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

Petizzjoni 1147/2008, imressqa minn Roberto Giurastante, ta’ ċittadinanza 
Taljana, f’isem “Greenaction Transnational”, dwar il-kostruzzjoni possibbli 
ta’ impjant ta’ rigassifikazzjoni qrib Trieste (l-Italja),

Petizzjoni 1472/2009, imressqa minn Bernard Vojko, ta’ ċittadinanza 
Slovena, f’isem “Alpe Adria Green”, dwar it-terminal tal-gass ippjanat fi 
Trieste (l-Italja)

1. Sommarju tal-petizzjoni 0483/2007

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 
tal-abitanti u minħabba l-ħsara ambjentali. B’mod partikolari, huwa jikkundanna d-difetti fil-
proċedura tal-istudju tal-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, inkluż 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 
tal-impatt ambjentali b’mod korrett, waqt li l-Ministeru tagħha għall-Ambjent bagħat opinjoni 
negattiva.
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Sommarju tal-petizzjoni 1147/2008

Il-petizzjonant jirreferi għall-pjanijiet mill-awtoritajiet li jibnu impjant ta’ rigassifikazzjoni 
qrib Trieste, fil-fruntiera mas-Slovenja. Huwa jenfasizza l-perikli għas-saħħa pubblika u 
għall-ambjent ta’ tali installazzjonijiet, b’mod partikolari minħabba t-tkessiħ antiċipat tal-
baħar bħala riżultat ta’ skariki ta’ ilma kiesaħ u l-konsegwenzi tagħhom għall-ekosistema 
marittima fil-Golf ta’ Trieste. Huwa jiġbed ukoll l-attenzjoni għall-oġġezzjonijiet li kienu 
espressi mis-Slovenja li tinsab fil-qrib. Il-petizzjonant jistaqsi jekk il-pjanijiet tfasslux 
b’konformità mal-leġiżlazzjoni Ewropea rilevanti, ngħidu aħna r-regoli dwar l-evalwazzjoni 
tal-impatt ambjentali ta’ tali installazzjonijiet.   

Sommarju tal-petizzjoni 1472/2009

Il-petizzjonant joġġezzjona għall-bini ppjanat ta’ terminal tal-gass fiż-żona tal-Bajja ta’ 
Muggia bejn Trieste u s-Slovenja, filwaqt li jargumenta li l-post ippjanat, li diġà huwa s-sit ta’ 
impjant industrijali perikoluż, huwa qrib ħafna ta’ żona b’densità ta’ popolazzjoni għolja qrib 
il-fruntiera bejn l-Italja u s-Slovenja. Huwa jindika li l-awtoritajiet Sloveni esprimew l-
oppożizzjoni tagħhom għat-terminal ippjanat u jsemmi numru ta’ oġġezzjonijiet għall-
proċeduri li segwew l-awtoritajiet Taljani fl-istadji tal-ippjanar. Huwa jiddubita mill-validità 
tal-istimi tal-impatt ambjentali, filwaqt li jsostni li r-residenti lokali mhumiex qed jiġu 
kkonsultati u li r-rapporti u l-evidenza xjentifiċi mhumiex preċiżi u/jew mhumiex kompluti u 
jirreferi għal possibilità ta’ tagħwiġ tal-kompetizzjoni. Huwa jargumenta li l-proġett jikser 
numru ta’ direttivi tal-UE u għaldaqstant qed jitlob li ssir investigazzjoni mill-istituzzjonijiet 
tagħha.

2. Ammissibiltà

0483/2007: Iddikjarata ammissibbli fl-20 ta’ Settembru 2007. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna 
biex tagħti informazzjoni (l-Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ Proċedura).
1147/2008: Iddikjarata ammissibbli fil-5 ta’ Frar 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex 
tagħti informazzjoni (l-Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ Proċedura).
1472/2009: Iddikjarata ammissibbli fit-22 ta’ Jannar 2010. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna 
biex tagħti informazzjoni (l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

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

Għall-petizzjoni 0483/2007.

