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Suġġett: Petizzjoni 0013/2008, imressqa mis-Sur John McElligott, ta’ ċittadinanza 
Irlandiża, f’isem l-Assoċjazzjoni tar-Residenti ta’ Kilcolgan, dwar l-allegat 
ksur tad-Direttiva tal-KE dwar l-Evalwazzjoni Strateġika Ambjentali 
b’rabta mal-approvazzjoni u l-ippjanar ta’ terminal tal-gass naturali 
likwifikat (LNG) qrib l-Estwarju Shannon fl-Irlanda

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jikkritika l-proċedura mgħaġġla tal-ippjanar applikata mill-Gvern Irlandiż 
b’rabta mal-bini ta’ terminal tal-gass naturali likwifikat (LNG) qrib l-Estwarju Shannon fl-
Irlanda. Hu jidhirlu li d-Direttiva tal-KE dwar l-Evalwazzjoni Strateġika Ambjentali u d-
Direttiva Seveso II inkisru. Il-petizzjonant jispjega li l-proċedura mgħaġġla tal-ippjanar saret 
abbażi tal-Att dwar l-Ippjanar u l-Iżvilupp tal-2006 u tippermetti l-approvazzjoni ta’ ċerti 
proġetti mingħajr konsultazzjoni pubblika. Il-petizzjonant isostni li l-proġett ġie mqassam 
f’partijiet sabiex jinħarbu r-rekwiżiti li jikkonċernaw l-evalwazzjoni strateġika ambjentali u 
jitlob lill-Parlament Ewropew biex jinvestiga l-każ.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fid-19 ta’ Ġunju 2008. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fil-21 ta’ Ottubru 2008.

I.  Il-petizzjoni

Il-petizzjonant jikkritika l-proċedura mgħaġġla tal-ippjanar kif applikata mill-Gvern Irlandiż 
b’rabta mal-bini ta’ terminal tal-gass naturali likwifikat (LNG) qrib l-Estwarju Shannon fl-
Irlanda. Hu jidhirlu li d-Direttivi tal-KE dwar l-Evalwazzjoni Strateġika Ambjentali, dwar l-
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Istudju tal-Impatt Ambjentali u d-Direttiva Seveso II inkisru. Il-petizzjonant jispjega li l-
proċedura mgħaġġla tal-ippjanar saret abbażi tal-Att dwar l-Ippjanar u l-Iżvilupp tal-2006 u 
tippermetti l-approvazzjoni ta’ ċerti proġetti mingħajr konsultazzjoni pubblika. Il-petizzjonant 
isostni li l-proġett tqassam f’partijiet sabiex jinħarbu r-rekwiżiti li jinħtieġu meta ssir 
evalwazzjoni strateġika ambjentali u jitlob lill-Parlament Ewropew biex jinvestiga l-każ.

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

It-tqassim tal-proġett

Il-petizzjonant jippreżenta argumenti li juru kif tqassam il-proġett (il-ħżin ta’ LNG, il-
pipeline, it-triq u l-provvista tal-elettriku). It-tqassim tal-proġett jimplika l-qsim ta’ proġett 
wieħed f’partijiet differenti. F’dan il-każ, hi l-opinjoni tal-Kummissjoni li l-evalwazzjoni tal-
impatt tkopri proġett wieħed biss (Gass Naturali Likwifikat). Impatti kumulattivi (indiretti) 
ma’ proġetti oħra, ovvjament, iridu jkunu identifikati matul l-evalwazzjonijiet tal-impatt li 
jkun baqa’.

EIA

Id-Direttiva tal-Kunsill 85/337/KEE1 dwar l-istima tal-effetti ta’ ċerti proġetti pubbliċi u 
privati fuq l-ambjent (magħrufa bħala l-Istudju tal-Impatt Ambjentali jew “id-Direttiva EIA”) 
kif emendata mid-Direttivi 97/11/KE2 u 2003/35/KE3 tkopri l-bini ta’ impjanti ta’ enerġija 
termika li jitfgħu sħana ta’ 300 megawatt jew iktar. Għal dawn il-proġetti elenkati f’Anness I, 
id-Direttiva tirrikjedi li, qabel ma jiġi mogħti l-kunsens għall-iżvilupp, proġetti li aktarx 
ikollhom effetti sinifikanti fuq l-ambjent huma soġġetti għal evalwazzjoni tal-effetti 
ambjentali tagħhom. Waqt il-proċedura tal-EIA, il-pubbliku għandu jkun konsultat u d-
deċiżjoni finali biex tagħti jew tirrifjuta l-kunsens għall-iżvilupp trid tagħti kas tar-riżultati 
tal-EIA u tal-konsultazzjoni pubblika.

Skont l-informazzjoni mogħtija mill-petizzjonant, l-EIA kien sar, l-aspetti ambjentali ġew 
ikkunsidrati kif suppost u l-pubbliku kien intitolat li jirreaġixxi u jipprovdi l-opinjoni tiegħu fi 
żmien sitt ġimgħat. Iż-żmien allokat għall-konsultazzjonijiet mal-pubbliku jitħalla għad-
diskrezzjoni tal-Istat Membru.

