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Kumitat għall-Petizzjonijiet

9.12.2010

AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0952/2006, imressqa minn Krzysztof MacKowski (ta’ nazzjonalità 
Pollakka), f’isem l-assoċjazzjoni ambjentali “Agencja Informacji i Ochrony 
Srodowiska”, 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 tal-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 tal-4 ta’ April 2007. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex 
tagħti informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

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

Il-Petizzjoni

Fis-27 ta’ Marzu 2007, il-petizzjonanti ppreżentaw il-petizzjoni tagħhom lill-Kumitat għall-
Petizzjonijiet tal-Parlament Ewropew. Huma 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 
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dak iż-żmien. Il-Kummissjoni infurmat lill-Kumitat li l-proġett kien inkluż fid-deċiżjoni nru. 
1364/2006/KE tal-Parlament Ewropew, li tistabbilixxi linji ta’ gwida għan-netwerks tal-
energija trans-Ewropej. Fil-fatt, skont l-Anness I, Netwerks Trans-Ewropej, netwerks ta’ gass 
jinkludi l-pipeline ta’ gass fit-Tramuntana tal-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 tal-
impatt ambjentali tal-proġetti, pjanijiet jew programmi li jiddefinixxu l-qafas futur għal dawn 
il-proġetti. Ir-riżultati tal-valutazzjonijiet tal-impatt ambjentali, f’każijiet fejn valutazzjonijiet 
simili jkunu mitluba skont il-leġiżlazzjoni relevanti tal-Komunità, għandhom jiġu kkunsidrati 
qabel tittieħed id-deċiżjoni għat-twettiq tal-proġetti skont il-leġiżlazzjoni relevanti tal-
Komunità”. Il-Kummissjoni qalet ukoll li b’mod ġenerali, skont l-informazzjoni pprovduta 
lill-pubbliku fuq is-sit elettroniku uffiċjali tal-proġett, kienet qed issir Valutazzjoni sħiħa tal-
Impatt Ambjentali (EIA) skont ir-regoli tal-Konvenzjoni ta’ Espoo tal-UNECE dwar il-
Valutazzjoni tal-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 indirizzaw 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 tal-UE, inkluża l-
legiżlazzjoni 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” skont il-Konvenzjoni ta’ Espoo 
tal-UNECE, li tagħha d-disa’ stati interessati huma partijiet kontraenti, 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 tal-
2007.

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

In-notifika uffiċjali 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 tal-oriġini” (Partijiet għall-konvenzjoni li fil-ġurisdizzjoni tagħhom 
tkun maħsuba li ssir l-attività proposta fiż-żona ekonomika esklussiva li fiha tinsab il-pipeline, 
f’dan il-każ il-Finlandja, l-Isvezja, 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, il-Latvja u l-Polonja). Madankollu l-laqgħat ta’ informazzjoni/diskussjoni kienu 
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bdew qabel.

Skont “Nordstream”, kien hemm iktar minn 20 seduta miftuħa għall-pubbliku u 100 laqgħa 
mal-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 mal-awtoritajiet kompetenti. Skont ir-
rakkomandazzjonijiet riċevuti, ser jiġu mnedija studji oħra, inklużi investigazzjonijiet dwar 
liema għandha tkun l-aħjar rotta.

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

Fir-rigward tal-ewwel kwistjoni, skont “Nordstream”, ir-rotta kollha tal-pipeline se tkun 
suġġetta għal stħarriġ dwar munizzjon. L-ewwel, isiru studji tal-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 tal-UE 
adottata mill-Kummissjoni fl-2005, bil-ħsieb li jiġi restawrat l-istat tal-ibħra Ewropej sal-
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 tal-UE, 
tinkludi referenza espliċita għall-munizzjon mormi (fl-Anness II). Il-munizzjon mormi huwa 
identifikat bħala wieħed mill-elementi li għandhom jiġu kkunsidrati fl-evalwazzjoni tal-istat 
tal-ambjent marittimu u skont 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 skont id-direttivi tal-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 tal-10 laqgħa tal-
Grupp tal-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 tal-esperti tal-EIA nazzjonali u tas-SEA – Evalwazzjoni Strateġika tal-
Ambjent – li saret f’Berlin mill-21-22 ta’ Ġunju 2007.

Konklużjonijiet

Skont l-informazzjoni pprovduta hawn fuq, il-Kummissjoni ser issegwi l-iżvilupp tal-proġett 
mill-qrib fil-qafas tal-Konvenzjoni ta’ Espoo li l-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha 
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huma parti minnha, sabiex jiġi assigurat li l-obbligi internazzjonali relevanti u l-leġiżlazzjoni 
tal-UE qed jiġu rispettati. Meta jiġi kkunsidrat il-volum dejjem għaddej ta’ xogħol, u l-ħafna 
partijiet involuti (Servizzi tal-Ministeri tal-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.

4. Risposta kumplimentari tal-Kummissjoni, li waslet fid-9 ta’ Diċembru 2010

SFOND

Ir-riżoluzzjoni adottata fis-seduta plenarja ta’ Lulju 2008 bħala segwitu tal-petizzjonijiet u l-
mistoqsijiet bil-miktub fil-PE, dwar il-pipeline tal-gass fil-Baħar Baltiku, jew il-proġett 
“Nordstream” kif inhu magħruf, iffokat l-aktar fuq l-impatt ambjentali, għalkemm saru wkoll 
kummenti dwar aspetti f’oqsma ta’ politiki oħra. Il-kwistjoni prinċipali, skont din ir-
riżoluzzjoni, kienet il-ħtieġa li l-Kummissjoni tipprovdi għal valutazzjoni/studju indipendenti 
dwar l-impatt ambjentali li t/jiġi diskuss/a mal-partijiet kollha interessati.

Il-Kummissjoni, kemm fis-smigħ ta’ Jannar 2008 u kemm fis-seduta plenarja ta’ Lulju 2008, 
enfasizzat il-fatt li ma kellhiex il-kompetenza u r-responsabilità li tagħmel analiżi sħiħa tal-
kwistjonijet ambjentali għal tali proġett minflok l-Istati Membri li huma primarjament 
responsabbli għall-implimentazzjoni tar-rekwiżiti tal-UE. Barra minn hekk, bil-
komunikazzjoni tagħha fuq is-segwitu għall-opinjonijiet u r-riżoluzzjonijiet adottati mill-PE 
fis-sessjoni ta’ Lulju 2008, il-Kummissjoni indikat li mhux se tkompli ssegwi l-kwistjoni 
(SP(2008)4891, Brussell 27-8-2008).