Il-petizzjonant jirreferi għall-proġetti għall-bini ta’ żewġ impjanti ta’ rigassifikazzjoni LGN 
(gass naturali likwidu) propost fil-Golf ta’ Trieste, viċin il-konfini Sloveni. Huwa jargumenta 
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”).
                                               
1 Id-Direttiva tal-Kunsill 85/337/KEE tas-27 ta’ Ġunju 1985 dwar l-istima tal-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 tal-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’ 
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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 skont id-Direttiva tal-EIA. Finalment, fl-annessi mal-petizzjoni huwa 
jipprovdi diversi dokumenti marbuta mal-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 tal-impjanti ta’ rigassifikazzjoni LGN, il-Kummissjoni 
kienet diġà talbet informazzjoni mill-awtoritajiet Taljani dwar l-applikazzjoni tad-
dispożizzjonijiet ta’ konsultazzjoni transkonfinali tad-Direttiva tal-EIA fuq dawn il-proġetti.
Dawn ikkonfermaw li fil-kuntest tal-proċeduri tal-EIA, il-konsultazzjonijiet transkonfinali 
kienu tnedew 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. Skont 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 rilevanti 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 tal-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-imġiba 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.

Il-Kummissjoni se tinforma lill-Kumitat għall-Petizzjonijiet bir-riżultat tal-valutazzjoni 
tagħha tal-informazzjoni li bħalissa hija mistennija mill-awtoritajiet Taljani.

4. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-24 ta’ April 2009.

                                                                                                                                                  
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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Għall-petizzjoni 0483/2007.

Fl-ittri tagħhom tat-28 ta’ Frar 2008, l-awtoritajiet Taljani taw risposta għat-talba tal-
Kummissjoni għal informazzjoni.

Wara li saret evalwazzjoni tal-informazzjoni li tinsab f’dawn l-ittri, fid-19 ta’ Marzu 2009, il-
Kummissjoni ddeċidiet li toħroġ Ittra ta’ Avviż Formali kontra l-Italja għall-ksur tal-Artikolu 
13(1) tad-Direttiva 96/82/KE1 kif emendata (id-“Direttiva ta’ Seveso”).

Għall-petizzjoni 1147/2008.

Il-Petizzjoni
Il-petizzjonant jirreferi għall-pjanijiet mill-awtoritajiet biex jibnu impjant ta’ rigassifikazzjoni 
qrib Trieste, fil-fruntiera mas-Slovenja. Huwa jenfasizza l-perikli għas-saħħa pubblika u 
għall-ambjent ta’ tali installazzjonijiet, b’mod partikolari minħabba t-tkessiħ antiċipat tal-
baħar bħala riżultat ta’ skariki ta’ ilma kiesaħ u l-konsegwenzi tagħhom għall-ekosistema 
marittima fil-Golf ta’ Trieste. Huwa jiġbed ukoll l-attenzjoni għall-oġġezzjonijiet li kienu 
espressi mis-Slovenja li tinsab fil-qrib. Il-petizzjonant jistaqsi jekk il-pjanijiet tfasslux 
b’konformità mal-leġiżlazzjoni Ewropea rilevanti, ngħidu aħna r-regoli dwar l-evalwazzjoni 
tal-impatt ambjentali ta’ tali installazzjonijiet.

Il-kummenti tal-Kummissjoni dwar il-petizzjoni
Permezz tal-ittra tat-3 ta’ Novembru 2008, il-Kummissjoni tat risposta dwar l-informazzjoni li 
ta l-petizzjonant. Il-Kummissjoni tat risposta wkoll dwar ittra li ntbagħtet qabel, fit-12 ta’ 
Novembru 2007, kif ukoll dwar Mistoqsija bil-Miktub tal-Parlament, P 2006/2700, dwar l-
installazzjonijiet proposti.