SEA

Id-Direttiva 2001/42/KE4 (l-Evalwazzjoni Strateġika Ambjentali jew id-Direttiva SEA) 
tapplika għal pjanijiet u programmi. Hija tistabbilixxi fl-Artikolu 3(2) tagħha li l-pjanijiet tal-
użu tal-art (u li jistabbilixxu l-qafas għall-kunsens futur għall-iżvilupp tal-proġetti elenkati fl-
Annessi I u II tad-Direttiva 85/337/KEE (id-Direttiva dwar l-EIA)) għandhom ikunu soġġetti 
għal SEA u jippermettu eċċezzjoni waħda: Art 3(3) jistipula li pjanijiet għal żoni żgħar fuq 
livell lokali jistgħu jiġu eżentati. Fil-leġiżlazzjoni nazzjonali tagħha, l-Irlanda ddefiniet din id-
                                               
1 ĠU L 175, 5.7.1985
2 ĠU L 73, 14.3.1997
3 ĠU L 156, 25.6.2003
4 ĠU L 197, 21.7.2001, p.30
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diskrezzjoni possibbli f’żoni ta’ popolazzjoni ta’ 10 000.

Il-petizzjonant jasserixxi li l-pjan ta’ żvilupp tal-komunità kien modifikat biex jippermetti 
bidla tal-użu mir-rurali għall-industrijali. Mid-dehra l-pjan ta’ żvilupp kien modifikat 
mingħajr ir-rekwiżit tas-SEA (sar skrining u kkonkluda li ma kien hemm bżonn l-ebda 
evalwazzjoni tal-impatt). Indipendentament minn din il-petizzjoni, il-Kummissjoni ddubitat 
il-konformità tal-leġiżlazzjoni Irlandiża rigward kemm is-SEA hija magħmula b’diskrezzjoni 
aktar milli ssir awtomatikament għal modifikazzjonijiet tal-pjanijiet tal-użu tal-art tat-tip li 
saret referenza għalihom fil-petizzjoni (Ksur tal-liġi Nru 2007/2166).

Seveso

Id-Direttiva Seveso II1 tapplika għal tali terminals skont il-kwantità ta’ gass li jkun hemm: xi 
ftit rekwiżiti biss japplikaw għal terminals li jesgħu minn 50 sa 200 tunnellata (stabbilimenti li 
jinsabu ’l isfel fil-lista); ir-rekwiżiti kollha japplikaw għal dawk it-terminals li jesgħu aktar 
minn 200 tunnellata (stabbilimenti li jinsabu ’l fuq fil-lista). Għall-iskopijiet ta’ din id-
direttiva, stabbiliment ifisser iż-żona kollha taħt il-kontroll ta’ operatur fejn ikun hemm 
sustanzi perikolużi, inklużi infrastruttura jew attivitajiet komuni jew relatati. Madankollu, it-
trasport ta’ sustanzi perikolużi f’pipelines barra l-istabbiliment huwa eskluż. Diversi 
dispożizzjonijiet tad-direttiva diġà japplikaw qabel l-operatur jibda l-bini jew l-operazzjoni.
Id-dispożizzjonijiet tal-ippjanar tal-użu tal-art jirrikjedu l-kontroll tal-post tal-istabbilimenti l-
ġodda. L-Istati Membri jridu jiżguraw li l-awtoritajiet kompetenti kollha u l-awtoritajiet tal-
ippjanar responsabbli għad-deċiżjonijiet f’din iż-żona jfasslu proċeduri ta’ konsultazzjoni 
xierqa biex jiżguraw li pariri tekniċi dwar ir-riskji li joħorġu mill-istabbiliment huma 
disponibbli meta jiġu meħuda d-deċiżjonijiet.

III. Konklużjonijiet

Abbażi tal-informazzjoni mogħtija, il-Kummissjoni ma tistax tidentifika xi ksur tal-EIA 
rigward il-proċedura għall-proġett inkwistjoni.

Rigward is-SEA, il-Kummissjoni bdiet skambju ta’ ideat mal-Awtoritajiet Irlandiżi 
f’konformità mad-Direttiva 2001/42/KE tal-liġijiet nazzjonali li ntużaw biex iqisu li SEA 
mhix meħtieġa f’dan il-każ.

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

Id-dokumenti addizzjonali pprovduti mill-petizzjonant ġew analizzati mill-Kummissjoni u 
kellhom dawn il-kummenti.