Fil-fatt, dan il-proġett ġie inkluż fil-proġetti ta’ prijorità tat-TEN-E tad-Deċiżjoni 
Nru 1364/2006/KE1 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, li tistabbilixxi linji gwida għan-
netwerks tal-energija trans-Ewropej. Ma ġiet inkluża l-ebda dispożizzjoni speċifika għall-ebda 
wieħed mill-proġetti individwali jew gruppi ta’ proġetti msemmija f’din id-deċiżjoni b’rabta 
ma’ rwol akbar li għandu jkollha l-Kummissjoni fir-rigward tal-istudji, il-valutazzjonijiet, l-
evalwazzjonijiet eċċ. L-ambjent ġie trattat kif jiġi trattat normalment f’tali deċiżjonijiet, b’ 
mod li jirrifletti r-rekwiżiti legali li għandhom jiġu rrispettati fil-każijiet kollha. Fil-fatt fl-
Artikolu 13, (Restrizzjonijiet), punt 2, huwa stipulat li: “Din id-Deċiżjoni għandha tapplika 
mingħajr preġudizzju għar-riżultati tal-istima tal-impatt ambjentali tal-proġetti, tal-pjanijiet 
jew tal-programmi li jiddefinixxu l-qafas futur ta’ awtorizzazzjonijiet għal tali proġetti. Ir-
riżultati tal-istimi tal-impatt ambjentali, fejn tali stima tintalab skont il-leġiżlazzjoni 
Komunitarja relevanti, għandhom ikunu meqjusa qabel ma tittieħed deċiżjoni dwar it-twettiq 
tal-proġetti skont il-leġiżlazzjoni Komunitarja relevanti”.  Il-leġiżlazzjoni tal-UE relattiva 
f’dan il-każ hija d-Direttiva dwar il-Valutazzjoni tal-Impatt Ambjentali (EIA), id-
Direttiva 85/337/KEE2 kif emendata, u l-Konvenzjoni ta’ “Espoo” tal-UNECE dwar il-
Valutazzjoni tal-Impatt Ambjentali f’kuntest transkonfinali. 

Kwistjonijiet oħra li għandhom x’jaqsmu mal-ambjent, bħal pereżempju kwistjonijiet dwar il-
protezzjoni tan-natura eċċ, ġeneralment jiġu identifikati u trattati matul il-proċedura tal-EIA u 
eventwalment jiġu analizzati wara b’mod separat permezz ta’ studji speċifiċi fuq il-bażi tal-

                                               
1  ĠU L 262, 22.9.2006, p.1
2  ĠU L 175, 5.7.1985, p.40
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leġiżlazzjoni eżistenti dwar il-protezzjoni tan-natura taħt ir-responsabilità tal-awtoritajiet 
kompetenti tal-Istati Membri kkonċernati.

Fuq din il-bażi, żviluppatur privat, in-“Nordstream AG”, fi tmiem l-2006 ppreżenta d-
dokumenti meħtieġa lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri kkonċernati, sabiex jagħtu 
l-awtorizzazzjoni għat-twettiq ta’ dan il-proġett fl-ilmijiet territorjali /fiż-żona ekonomika 
esklussiva tagħhom. 

KWISTJONIJIET AMBJENTALI  

a) Il-Proċedura tal-EIA

Din hija l-ewwel darba fl-Ewropa li tali proġett transkonfinali ta’ infrastruttura kumplessa 
kien suġġett għall-proċeduri tal-EIA msemmija hawn fuq. Mit-tmiem tal-2006 ’l hawn, saru 
diversi studji b’rapporti tekniċi ta’ eluf ta’ paġni minn ditti speċjalizzati għall-promotur, li 
ġew skrutinizzati bir-reqqa, analizzati u kkontestati mill-awtoritajiet pubbliċi kompetenti u 
mill-pubbliku, inklużi NGOs. Twettqet proċedura tal-EIA separata għal kull pajjiż li kellu 
joħroġ permess ambjentali/kunsens għal żvilupp, jiġifieri l-Isvezja, id-Danimarka, il-
Finlandja, il-Ġermanja u r-Russja filwaqt li sar ukoll rapport ġenerali ta’ “Espoo” għall-
proġett kollu kemm hu. L-informazzjoni kollha relatata kienet disponibbli pubblikament u, 
sal-lum il-ġurnata, il-biċċa l-kbira tal-informazzjoni tinsab fil-paġna tal-web tal-promotur, 
www.nord-stream.com.

Bħala eżempju, għall-EIA Ġermaniża d-dokumenti li ġejjin ġew prodotti fuq il-bażi tar-
rekwiżiti tad-Direttiva tal-EIA:

 Rapport tekniku tal-EIA ta’ 1 046 paġna;
 Sommarju mhux tekniku (NTS - Non Technical Summary), 48 paġna;
 Rapport speċjali dwar in-natura fuq il-bażi tal-Artikolu 6.3 tad-Direttiva 92/43/KE1

dwar il-Ħabitats ta’ 720 paġna, u 250 paġna oħra ta’ annessi tekniċi;
 Rapport addizzjonali ta’ 20 paġna, fuq talba tal-awtoritajiet responsabbli min-natura;
 Volum speċjali ta’ informazzjoni teknika ta’ 348 paġna;
 NTS għar-rapport ta’ “Espoo” ta’ 54 paġna.

Id-dokumenti kollha msemmija hawn fuq kienu disponibbli pubblikament u ġew suġġetti għal 
diversi diskussjonijiet u dibattiti. Kien hemm sitwazzjoni simili fil-pajjiżi l-oħra.

Fil-qafas tal-Konvenzjoni ta’ “Espoo” ġie stabbilit grupp ta’ koordinazzjoni li fih kienu 
mistiedna jipparteċipaw il-partijiet kollha kkonċernati. Dawn kienu l-“partijiet tal-oriġini” 
(dawk il-pajjiżi li fit-territorju tagħhom ikun se jitwettaq il-proġett u li għaldaqstant iridu 
joħorġu permess ambjentali) u l-“partijiet milquta” (dawk il-pajjiżi li għandhom jipparteċipaw 
fil-proċess tal-EIA minħabba l-impatt ambjentali possibbli fit-territorju tagħhom) f’dan il-każ 
il-Litwanja, il-Latvja, l-Estonja u l-Polonja. Biex tiġi enfasizzata l-kumplessità, ta’ min 
wieħed jinnota wkoll li anki l-“partijiet tal-oriġini” kienu mħassba dwar l-impatti 
transkonfinali (bħal pereżempju l-Isvezja b’rabta mal-parti tal-proġett li kienet ippjanata fiż-
żona ekonomika esklussiva tal-Finlandja). Fuq din il-bażi, ġiet stabbilita sistema kumplessa 
                                               
1 ĠU L 206 tat-22.7.1992, p.7.
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ta’ konsultazzjonijiet mal-awtoritajiet kompetenti u mal-pubbliku.

