjoni tal-pipeline u tal-pjattaforma ta’ servizz.

5.1. Ħlejjaq ħajjin (Biota)

5.1.1. Fażi ta’ Installazzjoni

Kostruzzjoni taħt il-baħar tista’ tkun ta’ dannu għall-flora u l-fawna minħabba f’sediment imxerred 
waqt attivitajiet ta’ tħammil u mili. Minħabba f’dellijiet li jinħolqu, il-bijomassa f’qiegħ il-baħar tista’ 
tonqos temporanjament. Il-tixrid tas-sediment jista’ jseħħ ukoll fuq is-sit tal-pjattaforma ta’ servizz 
minħabba possibilità ta’ attivitajiet ta’ tħammil. Dan jista’ jaffettwa l-ħut u fawna li tgħix f’qiegħ il-
baħar, kif ukoll lill-mammiferi u lill-għasafar viċin is-sit tal-pjattaforma.

B’mod partikolari, il-kwantità kbira ta’ sediment sospiż fl-ilma u s-sedimentazzjoni jistgħu jaffettwaw 
il-fawna u l-flora li jgħixu f’qiegħ il-baħar. Huwa mistenni li l-ikbar effett fuq l-organiżmi li jgħixu 
f’qiegħ il-baħar ser jinħass l-iżjed fis-siti fejn is-sediment ikun ikkontaminat b’partiċelli inorganiċi u 
organiċi u f’żoni fejn qiegħ il-baħar huwa mimli blat. F’żoni ta’ erożjoni kkawżata mir-ramel, il-mili 
fil-fażi ta’ kostruzzjoni jista’ wkoll jaffettwa lill-organiżmi tal-post li jgħixu f’qiegħ il-baħar. Huwa 
mistenni li l-flora u l-fawna li jgħixu f’qiegħ il-baħar ma jdumux ma jerġgħu jibdew jikbru fis-siti 
ppjanati għat-tħammil u t-tħaffir.

Attivitajiet waqt il-fażi ta’ installazzjoni, bħal pereżempju tifrik tal-blat bil-furnelli u żieda fit-traffiku 
tal-baħar, jistgħu jkunu ta’ dannu għar-ringed seal. Barra minn hekk, matul l-istaġuni tax-xitwa li 
matulhom ma jinżilx ħafna silġ, iż-żoni għat-tnissil tar-ringed seal jistgħu jinzertaw viċin ħafna taż-
żona ta’ kostruzzjoni fil-Lvant. Wisq probabbli, speċi oħrajn ta’ ħut jkunu attratti mis-saqajn tal-
pjattaforma ta’ servizz u mill-blat li jintrema taħtha f’qiegħ il-baħar. Dan l-effett magħruf bħala sikka 
artifiċjali jista’ jaffettwa wkoll flora u fawna oħra.

Il-flora u l-fawna taż-żoni tal-kosta jistgħu jiġu ddisturbati minħabba fl-istorbju matul il-fażi ta’ 
kostruzzjoni. Il-kostruzzjoni tista’ wkoll tiddisturba l-postijiet fejn l-annimali jistrieħu waqt il-
migrazzjoni tagħhom, kif ukoll iż-żoni fejn l-għasafar iqattgħu x-xitwa u ż-żoni tat-tnissil tagħhom. 
Barra minn hekk, bastimenti ta’ provvista li jkunu ġejjin minn jew sejrin lejn il-bażijiet ta’ provvista 
għall-pipelines, li jinsabu fuq l-art, jistgħu jipproduċu storbju u jikkontaminaw l-ajra permezz tal-
fjuwils tal-bastimenti, u b’hekk jaffettwaw l-għasafar u l-fawna tal-baħar fil-viċin tal-bażijiet ta’ 
provvista.

5.1.2. Fażi Operattiva u ta’ għeluq

L-attivitajiet ta’ qabel ma jibda x-xogħol fuq il-pipeline jistgħu jinkludu t-tnixxija ta’ ilma baħar 
iffiltrat li jintuża għal testijiet idroloġiċi fuq sit offshore. L-ilma ttestjat għall-anossija jista’ jikkawża 
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tnaqqis temporanju fil-livell ta’ l-ossiġnu kif ukoll żbilanċ fil-livell tal-melħ ta’ l-ilma baħar madwar 
is-sit tar-rimi.