SEA

Id-Direttiva 2001/42/KE2 (l-Evalwazzjoni Strateġika Ambjentali jew id-Direttiva SEA) 
tapplika għal pjanijiet u programmi. Hija tistabbilixxi fl-Artikolu 3(2) tagħha li l-pjanijiet tal-
użu tal-art (u li jistabbilixxu l-qafas għall-kunsens futur għall-iżvilupp tal-proġetti elenkati fl-

                                               
1ĠU L 10, 14.1.1997, p.13
2 ĠU L 197, 21.7.2001, p.30
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Annessi I u II tad-Direttiva 85/337/KEE (id-Direttiva dwar l-EIA)) għandhom ikunu soġġetti 
għal SEA u jippermettu eċċezzjoni waħda: l-Artikolu 3(3) jistipula li l-pjanijiet għal żoni 
żgħar fuq il-livell lokali jistgħu jiġu eżentati mit-twettiq obbligatorju ta’ SEA. Minflok, 
jeħtieġ li jsir skrining (evalwazzjoni dwar jekk SEA hijiex meħtieġa jew le). Fil-leġiżlazzjoni 
nazzjonali tagħha, l-Irlanda ddefiniet din id-diskrezzjoni possibbli f’żoni ta’ popolazzjoni ta’ 
10 000. L-informazzjoni pprovduta mill-petizzjonant turi li l-popolazzjoni affettwata taqbeż l-
10 000.  

Sar proċess ta’ skrining waqt il-proposta biex l-artijiet rurali jerġgħu jinqasmu f’artijiet 
industrijali. Il-proċess ta’ skrining ikkonkluda li ma kien meħtieġ l-ebda SEA fuq il-bażi li 
“ma jidhirx li jinħtieġ SEA f’dan il-każ billi l-varjazzjoni proposta għandha tendenza baxxa li 
tirriżulta fi żvilupp li jkollu effetti sinifikanti fuq l-ambjent”. Il-petizzjonant qed jopponi għad-
deċiżjoni tal-iskrining billi jargumenta li l-espert indipendenti li għamel l-iskrining ma kienx 
konxju li ż-żona wara kienet se tintuża għal attività li kellha tendenza li jkollha impatt 
sinifikanti fuq l-ambjent (i.e. f’dan il-każ it-terminal tal-LNG). Barra minn hekk, 10 ettari taż-
żona jinsabu f’ilmijiet ta’ Żoni ta’ Konservazzjoni Speċjali (ŻKS) u s-sit huwa mdawwar 
minn art u ilma kklassifikati bħala ŻKS, Żoni ta’ Wirt Naturali (ŻWN) u Żoni ta’ Protezzjoni 
Speċjali (ŻPS). L-awtorità tal-ippjanar kienet sodisfatta li “kwalunkwe kwistjoni ambjentali 
sinifikanti li titfaċċa għal kwalunkwe żvilupp fuq l-artijiet għandha tiġi solvuta minn 
dikjarazzjoni dwar l-impatt ambjentali”….

Il-Kummissjoni hija mħassba wkoll dwar id-diskrepanza fl-approċċ tal-awtoritajiet Irlandiżi 
biex jittrattaw l-iżvilupp skont il-leġiżlazzjoni mfassla biex tagħti riżultati mill-aktar fis għall-
‘proġetti strateġiċi’ filwaqt li ma titlobx SEA. Tassew, waħda mill-kwistjonijiet imqajma mill-
petizzjonant hija l-użu mill-Irlanda tal-Att tal-2006 dwar l-ippjanar u l-iżvilupp (l-hekk 
imsejħa “Infrastruttura Strateġika”) biex, skont l-awtoritajiet Irlandiżi, ikun hemm proċedura 
ta’ kunsens għall-ippjanar iktar effiċjenti għall-iżviluppi tal-infrastrutturi strateġiċi. Din il-
proċedura tipprovdi biex xi tip ta’ proġetti ta’ infrastruttura jingħataw permess għall-ippjanar 
dirett mill-Awtorità tal-Ippjanar (An Bord Pleanala) u b’hekk jiġi evitat li ssir referenza għall-
awtorità lokali. Hija tfisser ukoll li l-pubbliku jiċċaħħad mid-dritt tiegħu li jipparteċipa u 
jappella fil-proċess tal-ippjanar.

EIA

Id-Direttiva tal-Kunsill 85/337/KEE1 dwar l-istima tal-effetti ta’ ċerti proġetti pubbliċi u 
privati fuq l-ambjent (magħrufa bħala l-Istudju tal-Impatt Ambjentali jew “id-Direttiva EIA”) 
kif emendata mid-Direttivi 97/11/KE2 u 2003/35/KE3 tkopri l-bini ta’ impjanti ta’ enerġija 
termika li jitfgħu sħana ta’ 300 megawatt jew iktar. Sar EIA kif xieraq dwar dan il-proġett (il-
Gass Naturali Likwifikat) u ġiet ikkonsultata l-opinjoni pubblika. Madankollu, il-petizzjonant 
jippreżenta argumenti li juru kif tqassam il-proġett (il-ħżin ta’ LNG, pipeline, it-triq u l-
provvista tal-elettriku). It-tqassim tal-proġett jimplika l-qsim ta’ proġett wieħed f’partijiet 
differenti. Id-Direttiva EIA titlob li impatti kumulattivi (indiretti) ma’ proġetti oħra għandhom 
ikunu identifikati matul l-evalwazzjonijiet tal-impatt rispettivi biex jiġi żgurat li l-impatt kollu 
tal-proġetti kkonċernati jkun jista’ jiġi evalwat. Fuq il-bażi tal-informazzjoni li waslet, 
                                               
1 ĠU L 175, 5.7.1985
2 ĠU L 73, 14.3.1997
3 ĠU L 156, 25.6.2003
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mhuwiex ċar jekk l-effetti kumulattivi ġewx ikkunsidrati f’dan il-każ jew le.