Fl-aħħar nett, wara perjodu twil ta’ valutazzjonijiet tekniċi, diskussjonijiet, analiżi u dibattiti 
pubbliċi, in-“NORDSTREAM AG”, wara li ppreżenta rapport tal-EIA finali u l-informazzjoni 
supplimentari rikjesta minn diversi Stati Membri, kiseb il-permessi kollha meħtieġa mill-
pajjiżi u l-awtoritajiet kollha kkonċernati: permess mid-Danimarka (fl-20.10.2009), mill-
Isvezja (fil-5.11.2009), mir-Russja (fit-18.12.2009), żewġ permessi mill-Ġermanja, (fil-21 u 
fit-28.12.2009) u żewġ permessi mill-Finlandja (fil-5.11.2009 u fit-12.02.2010). Il-permessi 
kollha ngħataw wara l-finalizzazzjoni kemm tal-proċessi konsultattivi nazzjonali u kif ukoll 
dawk transkonfinali bbażati fuq id-dokumentazzjoni tal-EIA pprovduta min-“Nordstream” li 
ġiet żviluppata minn ditti speċjalizzati bħall-ERM (ir-Renju Unit), ir-Rambøll (id-Danimarka) 
u l-IfAÖ (il-Ġermanja). Għandu jiġi nnutat li dawn il-permessi jistgħu jiġu kkontestati fil-
qrati nazzjonali filwaqt li jistgħu jiġu ppreżentati ilmenti formali quddiem il-Kummissjoni 
dwar nuqqas ta’ osservanza tal-liġi tal-UE.

b) Ir-rwol tal-Kummissjoni

Il-Kummissjoni bdiet issegwi l-proċedura tal-EIA minn meta l-kwistjoni nġiebet għall-
attenzjoni tagħha mill-PE fil-bidu tal-2007, minkejja l-fatt li, kif spjegat hawn, hija ma 
tipparteċipax fi u ma twettaqx EIAs relatati mal-proġetti nfushom. Il-Proġett “Nordstream” 
kien suġġett ta’ diskussjonijiet miftuħa matul il-Laqgħat biannwali tal-Grupp ta’ Ħidma tal-
esperti tal-EIA u s-SEA – il-Grupp EIA/SEA tal-Istati Membri tal-UE.  Dawn il-laqgħat huma 
ppreseduti mill-Kummissjoni, iżda l-aġenda għalihom tiġi maqbula minn qabel mal-Istati 
Membri kollha.  Mill-20071 ’l hawn, ġew ipprovduti aġġornamenti regolari dwar l-iżvilupp
tal-proċedura tal-EIA b’rabta mal-proġett “Nordstream”. Kien qed isir skambju tal-istadju 
attwali tal-proċedura tal-EIA transkonfinali fost l-Istati Membri involuti.  Barra minn hekk, 
dawn il-laqgħat kienu utli biex tinġibed l-attenzjoni għad-diffikultajiet iffaċċjati fl-
applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet rispettivi tad-Direttiva tal-EIA u tal-Konvenzjoni ta’ 
“Espoo”.  L-Istati Membri li kienu Partijiet milquta iżda mhux involuti fil-proġett (il-Polonja, 
l-Estonja, il-Latvja u l-Litwanja) ma oġġezzjonawx għall-arranġamenti u għall-proċedura li 
ġiet applikata għall-EIA tal-proġett “Nordstream”.

Barra minn hekk, il-proġett “Nordstream” ġie ppreżentat matul il-laqgħa tal-Grupp ta’ Ħidma 
tal-EIA skont il-Konvenzjoni ta’ Espoo li saret bejn il-21 u t-23 ta’ Mejju 2007, f’Ġinevra2.  
Il-Ġermanja, il-Federazzjoni Russa u l-Isvezja, kif ukoll rappreżentant ta’ “Nordstream”, 
għamlu preżentazzjonijiet fuq il-proġett.  Il-Grupp ta’ Ħidma laqa’ d-deċiżjoni tal-
Federazzjoni Russa, bħala Firmatarja iżda mhux Parti fil-Konvenzjoni ta’ “Espoo”, biex 
taġixxi bħala Parti tal-oriġini skont il-Konvenzjoni u tikkonforma de facto mar-rekwiżiti 
tagħha fir-rigward tal-proġett “Nordstream”.

F’dan ir-rigward, għandu jitfakkar li l-pożizzjoni tal-Kummissjoni hija li l-Konvenzjoni ta’
“Espoo” hija l-aktar strument xieraq biex tevalwa l-impatti ambjentali ta’ dan it-tip ta’ proġett 

                                               
1 Il-laqgħat biannwali fejn in-Nord Stream kien punt fl-aġenda saru kif ġej: 2007 – Lisbona; 
2008: Ljubljana u Pariġi; 2009: Praga u Uppsala, u 2010: Madrid.
2 RAPPORT TAL-GRUPP TA’ ĦIDMA DWAR IL-VALUTAZZJONI TAL-IMPATT AMBJENTALI FL-
GĦAXAR LAQGĦA TIEGĦU -
http://www.unece.org/env/documents/2007/eia/wg.1/ece.mp.eia.wg.1.2007.2.e.pdf (ara l-punti 21 -22)
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transkonfinali u li għandha tiġi inkoraġġuta r-ratifikazzjoni tagħha mill-pajjiżi terzi.
Għalhekk, il-Kummissjoni, f’okkażjonijiet xierqa, fakkret lill-Federazzjoni Russa dwar l-
opinjoni tagħha li r-ratifikazzjoni formali tal-Konvenzjoni ta’ “Espoo” tkun pass kostruttiv 
lejn responsabilità komuni ulterjorment imtejba għall-protezzjoni ambjentali tal-Baħar Baltiku 
li huwa wieħed sensittiv1. F’dan il-każ partikolari, ir-Russja qablet li taderixxi mar-regoli tal-
Konvenzjoni ta’ “Espoo” u twettqet EIA sħiħa li tissodisfa r-rekwiżiti tal-konvenzjoni, u wara 
dan ngħataw l-awtorizzazzjonijiet meħtieġa mill-awtoritajiet tal-istati kkonċernati. Dan 
essenzjalment ifisser li f’dan il-każ partikolari, ma kinitx tagħmel differenza kieku r-Russja 
ma rratifikatx il-Konvenzjoni ta’ Espoo.