Effetti lokali fuq il-flora u l-fawna li jgħixu f’qiegħ il-baħar jistgħu jiġu kkawżati minħabba tibdiliet 
fit-trasport tas-sediment minħabba kambjamenti fit-topografija u fil-kurrenti tal-baħar: żieda fl-
akkumulazzjoni tar-ramel tista’ sseħħ f’partijet tal-pajp, filwaqt li ramel jista’ jintilef f’żoni oħrajn. 
Huwa stmat li għandu jkun hemm ftit effetti, jew xejn, ikkawżati minħabba elementi tossiċi li jinħallu 
meta tingħata l-kisja kontra l-korrużjoni u ta’ l-anodi tal-pipeline.

Huwa stmat li l-ħut, l-għasafar u l-mammiferi tal-baħar għandhom jiġu ddisturbati mill-inqas matul il-
fażi operattiva tal-pipeline.

Inċidenti bħal meta vapur jegħreq jew jankra jew jittella’ l-art, jew inkella attivazzjoni ta’ splussivi 
jistgħu jkunu ta’ dannu għall-pipeline u jwasslu għal rilaxx ta’ gass fl-ambjent tal-baħar jew fl-arja. 
Wisq probabbli, il-gass li joħroġ ikun f’forma ta’ sħaba tal-gass fl-ilma baħar, u eventwalment 
jinxtered fl-atmosfera. Għall-ambjent tal-baħar, l-effetti ta’ possibilità ta’ ħruġ ta’ gass jistgħu ma 
jkunux daqshekk importanti minbarra l-impatti lokali li jkunu qegħdin iseħħu fuq il-ħlejjaq ħajjin tal-
baħar bħala konsegwenza ta’ nuqqas ta’ ossiġnu u possibilità ta’ supersaturazzjoni ta’ l-ilma baħar 
mal-gass maħlul.

Huwa stmat li l-għeluq tas-sistema tal-pajplajn jista’ jkollu impatti ambjentali kbar, simili għal dawk 
ikkawżati mill-attivitajiet ta’ l-installazzjoni li hemm ippjanati.

5.2. Żoni Protetti

Żoni protetti u ta’ rikreazzoni kif ukoll it-turiżmu jistgħu jiġu affettwati b’mod negattiv ħafna 
minħabba l-kostruzzjoni fuq l-art jew attivitajiet oħrajn ta’ installazzjoni fiż-żoni tal-kosta.

5.3. Sajd u Traffiku tal-Baħar

L-azzjonijiet ippjanati għall-qiegħ tal-Baħar Baltiku jista’ jkollhom ukoll impatti fuq l-industrija tas-
sajd. Żoni tradizzjonali ta’ sajd bit-tkarkir, li jinsabu fiż-żona minn fejn jgħaddi l-pipeline, ikunu wkoll 
fil-periklu. Is-sajd bit-tkarkir jista’ jbati minħabba fix-xogħol ta’ kostruzzjoni matul l-installazzjoni tal-
pipeline, kif ukoll minħabba ż-żona ta’ sigurtà assoċjata matul il-pipeline. Is-sajd jista’ jiġi affettwat
ukoll mill-fażi ta’ kostruzzjoni tal-pjattaforma ta’ servizz minħabba fil-potenzjal ta’ żona ta’ sigurtà 
ta’ 500 metru li tipprojbixxi t-traffiku tal-baħar madwar is-sit tal-pjattaforma. Matul il-pipeline, żona 
potenzjali ta’ sigurtà ta’ 2,500 metru madwar il-bastiment li jkun iqiegħed il-pajpijiet tista’ 
tipprojbixxi t-traffiku tal-baħar matul l-installazzjoni tal-pipeline. Tibdil lokali fil-livelli ta’ l-ossiġnu 
ta’ l-ilma baħar, li huwa kawża ta’ l-effett ta’ barriera, jista’ jaffettwa s-sajd ukoll. In addition to 
fishing changes in seabed would have an adverse impact to fish stocks in the Baltic Sea.

Hemm potenzjal ta’ riskju ta’ ħabtiet bejn il-bastimenti li ser ikunu qegħdin ipoġġu l-pajp u t-traffiku 
tal-baħar matul l-installazzjoni tal-pipeline. It-traffiku tal-baħar jista’ wkoll jiġi affettwat matul il-
kostruzzjoni u l-installazzjoni tal-pjattaforma ta’ servizz. F’każ ta’ possibilità ta’ ħruġ ta’ gass mill-
pipeline, tista’ tieħu n-nar is-sħaba ta’ gass li tifforma fuq wiċċ il-baħar u  tipproduċi nirien jekk is-
sors li jqabbad ikun fil-qrib. Dan jippreżenta riskju għat-traffiku tal-baħar jekk is-sors li jqabbad ikun 
jinsab fuq vapur li jkun għaddej, jew fuq vapur li jikkawża l-leakage meta jitfa’ l-ankri, pereżempju. 
Madankollu, huwa stmat li tali inċidenti huma estremament rari, jiġifieri darba kull elf sa għaxart elef 
sena.