Seveso

Id-dispożizzjonijiet tad-Direttiva Seveso II li huma rilevanti għal dan l-iżvilupp issemmew fil-
komunikazzjoni preċedenti lill-kumitat. Fuq il-bażi tal-informazzjoni li waslet sa issa, ma 
tista’ tinstab l-ebda evidenza li tindika ksur tad-direttiva f’dan il-każ.

Konklużjonijiet

Fuq il-bażi tal-informazzjoni addizzjonali pprovduta, il-Kummissjoni ddeċidiet li ssemmi l-
kwistjonijiet imsemmija hawn fuq mal-awtoritajiet Irlandiżi.

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

Fuq il-bażi tal-informazzjoni addizzjonali li waslet, il-Kummissjoni kkonkludiet li ma kien 
hemm l-ebda evidenza li tindika ksur tad-Direttiva Seveso. Rigward il-konformità mad-
Direttivi SEA u EIA, il-Kummissjoni bdiet proċedura pilota tal-UE sabiex titlob lill-
awtoritajiet Irlandiżi biex jipprovdu aktar informazzjoni.

L-awtoritajiet Irlandiżi kienu mistiedna jikkummentaw dwar l-adegwatezza tal-proċess ta’ 
skrining li sar f’dan il-każ, b’mod partikolari, l-allegazzjoni tal-petizzjonant li l-iskrining ma 
kkunsidrax l-użu intiż tal-art wara li din ġiet ikklassifikata mill-ġdid (jiġifieri, il-bini ta’ dan 
it-terminal tal-LNG).

Huma ntalbu wkoll jikkummentaw dwar il-fatt li, għall-finijiet tas-SEA, il-klassifikazzjoni 
mill-ġdid mid-dehra kienet ittrattata bħala li hija ta’ importanza lokali filwaqt li, għall-finijiet 
tat-teħid tad-deċiżjonijiet b’rabta mal-proġett, it-terminal tal-LNG kien ittrattat bħala li huwa 
ta’ importanza strateġika nazzjonali (bl-applikazzjoni tal-Att dwar l-Infrastruttura Strateġika).  

Barra minn hekk, intalbu jikkummentaw dwar ir-raġuni l-għala l-klassifikazzjoni mill-ġdid 
tal-użu tal-art marbuta ma’ dan il-proġett ma kenitx soġġetta għal SEA (iżda għal skrining 
biss). Għalkemm iż-żona taqa’ taħt il-limitu tal-Irlanda ta’ żona b’popolazzjoni ta’ 10 000 ruħ, 
kien hemm implikazzjoni li billi jintuża tali limitu ta’ popolazzjoni dan ma kienx biżżejjed 
biex tiġi kkunsidrata b’mod xieraq l-importanza usa’ ta’ dan is-sit, ngħidu aħna, 10 ettari taż-
żona jinsabu f’ilmijiet ta’ ŻKS u s-sit huwa mdawwar minn siti NATURA 2000 (ŻKS1 u 
ŻPS2) u ŻWN3.

L-awtoritajiet Irlandiżi wieġbu li abbażi tal-proċess ta’ skrining tas-SEA, ma kienx meħtieġ li 

                                               
1 ŻKS – Żona ta’ Konservazzjoni Speċjali nominata mill-Istati Membri skont id-Direttiva 
dwar il-Ħabitats.
2 ŻPS – Żona ta’ Protezzjoni Speċjali nominata skont id-Direttiva dwar l-Għasafar.
3 ŻWN – Żona ta’ Wirt Naturali, nominata skont il-leġiżlazzjoni Irlandiża, hija żona 
kkunsidrata importanti għall-ħabitats preżenti jew li jkollha speċi ta’ pjanti u annimali li l-
ħabitat tagħhom ikun jeħtieġ li jiġi protett.
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ssir SEA sħiħa għall-klassifikazzjoni mill-ġdid ta’ 189 ettaru. Il-kopja tad-deċiżjoni, u r-
raġunijiet warajha, kienu disponibbli sabiex jiġu spezzjonati mill-pubbliku kif tesiġi l-
leġiżlazzjoni nazzjonali u dik tal-UE.

Ir-Regolamenti Irlandiżi (SEA) dwar l-Ippjanar u l-Iżvilupp 2004 (S.I. Nru 436 tal-2004) 
jesiġu li ssir b’mod obbligatorju SEA sħiħa meta l-limitu ta’ popolazzjoni jaqbeż l-10 000 
ruħ; meta l-limitu ta’ popolazzjoni jkun anqas minn dak stipulat, hija responsabilità tal-
awtorità tal-ippjanar li tikkunsidra, permezz ta’ rapport ta’ skrining, jekk varjazzjoni proposta 
fil-pjan hux se jkollha effetti sinifikanti fuq l-ambjent u, għaldaqstant, tawtorizza li ssir SEA.

