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Suġġett: Petizzjoni 0354/2006 imressqa mis-Sur Rodney Maile, ta’ nazzjonalità 
Britannika, dwar tniġġis allegat fl-Estwarju ta’ Cleddau bħala riżultat tal-
attività taż-żewġ kumpaniji Exxon u Qatar Petroleum

1. Sommarju tal-petizzjoni

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

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fil-20 ta’ Settembru 2006. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fi 7 Mejju 2007.

I. L-isfond

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

II. Il-petizzjoni

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

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

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

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

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

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

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

IV. Konklużjonijiet

Fid-dawl tal-esklużjoni fil-leġiżlazzjoni rilevanti tal-Komunità ta’ proġetti ta’ dan it-tip u fuq 
il-bażi tat-tagħrif mogħti, il-Kummissjoni mhijiex f’qagħda li tidentifika ksur tal-liġi tal-

                                               
1 Direttiva tal-Kunsill 96/82/KE tad-9 ta’ Diċembru 1996 dwar il-kontroll ta’ perikoli ta’ inċidenti kbar 
li jinvolvu sustanzi perikolużi, ĠU L 10, 14.1.1997, p. 13.



CM\866744MT.doc 3/5 PE388.747v05-00

MT

Komunità fil-każ preżenti.

4. Risposta kumplimentari tal-Kummissjoni, li waslet fil-15 ta’ Mejju 2009.

Il-kwistjoni ewlenija fil-petizzjoni tikkonċerna l-konformità mad-dispożizzjonijiet speċifiċi 
tad-Direttiva dwar l-EIAs (Direttiva 85/337/KEE1, kif emendata mid-Direttiva 97/11/KE2 u d-
Direttiva 2003/35/KE3). L-għan tad-Direttiva dwar l-EIAs huwa li jkun żgurat li qabel ma 
tingħata l-approvazzjoni, dawk il-proġetti li aktarx ikunu se jħallu effetti sinifikanti fuq l-
ambjent minħabba n-natura, id-daqs jew is-sit tagħhom, ikunu suġġetti għal studju dwar l-
effetti tagħhom.

L-Artikolu 3 tad-Direttiva dwar l-EIAs jitlob li dan l-istudju għandu jidentifika, jiddeskrivi u 
jevalwa l-effetti diretti u indiretti ta’ proġett fuq l-aspetti li ġejjin:

- il-bniedem, il-fawna u l-flora;
- il-ħamrija, l-ilma, l-arja, il-klima u l-pajsaġġ; 
- il-beni materjali u l-wirt kulturali;
- l-interazzjoni bejn l-aspetti msemmija fl-ewwel, fit-tieni u fit-tielet inċiżi.

L-Artikolu 5 jistqarr li l-iżviluppatur għandu jipprovdi, fost l-oħrajn, id-dejta meħtieġa biex 
jiġu identifikati u evalwati l-effetti ewlenin li l-proġett aktarx iħalli fuq l-ambjent. L-Artikolu 
6 jistqarr li l-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-informazzjoni miġbura skont l-Artikolu 5 
titqiegħed għad-dispożizzjoni tal-pubbliku. 

Il-petizzjoni tikkonċerna l-proċess tal-EIA mwettaq għall-iżvilupp propost ta’ żewġ terminali 
għall-ħażna tal-LNG, magħrufa bħala s-South Hook Terminal u d-Dragon Terminal, li 
rispettivament jinsabu fil-punent u fil-lvant tal-belt ta’ Milton Haven. Il-petizzjonant qed 
jagħmel żewġ allegazzjonijiet: l-ewwelnett, li l-kwistjoni dwar is-sikurezza tal-baħar li 
tirrigwarda t-tħaddim tat-terminals ma ġietx meqjusa bis-sħiħ mill-awtoritajiet tat-teħid ta’ 
deċiżjonijiet (il-Pembrokeshire County Council u l-Pembrokeshire Coast National Park 
Authority) qabel ma ngħataw l-approvazzjonijiet meħtieġa għall-bini taż-żewġ terminals fl-
2004, u li l-membri tal-pubbliku ma ngħatawx informazzjoni dwar l-evalwazzjoni tar-riskji 
għall-baħar, l-aktar dwar ir-riskju ta’ inċidenti, u l-konsegwenzi ta’ dawn, għall-popolazzjoni 
lokali. L-approvazzjonijiet ewlenin għall-iżvilupp għaż-żewġ terminals ingħataw kif ġej: fil-
każ tas-South Hook Terminal, fit-18 ta’ Diċembru 2003; fil-każ tad-Dragon Terminal, fid-19 
ta’ Marzu 2003.