Wara l-interessi u l-kwistjonijiet imqajma fir-rigward tal-implimentazzjoni ta’ proġetti 
transkonfinali fuq skala kbira u l-applikazzjoni tal-acquis tal-UE applikabbli matul ir-Raba’ 
Laqgħa tal-Partijiet tal-Konvenzjoni ta’ “Espoo” fl-2008, il-Kummissjoni proponiet punt fil-
pjan ta’ ħidma tal-konvenzjoni biex jiġi organizzat workshop dwar proġetti transkonfinali fuq 
skala kbira2.

Skont din id-deċiżjoni, il-Kummissjoni, bl-appoġġ tas-Segretarjat tal-Konvenzjoni ta’ 
“Espoo”, organizzat u ppresediet seminar ta’ ġurnata f’Ġinevra.  Is-seminar sar matul il-
laqgħa tal-grupp ta’ ħidma tal-“EIA” li saret fit-12 ta’ Mejju 2009, bis-sessjoni ta’ filgħodu 
ddedikata lill-pipeline tal-gass ta’ “Nordstream” ippjanat fil-Baħar Baltiku (kelliema mid-
Danimarka, mill-Finlandja, mill-Ġermanja, mill-Isvezja, mill-Gaz-System S.A. u min-Nord 
Stream AG).  Is-sessjoni ta’ waranofsinhar evalwat l-esperjenzi u l-prattiki tajba relatati ma’ 
proġetti transkonfinali oħra fuq skala kbira (kelliema mid-Danimarka, mill-Isvezja, mill-
EBRD, mill-Università ta’ Lapland u  mill-Gaz-System S.A.).  

Is-segretarjat ta’ “Espoo” ippreżenta n-nota tiegħu dwar l-applikazzjoni tal-konvenzjoni 
f’attivitajiet kumplessi, inklużi proġetti transkonfinali fuq skala kbira 
(ECE/MP.EIA/WG.1/2009/4)3.  Din in-nota kienet tħejjiet bl-għajnuna tas-Servizzi tal-
Kummissjoni.  Il-grupp ta’ ħidma laqa’ n-nota u r-rakkomandazzjonijiet li saru fiha.

Fl-aħħar nett, il-Kummissjoni ħadet l-inizjattiva li tipprepara dokument ta’ 
Gwida/Interpretazzjoni fuq proġetti transkonfinali fuq skala kbira u l-isfida tal-applikazzjoni 
tal-proċedura tal-EIA skont id-Direttiva tal-EIA u l-Konvenzjoni ta’ “Espoo”. L-ewwel 
abbozz ġie diskuss fil-Grupp tal-EIA/SEA fil-laqgħa biannwali tiegħu f’Madrid f’April 2010 
bl-għan li l-ewwel verżjoni tal-abbozz issir qabel tmiem is-sena.

c) Fatti dwar il-Proċedura tal-EIA mwettqa min-“Nordstream”

Fuq il-bażi tal-informazzjoni disponibbli għall-Kummissjoni, il-proċedura tal-EIA għan-
                                               
1 Pereżempju, l-UE stiednet lir-Russja biex tirratifika l-Konvenzjoni ta’ Espoo fl-aħħar 
Kunsill ta’ Sħubija Permanenti bejn l-UE u r-Russja dwar l-Ambjent li sar f’Moska 
f’Novembru 2009. Fl-aħħar laqgħa tal-kopresidenti tal-Grupp ta’ Ħidma dwar id-Djalogu 
Ambjentali bejn l-UE u r-Russja f’Ġunju 2010, l-UE stiednet ukoll lir-Russja biex tapplika l-
Konvenzjoni ta’ Espoo fil-Proġett tal-Impjant Nukleari ta’ Kaliningrad.
2 Deċiżjoni IV/7: http://www.unece.org/env/documents/2008/eia/ece.mp.eia.10.e.pdf [Paġna 
136].
3 http://www.unece.org/env/documents/2009/eia/ece.mp.eia.10.e.pdf [Paġna 136].
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“Nordstream” ġiet ikkompletata b’mod simili fil-pajjiżi kollha. Ċerti elementi huma 
enfasizzati hawn taħt biex juru mhux biss il-kumplessità ta’ dan il-proċess iżda wkoll il-firxa 
tiegħu, liema proċess jinvolvi numru kbir ta’ partijiet interessati istituzzjonali, bħal 
pereżempju servizzi amministrattivi, organizzazzjonijiet u korpi indipendenti, inklużi NGOs u 
ċittadini individwali.

- L-eżempju tal-EIA fl-Isvezja:

Deskrizzjoni tal-proċess tal-Isvezja, mill-ewwel notifika sal-ħruġ tal-permess, tingħata hawn 
taħt. Proċeduri simili ntużaw fl-Istati Membri l-oħra kollha tal-UE.

- In-notifika oriġinali ġiet ippreżentata f’Novembru 2006;
- L-ewwel dokumentazzjoni tal-EIA ġiet ippreżentata f’Diċembru 2007;
- L-awtoritajiet Svediżi talbu aktar informazzjoni fi Frar 2008;
- Aktar informazzjoni ġiet ipprovduta min-“Nordstream” f’Mejju 2008;
- L-informazzjoni kollha ntbagħtet lill-awtoritajiet u l-korpi nazzjonali kompetenti fi ħdan
   il-proċess ta’ riferiment amministrattiv previst bħal:  

 L-Awtorità Amministrattiva tal-Enerġija Svediża;
 Il-Bord Nazzjonali tas-Sajd;
 L-Amministrazzjoni Marittima;
 Il-Forzi Armati Svediżi;
 Il-Gwardja Kostali Svediża;
 Il-Bord Nazzjonali tal-Akkomodazzjoni, il-Bini u l-Ippjanar;
 L-Istitut Meteoroloġiku fl-Isvezja (SMHI);
 L-Istħarriġ Ġeoloġiku tal-Isvezja (SGU);
 Il-Mużewijiet Marittimi Nazzjonali Svediżi;
 L-Aġenżija tal-Protezzjoni Ambjentali;

- Intalbu l-kummenti u l-opinjonijiet mill-awtoritajiet u l-korpi nazzjonali f’Ġunju  
  2008 bi skadenza fl-20 ta’ Novembru 2008, u mbagħad in-“Nordstream” intalbet
  tipprovdi aktar kjarifiki;
- Aktar minn 60 istituzzjoni, servizz pubbliku u NGO pparteċipaw f’din il-konsultazzjoni u 
fuq  
  il-bażi ta’ dokumentazzjoni supplimentari, ġew indirizzati bosta preokkupazzjonijiet u 
kwistjonijiet;
- Finalment ingħata l-permess fil-5.11.2009.