Ir-Rapport ta’ Skrining fisser li, dak il-ħin meta ma kien hemm l-ebda indikazzjoni speċifika 
tal-użijiet futuri tal-artijiet jew tal-attività industrijali probabbli fuq l-artijiet li kienu se jiġu 
kklassifikati mill-ġdid, ma kienet identifikata l-ebda problema ambjentali sinifikanti speċifika.

Il-kobor u l-firxa spazjali tal-effetti (jiġifieri, iż-żona ġeografika u d-daqs tal-popolazzjoni li 
aktarx kienu se jiġu affettwati) kienu kkunsidrati wkoll fir-Rapport ta’ Skrining, filwaqt li 
kienet ikkunsidrata ż-żona tal-art (ta’ 189 ettaru) li kienet se tiġi kklassifikata mill-ġdid skont 
il-varjazzjoni proposta. Fiċ-Ċensiment 2002, Ballylongford kellu popolazzjoni ta’ 405 bil-
villaġġ ta’ Tarbert b’popolazzjoni ta’ 805 u, għaldaqstant, kien ikkunsidrat li l-kobor u l-firxa 
spazjali tal-effetti probabbli ma kenux sinifikanti fil-kuntest taż-żona ġeografika u tal-
popolazzjoni li aktarx kienu se jiġu affettwati. Barra minn hekk, billi ż-żona li kienet se tiġi 
affettwata mill-klassifikazzjoni mill-ġdid proposta kienet taqa’ b’mod sinifikanti taħt il-limitu 
ta’ popolazzjoni ta’ 10 000 ruħ sabiex issir SEA obbligatorja, tali approċċ ma kienx meħtieġ 
f’dawn iċ-ċirkostanzi.

Ir-Rapport ta’ Skrining tas-SEA rrikonoxxa li, filwaqt li l-artijiet ma kenux soġġetti għal ebda 
nomini ambjentali fi ħdan iż-ŻKS, iż-ŻPS jew iż-ŻWN, dawn jinsabu qrib għadd ta’ żoni 
nominati sabiex jiġu protetti skont il-leġiżlazzjoni nazzjonali u dik tal-UE. Madankollu, ir-
rapport ikkunsidra li, minħabba d-daqs u l-firxa taż-żoni nominati, in-natura lokalizzata tal-
artijiet li jridu jiġu kklassifikati mill-ġdid u l-miżuri ta’ mitigazzjoni meħtieġa mill-politiki u 
l-istandards imfissra fil-gwida tal-ippjanar lokali u nazzjonali, kien improbabbli li jkun hemm 
xi impatt ambjentali sinifikanti fuq dawn iż-żoni. Ir-Rapport ta’ Skrining iddikjara wkoll li l-
varjazzjoni proposta ma kenitx ikkunsidrata li għandha xi effett sinifikanti fuq dawn iż-żoni 
nominati billi tqiegħdu fis-seħħ miżuri politiċi regolatorji fil-Pjan ta’ Żvilupp tal-Kontea ta’ 
Kerry sabiex dawn ikunu salvagwardati u mitigati minn proposti ta’ żvilupp li jsiru fil-
viċinanzi ta’ ŻKS, ŻPS jew ŻWN nominati jew li b’xi mod jaffettwawhom.    

Ir-Rapport ta’ Skrining ikkunsidra wkoll in-natura kumulattiva tal-effetti. Dan ikkunsidra li 
hemm potenzjal għal xi impatt kumulattiv minħabba l-firxa tal-art li se tiġi kklassifikata mill-
ġdid. Madankollu, minħabba l-bażi ta’ żvilupp probabbli mqassma f’fażijiet fuq dawn l-
artijiet u d-dispożizzjoni ta’ miżuri ta’ mitigazzjoni xierqa permezz tal-proċess ta’ 
mmaniġġjar tal-iżvilupp, kien ikkunsidrat li kwalunkwe impatt kumulattiv potenzjali seta’ jiġi 
mitigat permezz ta’ dan il-proċess.

Fuq il-bażi, fost oħrajn, tal-konsiderazzjonijiet preċedenti, ir-Rapport ta’ Skrining ikkonkluda 
li l-varjazzjoni proposta kien improbabbli li jkollha effetti sinifikanti fuq l-ambjent.

L-awtoritajiet Irlandiżi ntalbu jikkummentaw dwar l-asserzjoni tal-petizzjonant li d-Direttiva 
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EIA ma kenitx applikata kif suppost, billi l-impatti kumulattivi tal-proġetti kollha fuq dan is-
sit ma kenux ikkunsidrati kif xieraq, jiġifieri l-proġett tqassam f'partijiet.