Fir-rigward ta’ din il-petizzjoni, il-Kummissjoni tixtieq terġa’ ssemmi ż-żewġ punti li ġejjin:-

L-ewwel nett, għadha għaddejja l-proċedura tal-Istima tal-Impatt Ambjentali (EIA), skont id-
Direttiva tal-Kunsill 85/337/KEE2 kif emendata. Din il-proċedura tinkludi konsultazzjonijiet 
mas-Slovenja skont il-Konvenzjoni UNECE Espoo 1991 dwar l-EIA f’Kuntest 
Transkonfinali. L-EIA għandha tkopri l-perikli ta’ installazzjonijiet bħal dawn għas-saħħa 
pubblika u l-ambjent marittimu fil-Golf ta’ Trieste.

It-tieni, fir-rigward tal-ittra mill-Ministeru għall-Assi u l-Attivitajiet Kulturali tar-Reġjun ta’ 
Friuli Venezia Giulia tat-3 ta’ Lulju 2008, li rrefera għaliha l-petizzjonant, il-Kummissjoni 
tinnota li din hi l-opinjoni tal-awtorità espressa bħala parti mill-proċedura EIA li għadha 
għaddejja. Ir-referenza għad-Direttiva dwar l-Istima Ambjentali Strateġika (SEA) 
2001/42/KE3 f’din l-ittra hija relatata mal-applikazzjoni tagħha fl-eventwalità ta’ 
modifikazzjoni futura tal-Pjan Regolatorju tal-Port għall-Golf ta’ Trieste. Madankollu, il-
Kummissjoni mhix konxja dwar il-fatt li l-awtoritajiet Taljani ħadu deċiżjoni biex 

                                               
1 Direttiva tal-Kunsill 96/82/KE tad-9 ta’ Diċembru 1996 dwar il-kontroll ta’ perikoli ta’ 
aċċidenti kbar fl-użu ta’ sustanzi perikolużi, kif emendata mir-Regolament (KE) Nru 
1882/2003 u d-Direttiva 2003/105/KE
2 ĠU L 175, 5.7.1985; ĠU L 73, 14.3.1997; ĠU L 156, 25.6.2003
3 ĠU L 197, 21.07.01, p.30
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jimmodifikaw dan il-pjan.

Konklużjoni
F’dan l-istadju, skont l-informazzjoni li ngħatat, il-Kummissjoni ma tista’ tidentifika l-ebda 
ksur tal-liġi ambjentali KE.

4. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-24 ta’ Ġunju 2010.

Għall-petizzjonijiet 0483/2007, 1147/2008 u 1472/2009.

Fir-rigward taż-żewġ impjanti tal-Likwefazzjoni (LNG) u tar-Rigassifikazzjoni proposti fil-
Golf ta’ Trieste, mill-informazzjoni disponibbli jidher li l-proġetti għadhom ma ġewx 
awtorizzati u li d-diskussjonijiet bejn l-Italja u s-Slovenja fi ħdan il-qafas tal-proċeduri 
rilevanti tal-EIA għadhom għaddejjin. Il-Kummissjoni bħalissa qiegħda tiffaċilità l-proċess 
bilaterali bejn iż-żewġ Stati Membri kkonċernati. F’dan il-mument, il-Kummissjoni mhijiex 
beħsiebha twettaq investigazzjonijiet simultanji f’dan il-mument, peress li dawn jistgħu 
jipperikolaw l-irwol faċilitattiv tal-Kummissjoni.

Rigward l-applikazzjoni tal-Artikolu 13(1) tad-Direttiva Seveso, 96/82/KE1, fil-Provinċja ta’ 
Trieste, wara skambju ta’ informazzjoni mal-awtoritajiet Taljani dwar din il-kwistjoni, il-
Kummissjoni fid-19.03.09 ddeċidiet li toħroġ Ittra ta’ Avviż Formali kontra l-Italja għall-ksur 
tal-Artikolu 13(1). Ir-risposti mibgħuta mill-awtoritajiet Taljani qegħdin jiġu vvalutati.
Għandu jiġi nnutat li din il-proċedura ta’ ksur attwalment mhix marbuta maż-żewġ impjanti 
tal-Likwefazzjoni (LNG) u tar-Rigassifikazzjoni li għandhom jinbnew fil-Golf ta’ Trieste.