Il-Ministru Svediż għall-Ambjent, Andreas Carlgren, ikkummenta fuq id-deċiżjoni kif ġej: 
“Il-Gvern stabbilixxa kundizzjonijiet severi biex jiżgura li l-ambjent sensittiv tal-Baħar 
Baltiku ma jkunx fil-periklu. Għamilna studju ferm estensiv tal-impatt ambjentali ta’ dawn il-
pipelines. Il-kumpanija kienet rikjesta tagħmel ħafna studji supplimentari u kkonformat pass 
wara pass mal-perspettivi tal-korpi ta’ riferiment. Nista’ niddikjara li ebda aġenzija tal-gvern 
ċentrali ma oġġezzjonat sussegwentement għall-proġett fit-totalità tiegħu. Għalhekk l-
approvazzjoni tal-applikazzjoni hi l-unika deċiżjoni possibbli”.
(http://www.sweden.gov.se/sb/d/586/a/134864 )

- Il-każ tal-munizzjon:
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Mill-bidu nett, kien hemm tħassib serju fir-rigward tal-munizzjon, mormi f’diversi postijiet 
fil-Baħar Baltiku. L-oriġini ta’ dan il-munizzjon mhux dejjem magħruf, iżda l-biċċa l-kbira 
kien munizzjon ikkonfiskat mill-alleati mill-Ġermanja u mormi fil-Baħar Baltiku, peress li 
dak iż-żmien, dan kien ikkunsidrat l-aktar mod sigur ta’ rimi. Barra minn hekk, aktar tard kien 
hemm ir-rimi ta’ munizzjon ta’ armi kimiċi minn xi Stati Baltiċi inkluża l-Ġermanja tal-Lvant 
fil-bidu tas-sittinijiet. Huwa maħsub li ntremew aktar minn 100 000 arma filwaqt li wara 
operazzjonijiet estensivi ta’ tneħħija, huwa stmat li għad hemm madwar 35 000 fil-Golf tal-
Finlandja. L-operazzjonijiet ta’ tneħħija jsiru regolarment fil-Baħar Baltiku ħafna drabi 
f’operazzjonijiet konġunti tas-servizzi militari ta’ bosta pajjiżi. Pereżempju, bis-saħħa tal-
operazzjoni “Baltic Sweep and Operation Open Spirit”, li fiha ħadu sehem il-pajjiżi kollha tal-
Baħar Baltiku b’16-il vapur tal-gwerra minn 10 pajjiżi, fis-snin li għaddew tneħħa numru kbir 
ta’ mini.

Ovvjament, kien hemm bżonn jiġi identifikat il-munizzjon kollu li seta’ jkun ta’ theddida 
għall-pipeline. Twettaq ħafna stħarriġ dettaljat b’bastimenti u tagħmir speċjalizzati min-
“Nordstream”, bħal vetturi operati mill-bogħod, sondi bl-eku tat-tip multi beam, side scan 
sonars b’riżoluzzjoni għolja, sub-bottom profilers u manjetometri rmunkati. Id-dejta kollha 
ġiet mgħoddija lill-awtoritajiet relevanti, ħafna drabi s-servizzi militari, peress li t-tneħħija tal-
munizzjon fil-biċċa l-kbira tal-każijiet trid titwettaq taħt sorveljanza militari. Skont l-
informazzjoni li n-“Nordstream” għamlet disponibbli għall-pubbliku, b’kollox kellhom 
jitneħħew 80 munizzjon konvenzjonali (35 fl-ilmijiet tal-Finlandja, 7 taż-ŻEE Svediża u 30 
tar-Russja). Fl-ewwel kampanja, mis-6 sat-18 ta’ Diċembru 2009, ħames mini tneħħew 
b’suċċess fl-ŻEE Finlandiża. Minħabba l-kundizzjonijiet ħżiena tat-temp, l-attivitajiet tat-
tneħħija waqfu fit-18 ta’ Diċembru 2009 u tkomplew wara li naqas is-silġ f’Marzu 2010. Fit-
tieni kampanja, tneħħew 22 munizzjon mill-ilmijiet Svediżi u Finlandiżi, filwaqt li l-
attivitajiet tat-tneħħija ġew skedati biex jitlestew sal-aħħar ta’ Mejju 2010. Fl-attivitajiet 
kollha tat-tneħħija, standards tekniċi u ambjentali speċjali (pereżempju taħt is-sorveljanza ta’ 
osservaturi tal-annimali mammiferi tal-baħar ikkwalifikati qabel kull operazzjoni tat-tneħħija, 
ċarġers li jbeżżgħu l-annimali u tagħmir ieħor jintużaw biex igerrxu l-ħut u l-annimali 
mammiferi tal-baħar) jiġu implimentati f’koperazzjoni mill-qrib mal-awtoritajiet nazzjonali 
kompetenti.

- Il-Protezzjoni tan-Natura:

Il-kwistjonijiet tal-protezzjoni tan-natura huma ta’ importanza primarja f’kull EIA, peress li 
għandu jiġi evalwat l-impatt ta’ proġett. Barra minn hekk, id-Direttiva tal-Ħabitats (Artikolu 
6.3) tirrikjedi evalwazzjoni speċifika li għandha titwettaq f’każ li proġett jista’ jkollu impatt 
sinifikanti fuq siti protetti. Il-Kummissjoni fl-2007 diġà kienet ġibdet l-attenzjoni tal-partijiet 
kollha kkonċernati, l-awtoritajiet tal-Istati Membri u l-promotur, dwar il-ħtieġa li jiġu 
rispettati d-dispożizzjonijiet t’hawn fuq. In-“Nordstream” ipproduċiet id-dokumentazzjoni 
neċessarja li ġiet evalwata mill-awtoritajiet kompetenti. 