Rigward il-kwistjoni ta’ tqassim f’partijiet tal-proġett, l-awtoritajiet Irlandiżi rreferew għar-
Rapport tal-Ispettur (PL08.PA0002) tal-14 ta’ Marzu 2008 li kien jirrakkomanda lill-An Bord 
Pleanála (l-awtorità tal-ippjanar għall-finijiet ta’ applikazzjonijiet ta’ żvilupp) li jingħata 
permess għall-iżvilupp għar-raġunijiet u l-konsiderazzjonijiet imniżżla fir-Rapport tal-Ispettur 
u soġġett għall-kondizzjonijiet stipulati fih. Ir-Rapport tal-Ispettur innota li l-bord kien 
għalkollox konxju mill-ħtieġa li jikkunsidra, sa ċertu punt, kwistjonijiet anċillari bħal, ngħidu 
aħna, dawk relatati mal-pipeline, fl-applikazzjoni kollha sabiex ikun evitat li l-proġett 
jitqassam f’partijiet u li ġab din il-kwistjoni għall-attenzjoni tal-applikanti b’mod ċar fil-
laqgħat ta’ qabel l-ippjanar. Ir-Rapport tal-Ispettur ikkonkluda li kienu sottomessi d-dettalji 
mistennija mill-applikant b’rabta ma’ dawn il-proġetti anċillari u li t-tfassil tal-applikazzjoni 
preżenti, b’mod separat mill-proġetti anċillari, bir-raġun ma setax jiġi kkunsidrat bħala 
manuvra sabiex jiġi evitat li jsir studju tal-impatt ambjentali. F’kull każ, applikazzjoni tal-
ippjanar għall-pipeline tal-gass minnha nnifisha teħtieġ is-sottomissjoni ta’ Dikjazzjoni dwar 
l-Impatt Ambjentali.   

L-analiżi tad-dokumenti addizzjonali pprovduti mill-petizzjonant tagħti lok għall-kummenti li 
ġejjin:

Direttiva SEA

Id-Direttiva SEA tistabbilixxi fl-Artikolu 3(2) tagħha li l-pjanijiet tal-użu tal-art (u li 
jistabbilixxu l-qafas għall-kunsens futur għall-iżvilupp tal-proġetti elenkati fl-Annessi I u II 
tad-Direttiva dwar l-EIA) għandhom ikunu soġġetti għal SEA u jippermettu eċċezzjoni 
waħda: l-Artikolu 3(3) jistipula li l-pjanijiet għal żoni żgħar fuq il-livell lokali jistgħu jiġu 
eżentati mit-twettiq obbligatorju ta’ SEA. Minflok, jeħtieġ li jsir skrining (evalwazzjoni dwar 
jekk SEA hijiex meħtieġa jew le). Fil-leġiżlazzjoni nazzjonali tagħha, l-Irlanda ddefiniet din 
id-diskrezzjoni possibbli f’żoni ta’ popolazzjoni ta’ 10 000 ruħ. Il-Kummissjoni tinnota li l-
awtoritajiet Irlandiżi kkonformaw mad-dispożizzjonijiet tal-leġiżlazzjoni nazzjonali trasposta.
L-inklużjoni ta’ tali dispożizzjonijiet dwar l-iskrining (il-limitu tal-popolazzjoni jew tad-daqs) 
tista’ tiġi interpretata bħala dgħufija tal-leġiżlazzjoni nazzjonali u tindika li l-awtoritajiet 
Irlandiżi qabżu l-marġni ta’ diskrezzjoni mogħti mid-Direttiva f’dan ir-rigward. Fiha nnifisha, 
il-kwistjoni tal-limiti ta’ skrining tas-SEA għandha tkun soġġetta għal aktar kjarifiki mill-
awtoritajiet Irlandiżi.

Direttiva EIA

Id-Direttiva EIA titlob li impatti kumulattivi (indiretti) ma’ proġetti oħra għandhom ikunu 
identifikati matul l-evalwazzjonijiet tal-impatt rispettivi biex jiġi żgurat li l-impatt kollu tal-
proġetti kkonċernati jkun jista’ jiġi evalwat. Fuq il-bażi tal-informazzjoni addizzjonali li 
waslet, (ir-Rapport tal-Ispettur), jidher li l-effetti kumulattivi ġew ikkunsidrati f’dan il-każ 
partikolari.

Konklużjoni

Il-Kummissjoni se tqajjem il-kwistjoni tat-traspożizzjoni tad-Direttiva SEA b’rabta mad-
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dispożizzjoni dwar il-limitu tal-popolazzjoni ta’ 10 000 ruħ, li tagħti s-setgħa lill-awtoritajiet 
Irlandiżi li jiddeċiedu jekk ikunx meħtieġ li ssir SEA sħiħa jew le. Huwa ppjanat li ssir laqgħa 
mal-awtoritajiet tal-ippjanar Irlandiżi kmieni fl-2011 u din se tittieħed bħala opportunità 
sabiex fiha tiġi diskussa tali kwistjoni.

Rigward id-Direttiva EIA, il-Kummissjoni ma sabitx ksur tal-leġiżlazzjoni tal-UE abbażi tal-
informazzjoni addizzjonali pprovduta lilha.

6. Risposta tal-Kummissjoni REV III, li waslet fis-16 ta’ Diċembru 2011

Il-Kummissjoni kellha laqgħa mal-awtoritajiet Irlandiżi fil-bidu tal-2011 u rċeviet aktar 
informazzjoni mill-petizzjonant.