5.4. Pubbliku Lokali u Turiżmu

Il-bini fuq l-art kif ukoll dak tal-pjattaforma ta’ servizz jista’ jikkawża storbju u emissjonijiet ta’ 
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kontaminanti fl-arja minħabba fil-ħruq tal-fjuwil, li jaffettwa lill-pubbliku lokali u lit-turisti. L-attività 
li matulha pjanċi jitpoġġew waħda fuq l-oħra hija kkunsidrata bħala l-aktar attività li qiegħda tikkawża 
storbju għall-ambjent li jkun l-aktar fil-qrib.. It-tixrid tas-sediment permezz tat-tħammil fis-sit tal-bini 
ta’ fuq l-art jista’ jwassal għal nuqqas fil-kwalità ta’ l-ilma fix-xtut tal-viċin.

Il-pjattoforma ta’ servizz ma tidhirx, la mill-gżira ta’ Gotland u lanqas mill-Isvezja.

5.5. Mini u Munizzjonijiet Kimiċi

L-iżjed riċerka riċenti dwar il-munizzjon tal-gwerra fil-Baħar Baltiku saret minn Grupp ta’ Ħidma 
dwar il-Muniżjon Kimikali Mormi (il-HELCOM CHEMU) ibbażata fuq rapporti nazzjonali fl-199417. 
Fl-2006 ġie pprovdut tagħrif min-National Scientific and Research Institute of Navigation and 
Hydrography (Ministeru tad-Difiża, il-Federazzjoni Russa), dwar ir-riskji teknoloġiċi involuti fis-siti 
ta’ rimi tal-munizzjon f’żoni offshore .

Is-siti u l-istat ta’ munizzjon potenzjali fil-passaġġ propost għall-pipeline qegħdin jiġu investigati 
bħalissa mill-iżviluppatur tal-proġett. Għall-ewwel, passaġġ ta’ żewġ kilometri kien eżaminat għal 
oġġetti kbar ħafna. Għal eżami iżjed mill-qrib, l-erja skrinjata eventwalment tnaqqset sabiex tkopri 
żewġ passaġġi ta’ 15-il metru matul il-pipelines proposti. Il-possibilità li l-mini jew munizzjon kimiku
f’qiegħ il-baħar jiġu attivati hija mminimizzata billi ġiet ippjanata rotta li tevita s-siti ta’ munizzjon u 
mini identifikati, jew ir-rotot għat-trasport tagħhom u billi jiġu evitati attivitajiet ta’ kostruzzjoni fil-
qrib.

5.6. Kritika dwar il-Proposta għall-Proġett 

5.6.1. Ħlejjaq Ħajjin (Biota)

Skond l-istqarrijiet u l-kummenti li ngħataw mill-awtoritajiet u mill-pubbliku, għandha tingħata 
attenzjoni partikolari għaż-żoni ta’ l-ikel ta’ l-auks (għasafar tat-Tramuntana bi ġwejnaħ qosra u 
dojoq) u speċi ta’ għasafar li jieklu l-fawna li tgħix f’qiegħ il-baħar. Sabiex jiġi evitat jew jonqos id-
dannu kkawżat lill-għasafar, il-fażi ta’ installazzjoni għandha tiġi maħsuba biex ma ssirx matul il-
perjodu ta’ migrazzjoni, jiġifieri bejn Mejju u Lulju. B’mod partikolari, ikun hemm bżonn ta’ studju li 
jsegwi (follow-up) rigward l-impatti fuq l-organiżmi indikaturi, l-iżjed speċi importanti ta’ ħut u foki 
kif ukoll fuq l-ispeċijiet ta’ għasafar fuq l-arċipelagu. Għandu jiġi evalwat ir-rilaxx potenzjali ta’ 
nutrijenti mis-sediment, kif ukoll l-impatt ta’ dan fuq il-produzzjoni ta’ l-alga u fuq l-ekosistema tal-
baħar.