Il-każ tal-Ġermanja, fejn ħafna żoni protetti huma kkonċernati, jistħoqqlu attenzjoni speċjali. 
Kif diġà indikat hawn fuq, in-Nordstream” ippreżentat rapport speċjali tal-Artikolu 6.3. Il-
permess Ġermaniż kien jinkludi t-termini u l-kundizzjonijiet li kellhom jiġu rispettati waqt l-
implimentazzjoni tal-proġett, inklużi t-termini u l-kundizzjonijiet li jikkonċernaw il-
protezzjoni tan-natura. Żewġ gruppi ambjentali, il-WWF tal-Ġermanja u l-Friends of the 
Earth tal-Ġermanja (BUND Mecklenburg Western-Pomerania), bdew kontestazzjoni legali 



PE396.607v01-00 10/13 CM\851556MT.doc

MT

kontra l-permess mogħti, filwaqt li ddikjaraw li l-awtoritajiet naqsu milli jitolbu kumpens 
suffiċjenti għall-ħsara kkawżata fir-rigward tan-natura. B’riżultat tan-negozjati organizzati 
mill-awtoritajiet kompetenti Ġermaniżi, iż-żewġ gruppi laħqu ftehim mal-iżviluppatur dwar 
miżuri ulterjuri biex jiġu protetti l-Baħar Baltiku u ż-żoni tan-natura. Pereżempju, instabet 
soluzzjoni aċċettabbli għall-ħżin fuq żmien twil tal-materjal tat-tħaffir mix-xogħlijiet tal-bini 
fuq l-art u għall-monitoraġġ ambjentali waqt il-bini. Barra minn hekk, intlaħaq ftehim għas-
sena d-dieħla għal “staġun magħluq” addizzjonali ta’ għaxart ijiem għall-protezzjoni tal-
aringa.
(http://wwf.panda.org/wwf_news/?uNewsID=193011 )
B’riżultat tal-ftehim t’hawn fuq, iż-żewġ NGOs irtiraw l-ilment legali tagħhom, fatt li juri l-
potenzjal u l-elementi pożittivi tal-valutazzjonijiet imwettqa fil-livell nazzjonali. 

- Il-kwistjoni tal-aċċess bla restrizzjonijiet għall-Portijiet Pollakki:

Wara l-permess mogħti fil-21 ta’ Diċembru 2009 mill-Awtorità tal-Minjieri Stralsund fil-
Ġermanja u b’kunsiderazzjoni tat-tipi ta’ xogħlijiet fit-territorju Ġermaniż, kien hemm il-biżà 
li l-aċċess għall-Portijiet Pollakki ta’ Świnoujścei u Szczecin jiġi ristrett. Dan huwa enfasizzat 
ukoll fl-appell ta’ “Polski Plus” lill-President Jerzy Buzek għall-implimentazzjoni tal-
pożizzjoni tal-PE fir-rigward tal-Pipeline tal-Gass tat-Tramuntana tat-8.7.2008, mibgħut mis-
Sur Marcin Libicki, membru tal-Kumitat Eżekuttiv ta’ “Polski Plus” u President tal-Kumitat 
għall-Petizzjonijiet tal-PE, 2004-2009 (inkluż fid-dokumentazzjoni tal-Kumitat għall-
Petizzjonijiet tal-4 ta’ Mejju 2010-PE439.068v01-00).

Skont l-informazzjoni disponibbli għall-Kummissjoni, fil-permess tagħha mogħti fil-
21.12.2009, l-Awtorità tal-Minjieri Stralsund inkludiet rekwiżit biex in-“Nordstream” 
tipprepara analiżi tar-riskju reveduta ta’ sezzjoni tal-pipeline fuq it-territorju Ġermaniż bil-
għan li jiġu żgurati l-approċċi għall-portijiet ta’ Świnoujścei u Szczecin, billi ġew ippreżentati 
pjanijiet f’dak l-istadju min-naħa Pollakka biex tadatta dawn il-portijiet għal vapuri b’fundar 
tal-baħar ikbar. B’riżultat ta’ din l-analiżi, il-pipeline se jitpoġġa f’qiegħ il-baħar b’kopertura 
ta’ nofs metru għal madwar 20 kilometru. Barra minn hekk, ir-rotta fiż-ŻEE Ġermaniża ġiet 
ikkunsidrata wkoll fl-analiżi tar-riskju msemmi hawn fuq u ġiet deċiża rotta ġdida tul 12-il 
kilometru. Il-permess finali ngħata mill-Uffiċċju Federali għat-Trasport bil-Baħar u l-
Idrografija fis-26 ta’ Frar 2010.

Iż-żewġ miżuri t’hawn fuq qed jittieħdu bil-għan li jiġi żgurat aċċess bla restrizzjonijiet għall-
portijiet Pollakki msemmija hawn fuq meta jinbena l-pipeline tan-“Nordstream” skont l–
awtoritajiet Ġermaniżi u l-iżviluppatur.

- Is-Seduti ta’ Smigħ Pubbliku:

L-eżempji kollha t’hawn fuq huma biss parti żgħira mill-proċedura kollha u mill-approċċ pass 
pass li ġie stabbilit kemm skont l-EIA nazzjonali u kemm dik ta’ “Espoo”. Element importanti 
li ma ġiex żviluppat fid-dettall hawn fuq huwa l-kwistjoni tas-Smigħ Pubbliku li seħħ skont l-
EIA ta’ “Espoo” u b’mod partikolari, ir-rapport ambjentali finali ppreżentat f’Marzu 2009 fid-
disa’ lingwi tal-pajjiżi kollha kkonċernati. Sa mill-ewwel notifika fl-2006, ġew organizzati 
diversi seduti ta’ smigħ pubbliku f’livelli differenti taħt ir-responsabilità tal-awtoritajiet 
nazzjonali kompetenti għall-pubbliku interessat tagħhom. Pereżempju, fil-Finlandja, Seminar 
intitolat: “Il-Pipeline tal-Gass tal-Baħar Baltiku – sfida għall-koperazzjoni reġjonali u tal-UE 
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fiż-żona tal-Baħar Baltiku” ġie organizzat fit-18 ta’ Ġunju 2008 mill-organizzaturi li ġejjin: 
il-Forum taċ-Ċittadini Finlandiżi/Russi, iċ-Ċentru UE-Russja, il-WWF, Il-Ħodor/l-Alleanza 
Ħielsa Ewropea fil-Parlament Ewropew, il-Grupp Parlamentari l-Aħdar. Is-seminar sar fil-
Parlament tal-Finlandja, bil-parteċipazzjoni ta’ rappreżentanti ta’ NGOs mill-Ġermanja, mill-
Finlandja u mill-Estonja, awtoritajiet tal-EIA tal-Finlandja, Membri tal-PE (is-Sinjura Satu 
Hassi) u n-“Nordstream” li ppreżentat l-informazzjoni disponibbli dak iż-żmien għad-
diskussjoni. F’pajjiżi oħra ġew organizzati seminars/sessjonijiet ta’ informazzjoni/diskussjoni.

Fir-rigward tal-konsultazzjonijiet formali ta’ “Espoo”, skont l-informazzjoni disponibbli 
għall-Kummissjoni sa mill-2006, saru sitt laqgħat bil-parteċipazzjoni ta’ rappreżentanti mill-
pajjiżi “Partijiet tal-Oriġini” u tnax-il laqgħa bil-parteċipazzjoni ta’ rappreżentanti kemm tal-
“Partijiet tal-Oriġini” u kemm tal-“Partijiet Milquta”.