L-informazzjoni ppreżentata mill-petizzjonant rigward l-iskedar tad-diskussjonijiet dwar il-
proġett tal-LNG meta mqabbel mal-iskedar tal-iskrining tas-SEA, kixfet evidenzi ġodda. Il-
Kummissjoni attwalment qiegħda teżamina mill-ġdid din il-kwistjoni.

Il-petizzjonant qajjem ukoll ċerti elementi ġodda relatati mal-konformità mad-Direttivi EIA u 
d-Direttiva dwar il-Ħabitats li potenzjalment huma kwistjonijiet ta’ tħassib – in-nuqqas ta’ 
valutazzjoni tar-riskju tal-baħar, l-impatt sinifikanti probabbli fuq is-siti tan-Natura 2000 u l-
impatt kumulattiv (pjanijiet u proġetti oħra fl-Estwarju Shannon). Dawn il-kwistjonijiet se 
jiġu diskussi mal-awtoritajiet Irlandiżi.

Fir-rigward ta’ aspetti oħra tal-EIA, il-valutazzjoni ta’ alternattivi u d-dekommissjoni tal-
faċilità tal-LNG, il-Kummissjoni ma tikkunsidrax li hemm evidenza biżżejjed biex tidentifika 
ksur tad-Direttiva EIA.

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

Il-Kummissjoni qajmet il-kwistjoni tat-terminal (l-Estwarju Shannon) tal-Gass Naturali 
Likwifikat (LNG)  fil-laqgħa mal-awtoritajiet Irlandiżi u rċeviet kjarifiki addizzjonali rigward 
il-kwistjonijiet li ġejjin imressqa mill-petizzjonant. Skrining tal-SEA; valutazzjoni tar-riskju 
tal-baħar ta' ħruġ tal-LNG fl-ilma; impatti kumulattivi tal-proġett ma’ pjanijiet u proġetti oħra 
fl-estwarju; ‘valwazzjoni xierqa’ skont id-Direttiva dwar il-Ħabitats (Artikolu 6.3). Sommarju 
tas-sejbiet prinċipali rigward il-kwistjonijiet hawn fuq imsemmija kif ġej:

Skrining tal-SEA;

Il-Kummissjoni talbet lill-awtoritajiet Irlandiżi jikkjarifikaw għalfejn il-proġett LNG u 
żviluppi assoċjati oħra ma tqisux fi ħdan il-proċedura ta' skrinjar tal-SEA għall-varjazzjoni 
tal-Pjan ta’ Żvilupp tal-Kontea. 

L-awtoritajiet Irlandiżi wieġbu li l-varjazzjoni kellha l-għan li tirregolarizza u tagħti effett lill-
objettivi u l-politika fuq medda twila ta’ żmien biex tiżviluppa dawn l-artijiet għall-industrija 
u tneħħi kull possibilità ta' misinterpretazzjoni fl-użu maħsub ta' dawn l-artijiet kif adottati 
mill-Pjan ta’ Żvilupp tal-Kontea u pjanijiet preċedenti bħala objettivi.

Waqt li l-Kunsill sa min nofs l-2006 kien konxju mill-proposta LNG Shannon, huwa ma kellu 
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ebda applikazzjoni jew kwalunkwe garanzija li din il-proposta kienet se seħħ (bħal proposti 
oħra fil-passat li qatt ma mmaterjalizzaw ruħhom) u għal din ir-raġuni, ma kienx ikun xieraq 
li tiġi vvalutata varjazzjoni fil-kuntest ta’ proposta bħal din  Ġie kkunsidrat li l-impatt ta’ 
kwalunkwe proposta speċifika (inkluż effett kumulattiv) għandu jiġi indirizzat fil-kuntest tal-
EIA.

Valutazzjoni tar-riskju tal-baħar

Fir-rigward tat-tħassib espress mill-petizzjonant rigward ir-riskju ta’ ħruġ ta’ LNG fl-ilma, l-
awtoritajiet Irlandiżi spjegaw li l-valutazzjoni tal-impatt ambjentali mressqa mal-
applikazzjoni inkludiet sommarju ta’ Valutazzjoni ta’ Riskju Kwantitattiv (VRK) li sar 
b’appoġġ għall-iżvilupp propost. Il-VRK finalizzata saret disponibbli għall-pubbliku ftit 
ġranet wara li tressqet l-applikazzjoni.  Matul il-kunsiderazzjoni tal-applikazzjoni, An Bord 
Pleanála rċieva parir mill-Awtorità tas-Saħħa u s-Sikurezza u organizza seduta ta’ smigħ orali 
pubblika fuq sebat ijiem, fejn jumejn minnhom tħallew għall-modulu Saħħa u Sikurezza u li 
matulu ġew diskussi l-probabilità u l-konsegwenzi ta’ ħruġ ta’ LNG fl-ilma u l-kredibilità ta’ 
avveniment bħal dan.