Skont ir-rekwiżiti tal-Artikolu 3 tad-Direttiva dwar l-EIAs, bħala parti mill-kwistjonijiet li 
jridu jitqiesu, l-istqarrija ambjentali għaż-żewġ proġetti tat-terminals misshom indirizzaw l-
aspetti kollha ta’ sikurezza, inklużi dawk li jirriżultaw mir-riskji lill-popolazzjoni fuq ix-xtut. 
Filwaqt li l-Kummissjoni tifhem li hemm dibattitu dwar ir-riskji possibbli ta’ inċident li 
jinvolvi l-LNG fil-prattika, l-obbligi skont id-Direttiva dwar l-EIAs jitolbu li jitwettqu studji 
adegwati tar-riskju għat-terminals differenti biex jiġu identifikati kwalunkwe riskji li jista’ 
jkun hemm u sabiex jiżguraw li l-pubbliku kkonċernat ikun mgħarraf.

                                               
1 ĠU L 175, 5.7.1985, p. 40-48
2 ĠU L 73, 14.3.1997, p.5-15
3 ĠU L 156, 25.6.2003, p. 17-25
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Fuq il-bażi tat-tagħrif mogħti mill-petizzjonant, jidher li, fil-prattika, twettqu studji tar-riskji 
limitati għaż-żewġ terminals. Fir-rigward tas-South Hook terminal, qed jiġu mifhum li l-EIA 
li jikkonċerna dak l-iżvilupp twettaq permezz ta’ RPS u bid-data ta’ April 2003. Filwaqt li l-
istudju jirreferi għal numru ta’ xenarji potenzjali ta’ periklu għal dan is-sit, huwa ma jidħolx 
f’aktar dettall.  Fuq din il-bażi, wieħed ma jistax jasal għall-konklużjoni li fil-fatt twettaq 
studju sħiħ tar-riskji dwar is-South Hook Terminal jew saħansitra li dejta kwalitattiva u utli 
dwar ir-riskji għall-baħar kienet ingħatat lill-awtoritajiet kompetenti jew lill-pubbliku 
kkonċernat qabel ma ngħatat l-approvazzjoni għall-iżvilupp tal-proġett. L-“istudju għall-
identifikazzjoni tar-riskji” imsemmi fl-istqarrija ambjentali jista’ jipprovdi aktar 
informazzjoni, iżda jidher, minn dak li stqarr il-petizzjonant li, wara talba għall-aċċess għad-
dokument, il-kopja pprovduta kellha numru ta’ punti nieqsa, inkluż fir-rigward tas-saħħa u s-
sikurezza. Għaldaqstant, fuq il-bażi tal-informazzjoni li kellha l-Kummissjoni, mhuwiex ċar 
jekk dan id-dokument kienx disponibbli għall-pubbliku skont l-Artikolu5 tad-Direttiva dwar l-
EIAs.

Fir-rigward tad-Dragon Terminal, il-Kummissjoni ġiet mgħarrfa li kienu ġew ippreżentati 
żewġ stqarrijiet ambjentali (bid-data ta’ April 2003 u Jannar 2004) bil-ħsieb li jindirizzaw ir-
riskji għall-baħar. Il-Kummissjoni tinnota li dawn ir-rapporti ġew wara d-data tad-deċiżjoni 
ewlenija li jingħata l-permess ta’ ppjanar għad-Dragon Terminal, li ngħatat fid-19 ta’ Marzu 
2003. Bl-istess mod, il-Kummissjoni mhix f’pożizzjoni li tafferma li r-rapporti msemmija 
kienu disponibbli għall-pubbliku.

Fid-dawl tal-studji dwar ir-riskji mwettqa u l-informazzjoni mogħtija lill-awtoritajiet 
kompetenti u lill-pubbliku, tinħtieġ aktar informazzjoni mingħand l-awtoritajiet tar-Renju 
Unit dwar ir-rekwiżiti tad-Direttiva dwar l-EIAs fir-rigward taż-żewġ terminals tal-LNG 
f’Milford Haven. Il-Kummissjoni se tqajjem din il-kwistjoni mal-awtoritajiet tar-Renju Unit u 
se taġġorna lill-Kumitat fuq il-bażi tal-informazzjoni ġdida li hija tirċievi.

5. Risposta kumplimentari tal-Kummissjoni, li waslet fit-22 ta’ Jannar 2010.

B’referenza għall-komunikazzjoni preċedenti tagħha tal-15 ta’ Mejju 2009, il-Kummissjoni 
tista’ tikkonferma li qed tkompli ssegwi l-informazzjoni pprovduta mill-petizzjonanti biex 
tevalwa l-konformità mar-rekwiżiti tal-liġi ambjentali tal-UE. Għaldaqstant, hija indirizzat 
għadd ta’ kwistjonijiet biex jiġu ċċarati mal-awtoritajiet tar-Renju Unit. Ladarba jkun hemm 
żviluppi sostanzjali oħra fir-rigward tal-kwistjonijiet imqajma mill-petizzjonant, il-
Kummissjoni se tinforma lill-Kumitat għall-Petizzjonijiet kif xieraq. 