Fl-aħħar nett, minbarra l-konsultazzjonijiet l-oħra kollha fil-livell nazzjonali u l-laqgħat ta’ 
konsultazzjoni formali bejn il-“Partijiet tal-Oriġini” u l-“Partijiet Milquta” mill-2006 sal-
2009, bejn Marzu u Ġunju 2009 kien hemm ħames seduti ta’ smigħ pubbliku f’diversi bliet 
Finlandiżi (Helsinki, Turku, Hanko, Mariehamn, Kotka),  waħda fid-Danimarka (Ronne-
Bornholm), waħda fl-Isvezja (Visby-Gotland), waħda fil-Litwanja (Vilnius), waħda fl-Estonja 
(Tallinn), waħda fil-Latvja (Riga), waħda fil-Ġermanja (mit-22 ta’ Ġunju sat-3 ta’ Lulju fi 
Stralsund), u waħda fir-Russja (Vyborg) mal-pubbliku kkonċernat f’dawn il-pajjiżi, skont il-
proċedura tal-Konvenzjoni ta’ “Espoo”.

- Responsabilità Ambjentali u kwistjonijiet tas-sigurtà:

Fir-rigward tal-ħsara ambjentali, li tista’ sseħħ waqt il-bini jew l-operazzjoni tal-pipeline, id-
Direttiva 2004/35/KE1 hija applikabbli. Din id-direttiva tistabbilixxi qafas ta’ responsabilità 
ambjentali bbażata fuq il-prinċipju ta’ “min iniġġes iħallas”, biex tiġi evitata u rrimedjata l-
ħsara ambjentali.

Il-Kummissjoni tixtieq tenfasizza li l-każ tal-pipeline “Nordstream” ma jistax jitqabbel mar-
riskji li wasslu għad-diżastru tat-tnixxija taż-żejt fil-Golf tal-Messiku (l-inċident tar-roqgħa 
kbira taż-żejt tal-BP), peress li l-pipeline għandu jġorr gass naturali u mhux żejt raffinat jew 
mhux raffinat. Il-provvista tal-gass naturali tista’ tiġi kkontrollata faċilment fis-sors tal-
provvista. Għaldaqstant, f’każ ta’ kriżi, bħal qasma fil-pipeline, il-provvista tal-gass tista’ 
titwaqqaf immedjatament mill-fornitur. Konsegwentament, ir-riskji amjentali mhumiex l-
istess bħal dawk tat-tħaffir għaż-żejt fil-baħar. Skont l-iżviluppatur, in-“Nordstream” għandha 
“pjan ta’ rispons f’każ ta’ emerġenza” li qed jiġi koordinat mal-istati kostali u pjan ta’ rispons 
f’każ ta’ emerġenza għall-fażi tal-bini. Il-Kummissjoni mhijiex infurmata dwar proċeduri tal-
immaniġġjar ta’ kriżi previsti fil-każ ta’ proġetti ppjanati u proposti minn żviluppaturi privati, 
kif inhu l-każ ta’ dan il-pipeline tal-gass. Din hija r-responsabilità tal-Istati Membri 
kkonċernati. Madankollu, il-Kummissjoni tinkoraġġixxi d-deċiżjoni li tiġi stabbilita sistema 
ta’ monitoraġġ konġunt tal-pipeline “Nordstream” mill-pajjiżi kkonċernati, kif kien propost 
f’Mejju 2010 matul il-laqgħa bejn il-Prim Ministru tal-Finlandja u dak tal-Federazzjoni 
Russa.

d) Konklużjoni dwar l-Ambjent
                                               
1 ĠU 143, 30.4.2004.
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Dak li ntqal hawn fuq jiddeskrivi l-profondità u l-kumplessità tal-proċedura tal-EIA skont il-
liġi tal-UE u internazzjonali li l-Istati Membri huma l-uniċi responsabbli għaliha, filwaqt li l-
Kummissjoni tindaħal biss f’każ ta’ ksur evidenti. Il-Kummissjoni, kif ikkonfermat ukoll 
ripetutament mill-Kummissarju Dimas fit-tweġiba għal mistoqsijiet parlamentari u fiż-żewġ 
seduti  ta’ smigħ fl-2008, ma tistax tissostitwixxi l-Istati Membri fir-responsabilitajiet 
tagħhom fir-rigward tal-EIA relatata mal-permess għall-iżvilupp ta’ proġetti simili.

Fil-każ tan-“Nordstream”, il-Kummissjoni tenfasizza li, b’riżultat tal-ħafna konsultazzjonijiet 
tal-awtoritajiet nazzjonali relevanti kollha inklużi dawk ambjentali, NGOs, il-partijiet 
interessati u l-pubbliku inġenerali, il-proġett ġie aġġustat bosta drabi fid-dawl tal-elementi l-
ġodda li ħarġu minn studji u informazzjoni teknika jew fuq talba speċifika. Pereżempju, l-
allinjament tar-rotta finali lejn il-Lvant u n-Nofsinhar ta’ Bornholm minflok ir-rotta oriġinali 
lejn it-Tramuntana tal-gżira, ġie deċiż wara diskussjonijiet estensivi mal-awtoritajiet Daniżi 
bil-għan li jiġu akkomodati diversi interessi u jitnaqqas l-impatt ambjentali potenzjali. Barra 
minn hekk, matul il-proċedura tal-EIA, ġie deċiż li ma jinbnewx il-pjattaformi ppjanati 
oriġinarjament, li seta’ kellhom impatt akbar fuq l-ambjent. Fl-aħħar nett, l-eżempji ta’ miżuri 
addizzjonali ta’ protezzjoni tan-natura wara li saru konsultazzjonijiet bejn l-awtoritajiet u l-
NGOs, u l-bidliet fit-tpoġġija tal-pipeline fl-ilmijiet Ġermaniżi biex tippermetti aċċess bla 
restrizzjonijiet għall-portijiet Pollakki msemmija hawn fuq li potenzjalment jiġu affettwati, 
jindikaw li l-proċedura tal-EIA li twettqet ippermettiet preparazzjoni u ppjanar pass wara pass 
tal-proġett u ppermettiet lill-awtoritajiet jagħtu l-awtorizzazzjonijiet meħtieġa.