L-awtoritajiet Irlandiżi spjegaw li, meta jitqiesu l-proċessi impjegati fit-trasferiment tal-gass 
likwidu mill-vapur għall-art, in-natura u l-post tal-proċess ta’ rigassifikazzjoni, kif ukoll l-
għeluq ta’ sikurezza f’każ ta’ emerġenza, kull ħruġ mhux previst ta’ gass nautrali likwefat, 
f'dak li għandu x'jaqsam ma' volum, ikun momentarju u minimu.  

Abbażi ta’ dak li ntqal hawn fuq, An Bord Pleanála, bħala l-awtorità ta’ kunsens, kien u għadu 
tal-opinjoni li ma hemm ebda probabilità kredibbli ta’ taħlit sinifikattiv ta’ gass naturali 
likwefat mal-ilma tal-estwarju, ikkawżat mill-operazzjoni tat-terminal u li għaldaqstant ma 
jqisx li valutazzjoni tar-riskju tal-baħar aktar dettaljata u separata hija meħtieġa 

Impatti kumulattivi ma’ pjanijiet u proġetti oħra  

L-awtoritajiet Irlandiżi stqarru li fiż-żmien tal-valutazzjoni tat-terminal LNG, An Bord 
Pleanála ma kienx konxju bi pjanijiet jew proġett oħra ta' importanza fl-estwarju.  B’mod 
partikolari, l-erba’ pjanijiet/proġetti msemmija mill-petizzjonant, primarjament ċentru ta' 
ġenerazzjoni tal-elettriku intensifikata, pjan għal ċentru ta’ transtrażbord Ewropew, ċentru tal-
enerġija rinnovabbli u ċentru ta’ ħżin taż-żejt u l-gass, ma kinux magħrufa kif kien hemm qbil 
dwarhom jew li dawn kellhom kwalunkwe status partikolari f’dak il-mument.  Tabilħaqq, il-
Bord għadu ma jaf b’ebda pjanijiet/proġetti li kompletament jissodisfaw id-deskrizzjonijiet, 
għalkemm ir-referenza għal ċentru ta’ ġenerazzjoni tal-elettriku intensifikata tista' talludi 
għall-kostruzzjoni proposta ta' impjant tal-elettriku bit-turbini tal-gass b’ċiklu kombinat ta' 
450 megawatt fl-istazzjon ta' ġenerazzjoni Tarbert li għalih ingħata permess fit-3 ta' Diċembru 
2010, kważi tliet snin wara li l-permess kien mogħti għat-terminal LNG.

‘Valutazzjoni xierqa’ skont id-Direttiva dwar il-Ħabitats (Artikolu 6.3). 

Waqt li l-użu tat-terminoloġija preċiża ‘skrining għal valutazzjoni xierqa’ u ‘valutazzjoni 
xierqa’ ma jidhirx speċifikament matul l-applikazzjoni u d-dokumentazzjoni tad-dikjarazzjoni 
tal-impatt ambjentali għall-proġett LNG, An Bord Pleanala qies li l-prinċipji u r-rekwiżiti tal-
Artikolu 6.3 tad-Direttiva dwar il-Ħabitats kienu sodisfatti b’mod ċar u bis-sħiħ. Id-
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dikjarazzjoni tal-impatt ambjentali kienet komprensiva fl-indirizzar tal-implikazzjonijiet tal-
proġett għas-siti tan-Natura 2000 fil-qrib u li jmissu ma' xulxin minħabba l-objettivi ta’ 
konservazzjoni tagħhom.  B’mod partikolari, il-kapitoli rilevanti tad-dikjarazzjoni tal-impatt 
ambjentali fuq l-ekoloġija tal-art u tal-ilma ħelu u l-ekoloġija tal-baħar u tal-estwarju, 
rispettivament, irrikonoxxew l-ispeċi u l-ħabitats li jikkostitwixxu l-interess tas-siti rilevanti 
tan-Natura 2000. 

Barra minn hekk, An Bord Pleanála kkummissjona rapport ta’ konsulent ekologu indipendenti 
dwar l-iżvilupp propost, qatta’ perjodi konsiderevoli fis-seduta orali jiddiskuti kwistjonijiet 
ekoloġiċi u inkluda tlettax-il kundizzjoni fid-deċiżjoni ta’ għoti ta' permess marbuta mal-
protezzjoni tal-ispeċji speċifiċi u l-ħabitats u l-prevenzjoni tat-tniġġiż tal-ilma.  

Fuq il-bażi tal-dikjarazzjoni tal-impatt ambjentali u r-rapport tal-konsulent ekoloġiku msemmi 
hawn fuq, An Bord Pleanála, bħala l-awtorità ta’ kunsens, hu tal-fehma li r-rekwiżiti tal-
Artikolu 6.3 tad-Direttiva dwar il-Ħabitats kienu sodisfatti bis-sħiħ fil-valutazzjoni, qabel 
ingħata l-permess għal dan l-iżvilupp.

Abbażi tal-informazzjoni addizzjonali pprovduta mill-awtoritajiet Irlandiżi, ebda ksur tal-
leġiżlazzjoni ambjentali tal-UE ma tista' tiġi identifikata b'rabta mat-terminal LNG.