5.6.2. Żoni Protetti

Fuq talba tal-Kummissjoni Ewropea, bħalissa qiegħda tiġi eżaminta l-estensjoni tan-Netwerk Natura 
2000 għaż-Żoni Ekonimiċi Esklussivi. Għandu jiġi investigat jekk hux possibbli li jiffurmaw sikek 
jew sikek tar-ramel f’qiegħ il-baħar, li hemm referenza għalihom f’Anness I, jew xi speċijiet (grey 
seal, ringed seal, għasafar li jgħixu fuq il-baħar miftuħ) li hemm referenza għalihom f’Anness II tad-
Direttiva Ħabitat18 fiż-żona affettwata, u għandhom jiġu evalwati l-impatti tal-proġett fuqhom.

5.6.3. Limitu taż-żmien tal-proġett u ppjanar

Id-dokument ta’ skop ġie kkritikat dwar il-qosor tal-limitu taż-żmien ippjanat, li jippreżenta 
limitazzjonijiet għat-twettiq ta’ evalwazzjoni komprensiva ta’ l-impatti u dokument ta’ skop 

                                               
17 Ara Ad Hoc Grupp ta’ Ħidma dwar il-Munizzjon Kimikali Mormi: Rapport dwar il-Munizzjon Kimiku mormi fil-Baħar 
Baltiku
18 Id-Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE tal-21 ta’ Mejju 1992 dwar il-konservazzjoni tal-ħabitat naturali u tal-fawna u l-flora 
selvaġġa
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iddettaljat b’mod adegwat. Għandhom isiru investigazzjonijiet oħrajn bħal pereżempju mappa tat-
topografija ta’ qiegħ il-baħar, inventarju tal-ħlejjaq ħajjin (biota) u eżami ta’ sustanzi li jikkawżaw 
ħsara, nutrijenti u l-konċentrazzjonijiet tagħhom ġewwa ż-żona affettwata, sabiex jinkiseb tagħrif 
preċiż dwar l-impatti attwali tal-proġett. Tagħrif dwar il-follow-up ta’ l-impatti matul u wara l-fażi ta’ 
installazzjoni għandhom jiġu stabbiliti wkoll qabel il-kostruzzjoni tal-pipeline propost.

Il-konċentrazzjoni ta’ nutrijenti u sustanzi li jikkawżaw ħsara bħalma huma l-metalli tqal u l-
pollutanti organiċi fis-sedimenti, għandhom jiġu evalwati f’iktar dettall. Ir-rilaxx potenzjali ta’ 
nutrijenti u sustanzi li jikkawżaw ħsara mis-sedimenti kif ukoll it-trasport, id-depożitu u l-għaqda 
tagħhom ma’ l-organiżmi għandhom jiġu evalwati wkoll. It-tagħrif eżistenti dwar sustanzi li jagħmlu 
l-ħsara li jissemma fid-dokument ta’ skop għandu jkun disponibbli għal skrutinju min-naħa tal-
pubbliku.

5.6.4. Aspetti tas-Saħħa u Sigurtà

Minbarra l-impatti fuq il-ħut u s-sajd, għandhom jiġu evalwati wkoll l-effetti fuq is-saħħa tal-bniedem 
minħabba l-ħut li jista’ jittiekel. Għandu jsir follow-up dwar l-akkumulazzjoni u l-effetti ta’ metalli 
tqal, sustanzi li jikkontaminaw u sustanzi oħrajn li jinsabu fil-katina alimentari.

Intalbet investigazzjoni taż-żoni li fihom jinsabu fetħiet għall-gass u potenzjal ta’ diffetti fil-blat,
b’konnessjoni ma’ dawk li hemm fiż-żona tal-pajp tal-gass sabiex tiġi assigurata s-sigurtà tal-pajp tal-
gass. Il-fażi ta’ kostruzzjoni ser ikollha effetti sinifikattivi fuq l-ambjent tal-baħar u għalhekk it-
teknoloġija li twassal għall-inqas danni ambjentali għandha tiġi implimentata fil-proċess ta’ 
kostruzzjoni. Għandhom jiġu eżaminati wkoll l-effetti potenzjali ta’ tempesta ta’ 100 sena fil-Baħar 
Baltiku fuq il-proposta għall-pipeline u l-pjattaforma ta’ servizz.