Il-Kummissjoni ser iżżomm lill-Kumitat għall-Petizzjonijiet infurmat dwar l-iżviluppi f’din 
is-sitwazzjoni dwar l-impjanti tal-Likwefazzjoni (LNG) u tar-Rigassifikazzjoni proposti fil-
Golf ta’ Trieste.

Il-Kummissjoni għandha wkoll tinforma lill-kumitat dwar il-passi ulterjuri deċiżi fil-kuntest 
tal-proċedura ta’ ksur attwali rigward l-applikazzjoni tal-Artikolu 13(1) tad-Direttiva Seveso 
fil-Provinċja ta’ Trieste.

5.  Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fil-11 ta’ Frar 2011

Fir-rigward taż-żewġ impjanti tal-Likwefazzjoni (LNG) u tar-Rigassifikazzjoni proposti fil-
Golf ta’ Trieste, mill-informazzjoni disponibbli jidher li l-proġetti għadhom ma ġewx 
awtorizzati u li d-diskussjonijiet bejn l-Italja u s-Slovenja fi ħdan il-qafas tal-proċeduri 
rilevanti tal-EIA għadhom għaddejjin. Il-Kummissjoni bħalissa qiegħda tiffaċilita l-proċess 
bilaterali bejn iż-żewġ Stati Membri kkonċernati. F’dan l-istadju, il-Kummissjoni mhijiex 
beħsiebha twettaq investigazzjonijiet paralleli, peress li dawn jistgħu jipperikolaw l-irwol 
faċilitattiv tal-Kummissjoni.

Fir-rigward tal-applikazzjoni tal-Artikolu 13(1) tad-Direttiva Seveso, 96/82/KE2, fil-Provinċja 

                                               
1 ĠU L 10, 14.1.1997, p.13-33
2 ĠU L 10, 14.1.1997, p.13-33
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ta’ Trieste, wara skambju ta’ informazzjoni mal-awtoritajiet Taljani dwar din il-kwistjoni, il-
Kummissjoni ddeċidiet, fid-19 ta’ Marzu 2009, li toħroġ Ittra ta’ Avviż Formali kontra l-Italja 
għall-ksur tal-Artikolu 13(1). Wara li saret evalwazzjoni tat-tweġibiet li l-awtoritajiet Taljani 
bagħtu bħala risposta għall-Ittra ta’ Avviż Formali, il-Kummissjoni ddeċidiet li toħroġ 
Opinjoni Motivata għall-Italja għall-ksur tal-Artikolu 13(1). Ir-risposti mibgħuta mill-
awtoritajiet Taljani għall-Opinjoni Motivata qegħdin jiġu vvalutati bħalissa.

Ta’ min wieħed jinnota li din il-proċedura ta’ ksur, attwalment, mhix marbuta maż-żewġ 
impjanti tal-Likwefazzjoni (LNG) u tar-Rigassifikazzjoni li għandhom jinbnew fil-Golf ta’ 
Trieste. Dan minħabba l-fatt li l-Artikolu 13(1) tad-Direttiva Seveso japplika biss għall-
istabbilimenti li diġà qed joperaw, filwaqt li ż-żewġ impjanti tal-Likwefazzjoni (LNG) u tar-
Rigassifikazzjoni proposti fil-Golf ta’ Trieste għadhom lanqas biss irċevew permess għall-
iżvilupp u, konsegwentement, għadhom ma nbnewx.

Il-Kummissjoni se żżomm lill-Kumitat għall-Petizzjonijiet infurmat dwar l-iżviluppi tas-
sitwazzjoni rigward l-impjanti tal-Likwefazzjoni (LNG) u tar-Rigassifikazzjoni proposti fil-
Golf ta’ Trieste u għandha wkoll tinforma lill-kumitat dwar kwalunkwe passi ulterjuri deċiżi 
fil-kuntest tal-proċedura ta’ ksur attwali rigward l-applikazzjoni tal-Artikolu 13(1) tad-
Direttiva Seveso fil-Provinċja ta’ Trieste.