6. Risposta oħra tal-Kummissjoni (REV. III), li waslet fis-6 ta’ Mejju 2011.

Il-Kummissjoni ddiskutiet dan il-fajl tal-petizzjoni mal-awtoritajiet tar-Renju Unit f'laqgħa li 
saret f'Diċembru 2010. F'din il-laqgħa, il-Kummissjoni tenniet l-opinjoni tagħha li l-
valutazzjonijiet tar-riskju tal-element marittimu ta' dawn iż-żewġ proġetti dwar il-Gass 
Naturali Likwifikat (LNG) kellhom jiffurmaw parti b'mod leġittimu mill-valutazzjoni dwar l-
impatt fuq l-ambjent imwettqa skont id-Direttiva 85/337/KEE kif emendata mid-
Direttivi 97/11/KE u 2003/35/KE. L-awtoritajiet tar-Renju Unit irrepetew l-opinjoni tagħhom 
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li din ma kinitx interpretazzjoni tad-direttiva li huma jikkondividu. Meta jitiqiesu l-inċertezzi 
u d-dewmien involut biex tali mistoqsija tiġi riferuta lill-Qorti tal-Ġustizzja, kien deċiż li jiġi 
investigat jekk tistax tinstab soluzzjoni aktar pragmatika, biż-żewġ naħat jaqblu li ma jaqblux 
mal-interpretazzjoni tad-direttiva. L-għan ewlieni hu li r-residenti lokali jingħataw 
riassigurazzjoni li s-sikurezza tat-terminals ġiet ivvalutata b'mod sħiħ. L-awtoritajiet tar-Renju 
Unit qablu li jsibu tali soluzzjoni, filwaqt li jsostnu l-opinjoni tagħhom li dan mhux fl-ambitu 
tar-rekwiżiti tad-direttiva. 

L-awtoritajiet tar-Renju Unit infurmaw lill-Kummissjoni li l-kunsiderazzjonijiet dwar is-
sikurezza f'dak li għandhom x'jaqsmu t-terminals tal-LNG huma ta' importanza kbira 
għalihom u li twettaq xogħol konsiderevoli dwar il-valutazzjoni tar-riskji marittimi qabel 
inħarġu kunsensi għat-terminals tal-LNG. L-awtoritajiet tar-Renju Unit ipproponew li x-
xogħol eżistenti li sar mill-Awtorità tal-Port ta' Milford Haven, bħala parti mir-responsabbiltà 
legali kurrenti tagħhom li jiżguraw il-moviment sikur tat-tbaħħir fil-port, jintuża u jiġi 
ppreżentat f'format li jista' jitqabbel ma' dak li sar dwar ir-riskji fuq l-art. L-awtoritajiet tar-
Renju Unit, għaldaqstant, kienu qed jinvestigaw jekk huwiex teknikament possibbli li 
jgħaqqdu l-informazzjoni esegwita mill-Awtorità tal-Port f'serje ta' mapep li jistgħu jitqabblu 
ma' dawk disponibbli għar-riski fuq l-art. Meta titqies in-natura speċjalista ta' dan ix-xogħol u 
l-bżonn ta' koordinazzjoni fl-input tekniku mill-esperti, l-awtoritajiet tar-Renju Unit infurmaw 
lill-Kummissjoni li se jkunu f'pożizzjoni fejn jistgħu jikkonfermaw jekk tali mappa bi tliet 
żoni tistax issir sal-bidu ta Ġunju 2011. Dawn il-mapep juru t-tliet żoni li jikkorrespondu mat-
tliet livelli ta' riskju għal individwu, kull naħa tar-rotot tat-tbaħħir sat-terminals. Hu maħsub li 
l-mapep ikunu akkumpanjati b'nota spjegattiva u jsiru minn konsulenti indipendenti. Il-
Kummissjoni kienet infurmata li l-Health and Safety Laboratory Ltd, aġenzija tal-Eżekuttiv 
tas-Saħħa u s-Sigurtà, bħalissa qed tagħti konsulenza lill-awtoritajiet tar-Renju Unit dwar din 
il-kwistjoni u hu mistenni li din l-informazzjoni titqiegħed għad-dispożizzjoni tal-Parlament 
Ewropew u l-pubbliku ġenerali fil-bidu tal-ħarifa 2011. 

Il-Kummissjoni se teżamina l-informazzjoni li se tiġi provduta mill-awtoritajiet tar-Renju 
Unit bl-għan li tiddetermina l-konformità tagħha mal-leġiżlazzjoni tal-UE rilevanti. 
F'Jannar 2011, il-Kummissjoni adottat linji gwida dwar l-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni 
tal-UE dwar in-natura fl-estwarji u fiż-żoni kostali, b'attenzjoni partikolari mogħtija lill-
iżviluppi tal-port. Il-linji gwida jistgħu jinstabu:

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/guidance_doc.pdf