Għandhom jiġu identifikati l-possibilitajiet li vapur jegħreq fiż-żona protetta, u r-riskju ta’ leakage
taż-żejt jew ta’ rilaxx ta’ sustanzi li huma ta’ ħsara minn vapuri li jkunu għerqu għandu jiġi evalwat. 
Fdalijiet potenzjali ta’ armi kimiċi u munizzjonijiet f’qiegħ il-baħar għandhom jinstabu u għandhom 
jiġu ttrattati kif suppost. It-tnixxija ta’ l-ilma b’anossija jista’ ikun ukoll potenzjal ta’ ħsara għall-
ambjent tal-baħar matul il-fażi ta’ qabel ma jibdew ix-xogħlijiet.

5.6.5. Aspetti Ġenerali

Minbarra l-impatti ambjentali mniżżlin hawnfuq, il-wisa’ ġenerali ta’ żewġ kilometri maħsuba għall-
passaġġ tal-pipeline hija kkritikata minħabba li tinjora l-varjazzjoni lokali tal-kurrenti tal-baħar u tas-
sedimenti. Iż-żona li fiha huwa maħsub li ser iseħħu l-impatti tvarja skond in-natura ta’ l-attività, kif 
ukoll skond in-natura speċifika ta’ l-impatt imsemmi.

6. KONKLUŻJONIJIET

Huwa stmat li l-iżjed impatti ambjentali sinifikattivi marbutin mal-proġett tal-pipeline tal-gass ser 
joħorġu matul il-fażi ta’ kostruzzjoni taż-żewġ pipelines tal-gass offshore li jinsabu maġenb xulxin, u 
tal-pjattaforma ta’ servizz. Minħabba l-varjazzjoni kbira fit-topografija ta’ qiegħ il-Baħar Baltiku, il-
proġett jista’ jkollu bżonn ta’ xi tibdil f’qiegħ il-baħar. Kambjamenti f’qiegħ il-baħar iseħħu 
minħabba fit-tħammil, tħaffir, rimi ta’ blat, splużjonijiet, mili, livellar ta’ qiegħ il-baħar u attivitajiet 
oħrajn fil-fażi ta’ kostruzzjoni. Il-livellar ta’ qiegħ il-baħar u l-mili huma stmati li huma l-kawża ta’ l-
iżjed impatti ambjentali konsiderevoli tal-proġett, kemm għall-ilma kif ukoll għall-qiegħ il-baħar. 
Effetti potenzjali tal-kambjament f’qiegħ il-baħar jinkludu kambjamenti fil-kurrenti tal-baħar, it-tixrid 
tas-sedimenti, il-moviment ta’ sustanzi f’ilma interstizju u kambjamenti fid-diversità tal-fawna li tgħix 
f’qiegħ il-baħar. Huwa stmat li matul il-fażi operattiva ma tantx għandu jkun hemm preżenza ta’ 
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effetti ambjentali ħżiena.

Tajjeb li wieħed jinnota li l-interessi ekonomiċi u politiċi relatati mal-proġett tal-pipeline tal-gass 
kellhom influwenza kbira fuq id-diskussjoni pubblika dwar l-impatti ambjentali tal-proġett. Għall-
ewwel, id-dokument ta’ skop ġie kkritikat minħabba l-qosor tal-limitu taż-żmien u minħabba n-
nuqqas ta’ studji dettaljati biżżejjed dwar l-impatti potenzjali fuq l-ambjent tal-baħar u ż-żoni tal-
kosta, kif ukoll minħabba n-nuqqas ta’ preżentazzjoni ta’ alternattivi ġenwini għall-pipeline u d-
deskrizzjoni tiegħu.

Ġie ppruvat li r-relevanza tat-tagħrif disponibbli għall-ispezzjoni tal-pubbliku u l-progress tal-
proċedura ta’ l-Istudju dwar l-Impatt Ambjentali huma diffiċli biex jinftiehmu sewwa b’mod 
partikolari mill-membri tal-pubbliku. Id-dokument ta’ skop għadu ma ppreżentax ir-riżultati tal-
proċess komplet ta’ l-Istudju dwar l-Impatt Ambjentali, iżda juri l-impatti ambjentali stmati għall-
proġett u l-metodi użati għall-evalwazzjoni tagħhom. Il-proċess ta’ l-Istudju dwar l-Impatt Ambjentali 
għadha għaddejja bħalissa u r-riżultati ser jiġu ppreżentati mill-iżviluppatur tal-proġett fir-rapport 
finali ta’ l-Istudju dwar l-Impatt Ambjentali, li huwa mistenni li jkun lest f’April 2008. Għalhekk 
għalissa għadu kmieni wisq biex jiġu ppreżentati estimi definittivi dwar l-impatti potenzjali fuq l-
ambjent tal-proġett tal-pipeline tal-gass.
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