6.  (REV IV) Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-6 ta’ Settembru 2011

Għall-petizzjoni 0483/2007.

Rigward iż-żewġ impjanti tal-Likwefazzjoni (LNG) u tar-Rigassifikazzjoni proposti fil-Golf 
ta’ Trieste, mill-informazzjoni disponibbli jidher li s’issa l-proġetti għadhom ma ġewx 
awtorizzati u li d-diskussjonijiet bejn l-Italja u s-Slovenja fi ħdan il-qafas tal-proċeduri 
rilevanti tal-EIA jibqgħu għaddejjin. Il-Kummissjoni, li tibqa’ tiffaċilita l-proċess bilaterali 
bejn dawn iż-żewġ Stati Membri, talbet lill-awtoritajiet Taljani biex jipprovdu kjarifiki 
addizzjonali.

Fir-rigward tal-applikazzjoni tal-Artikolu 13(1) tad-Direttiva Seveso, 96/82/KE1, fil-Provinċja 
ta’ Trieste, l-awtoritajiet Taljani wieġbu għall-Opinjoni Motivata li l-Kummissjoni ħarġet 
f’Ottubru 2010. Fir-risposti tagħhom, l-awtoritajiet Taljani pprovdew informazzjoni 
ddettaljata dwar diversi installazzjonijiet fil-Provinċja ta’ Trieste. Il-Kummissjoni għadha qed 
tivvaluta din l-informazzjoni.

7. Risposta tal-Kummissjoni (REV IV), li waslet fis-6 ta’ Settembru 2011

Petizzjoni 0483/2007.

Rigward iż-żewġ impjanti tal-Likwefazzjoni (LNG) u tar-Rigassifikazzjoni proposti fil-Golf 
ta’ Trieste, mill-informazzjoni disponibbli jidher li s’issa l-proġetti għadhom ma ġewx 
awtorizzati u li d-diskussjonijiet bejn l-Italja u s-Slovenja fi ħdan il-qafas tal-proċeduri 
rilevanti tal-EIA jibqgħu għaddejjin. Il-Kummissjoni, li tibqa’ tiffaċilita l-proċess bilaterali 
bejn dawn iż-żewġ Stati Membri, talbet lill-awtoritajiet Taljani biex jipprovdu kjarifiki 
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addizzjonali. 

Fir-rigward tal-applikazzjoni tal-Artikolu 13(1) tad-Direttiva Seveso 96/82/EC1 fil-Provinċja 
ta’ Trieste, l-awtoritajiet Taljani wieġbu għal Opinjoni Motivata li l-Kummissjoni tat 
f'Ottubru 2010. Fir-risposti tagħhom, l-awtoritajiet Taljani pprovdew informazzjoni 
ddettaljata dwar diversi installazzjonijiet fil-Provinċja ta’ Trieste. Il-Kummissjoni għadha qed 
tivvaluta din l-informazzjoni.

8. Risposta tal-Kummissjoni (REV), li waslet fis-27 ta’ Ġunju 2012.

Il-Petizzjonijiet 483/2007, 1147/2008 u 1472/2009

Fir-rigward tal-impjanti proposti ta’ rigassifikazzjoni tal-Gass Naturali Likwifikat (LNG) fil-
Golf ta’ Trieste, skont l-informazzjoni disponibbli, għadu ma ngħata ebda kunsens għall-
iżvilupp.

Kmieni fl-2011, il-Kummissjoni talbet lill-awtoritajiet Taljani, biex tibgħat tagħrif 
addizjzonali dwar il-proċeduri ta' valutazzjoni segwiti f'dawn il-proġetti. Il-Kummissjoni 
vvalutat it-tweġibiet tal-Italja, kif ukoll l-informazzjoni pprovduta mill-petizzjonanti matul iż-
żmien, u sa issa ma identifikat ebda evidenza ta’ ksur tal-liġi tal-UE fir-rigward ta’ dawn il-
proġetti. 