KWISTJONIJIET MHUX RELATATI MAL-AMBJENT

a) Il-perspettiva tal-Enerġija

F’dak li għandu x’jaqsam mal-perspettiva tal-enerġija, il-Kummissjoni tikkunsidra li l-
iżvilupp tal-infrastruttura tal-enerġija fiż-żona Baltika huwa wieħed mill-prijoritajiet ewlenin 
tas-sigurtà tal-enerġija tal-UE. Għandu jiġi enfasizzat ukoll li minħabba t-tnaqqis mistenni tar-
riżorsi tal-gass indiġeni tal-UE, id-domanda għall-importazzjoni tal-gass fl-UE se tiżdied fl-
għaxar snin li ġejjin. Id-diversità tal-provvista tal-enerġija minn dejjem kienet għan ċentrali 
tal-politika tal-enerġija Ewropea; madankollu, wara l-kriżi tal-gass ta’ Jannar 2009, l-
importanza tad-diversità fis-sorsi u r-rotot tal-gass kibret aktar. Minn perspettiva tal-UE, pass 
ewlieni fl-iżvilupp tad-diversità huwa l-ftuħ ta’ Kuritur tal-Gass tan-Nofsinhar, li joħloq rotta 
tat-trasport ġdida lejn sorsi ġodda tal-gass, jiġifieri r-riżervi kbar tal-gass fir-reġjun tal-Lvant 
Nofsani u dak tal-Kaspju. B’mod parallel, infrastrutturi ġodda għall-kunsinna tal-gass mir-
Russja se jkollhom rwol ewlieni biex iżidu d-diversità fiżika u teknika tal-provvista tal-UE. 
Ir-Russja hija l-akbar fornitur tal-enerġija lill-UE billi tipprovdi madwar 40% tal-
importazzjonijiet tal-gass tagħha. Bin-“Nordstream”, is-sigurtà tal-provvista tal-enerġija tal-
UE tkompli tiżdied. L-importanza ta’ dan il-proġett hija indiskutibbli. Għal din ir-raġuni, id-
Deċiżjoni Nru 1364/2006/KE msemmija hawn fuq identifikat in-“Nordstream” bħala wieħed 
mill-“Proġetti ta’ Interess Ewropew” tat-TEN-E,  l-ogħla prijorità possibbli (jiġifieri l-istess 
prijorità bħal proġetti oħra, inkluż in-Nabucco, l-ITGI jew il-Yamal II). Il-Kummissjoni ilha 
favorevoli għan-“Nordstream” mill-bidu bil-kundizzjoni li l-proċeduri kollha tal-EIA jiġu 
rispettati kif spjegat hawn fuq.
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b) L-aspetti Ekonomiċi u Baġitarji

Fir-rigward tal-evalwazzjoni tal-aspetti ekonomiċi u baġitarji tan-“Nordstream”, għandu jiġi 
enfasizzat li l-proġett s’issa hu purament wieħed kummerċjali, mingħajr finanzjament 
pubbliku, li fih il-kumpaniji promoturi qed jieħdu r-riskji kollha marbuta mal-bini u l-
isfruttament tal-pipeline, kif ukoll dawk relatati mal-evoluzzjoni inċerta tas-suq tal-gass.
Għaldaqstant, il-Kummissjoni m’għandha ebda kompetenza biex titlob din it-tip ta’ 
informazzjoni lill-kumpaniji promoturi, sakemm ma jkunx hemm ksur tal-liġi tal-
kompetizzjoni tal-UE.  

KONKLUŻJONI

Fuq il-bażi ta’ dak li ntqal hawn fuq u tal-informazzjoni eżistenti llum, il-Kummissjoni mhux 
se tagħmel EIA separata tal-proġett “Nordstream”, li huwa l-punt ewlieni mitlub fir-Rapport 
tal-PE. Għandu jiġi mfakkar li kif indikat hawn fuq, hija l-ewwel darba li tali proġett 
transkonfinali ta’ infrastruttura kumplessa kien soġġett għal proċedura tal-EIA. Il-
Kummissjoni tqis li huwa normali li tali proġett kumpless iqajjem numru kbir ta’ mistoqsijiet 
u tħassib relatati kemm mal-ambjent kif ukoll ma’ setturi tal-politika oħra bħas-sigurtà tal-
provvisti tal-enerġija u r-regoli tal-kompetizzjoni. L-esperjenza miksuba bin-”Nordstream” 
hija importanti ħafna għall-partijiet kollha interessati u turi li bi proċeduri trasparenti bħal 
dawk previsti fil-liġi tal-UE u dik internazzjonali dwar l-EIA, ħafna mill-mistoqsijiet imqajma 
jista’ jitwieġbu b’mod sodisfaċenti. Il-Kummissjoni stess kisbet ukoll ħafna esperjenza mill-
valutazzjoni tad-diversi aspetti relatati mal-proġett. Pereżempju, il-Kummissjoni kellha 
tipparteċipa ma’ diversi Stati Membri f’diskussjonijiet dwar kif għandhom jiġu trattati 
proġetti kumplessi transkonfinali fuq skala kbira peress li l-leġiżlazzjoni tal-EIA attwali hija 
mfassla l-aktar għal proġetti infrastrutturali maġġuri individwali li jinbnew f’pajjiż wieħed.
Fil-fatt, hemm bosta aspetti oħra li jeħtieġu jiġu kkunsidrati, bħal: l-impatt tax-xogħlijiet 
assoċjati mal-proġett ewlieni għall-produzzjoni, it-trasport u l-ħżin ta’ materja prima u 
materjali oħra li jistgħu jkunu qed jaffettwaw bosta pajjiżi; it-tip ta’ konsultazzjonijiet mal-
awtoritajiet kompetenti u l-pubbliku kkonċernat; id-definizzjoni tal-pubbliku kkonċernat; it-
tip ta’ informazzjoni li għandha ssir disponibbli pubblikament; is-simplifikar tal-proċeduri 
nazzjonali ta’ valutazzjoni u awtorizzazzjoni. Il-Kummissjoni kellha taħdem ukoll mas-
segretarjat tal-Konvenzjoni ta’ “Espoo” kif indikat hawn fuq sabiex tiffaċilita l-applikazzjoni 
tal-proċedura ta’ “Espoo” f’każijiet simili fil-futur, b’mod partikolari fis-setturi tal-enerġija u 
tat-trasport fejn aktar proġetti transkonfinali huma ppjanati.

Fl-aħħar nett, il-Kummissjoni se tiżgura li l-esperjenza miksuba tkompli tikber, mhux biss fiż-
żmien qasir permezz tad-dokument ta’ Gwida/Interpretazzjoni li għandu jitħejja dwar l-
applikazzjoni tal-proċedura tal-EIA għal proġetti transkonfinali fuq skala kbira, iżda anke fiż-
żmien medju, permezz tar-reviżjoni tad-Direttiva tal-EIA. Din il-proċedura, li anke l-PE se 
jkun involut fiha, diġà nbdiet u mistennija li titwettaq fix-xhur li ġejjin.