Il-Kummissjoni ilha tiffaċilità d-djalogu bejn l-awtoritajiet Taljani u Sloveni fir-rigward ta’ 
dawn il-proġetti u b'mod partikolari dwar il-valutazzjoni ambjentali tagħhom. Dan l-aħħar l-
awtoritajiet Taljani kkonfermaw li jippreferu approċċ komprensiv u msieħeb fir-rigward tal-
istrateġija tal-enerġija fl-Adrijatiku tat-Tramuntana, li jindirizza fost l-oħrajn it-tħassib 
ambjentali.

Fir-rigward tal-applikazzjoni tal-Artikolu 13(1) tad-Direttiva Seveso 96/82/EC2 fil-Provinċja 
ta’ Trieste, il-Kummissjoni ffinalizzat il-valutazzjoni tat-tweġibiet imressqa mill-awtoritajiet 
Taljani għall-Opinjoni Motivata li l-Kummissjoni tat f'Ottubru 2010 fil-kuntest tal-proċedura 
ta’ ksur relatata.

Abbażi ta’ dawn it-tweġibiet, ħareġ li l-awtoritajiet Taljani ħadu passi biex jikkonformaw 
mad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva Seveso li jikkonċernaw tagħrif għall-pubbliku marbut 
mal-miżuri ta' sikurezza u l-imġiba rekwiżita f'każ ta' aċċident. L-istabbilimenti li għalihom 
japplika l-Artikolu 13(1) tad-Direttiva Seveso, jinsabu fil-Provinċja ta’ Trieste, fi ħdan il-
muniċipalitajiet ta’ San Dorligo della Valle, Muggia u Trieste. L-awtoritajiet Taljani 
infurmaw lill-Kummissjoni b’għadd ta’ inizjattivi adottati biex jiżguraw l-informazzjoni tal-
popolazzjoni li jista’ jkollha tħassib f’każ li jkun hemm inċidenti gravi li joriġinaw minn 
dawn l-istabbilimenti.

Dawn l-inizjattivi jinkludu: id-disseminazzjoni ta’ informazzjoni fuq l-Internet, laqgħat 
pubbliċi li matulhom tingħata informazzjoni dwar l-istabbilimenti koperti mid-Direttiva 
Seveso u l-imgiba li għandha tiġi segwita fil-każ ta’ aċċidenti, u l-impustar ta’ ittri direttament 

                                               
1 ĠU L 10, 14.1.1997, p.13-33.
2 ĠU L 10, 14.1.1997, p.13-33



PE423.923v05-00 8/8 CM\907432MT.doc

MT

lill-familji u l-impriżi potenzjalment ikkonċernati. 

Konsegwentement, fis-27 ta’ Frar 2012, il-Kummissjoni ddeċidiet li tagħlaq il-proċedura ta’ 
ksur. 

Għandu jiżdied ukoll li dan l-aħħar intbagħat tagħrif ġdid lill-Kummissjoni dwar l-
applikazzjoni potenzjalment ħażina tal-Artikoli 8 u 11 tad-Direttiva Seveso fil-Provinċja ta’ 
Trieste. Fl-ispeċifiku, l-informazzjoni rċevuta tirreferi għal ksur possibbli tad-
dispożizzjonijiet tad-direttiva dwar l-"effett domino" (li tirrigwarda l-istabbilimenti u l-gruppi 
ta’ stabbilimenti fejn il-probabbiltà u l-possibbiltà jew konsegwenzi ta’ aċċident kbir jistgħu 
jiżdiedu minħabba l-post u l-prossimità ta' dawn l-istabbilimenti, u l-inventarji ta’ sustanzi 
perikolużi tagħhom) u l-obbligu, stabbilit fl-Artikolu 11(4) tad-Direttiva, li l-pjanijiet ta’ 
emerġenza esterni għandhom jiġu sperimentati.

Konsegwentement, il-Kummissjoni kkuntattjat lill-awtoritajiet Taljani u talbithom kjarifiki 
dwar din il-kwistjoni u t-tweġiba tagħhom, li waslet f’Mejju, qed tiġi valutata.


