
110. Il-Kap tal-Oppożizzjoni jipproponi: 

 

Din il-Kamra 

 

Tagħraf u tifhem kemm hu importanti li jkun hemm f’posthom il-mezzi ta' produzzjoni ta' 

provvista ta’ enerġija skont id-domanda fil-gżejjer Maltin, liema domanda titbiddel skont l-

iżvilupp ekonomiku, ambjentali u soċjali u għalhekk trid tiġi antiċipata bil-quddiem kemm 

jista’ jkun; 

 

Tapprezza l-miżuri li ttieħdu tul is-snin biex jitqiegħdu f’posthom il-mezzi għal produzzjoni 

xierqa kif imfisser, anki jekk il-mezzi qatt ma jistgħu jolqtu l-estimi b’mod preċiż għall-

aħħar, jew isiru b’metodu li jaqbel dwarhom kulħadd; 

 

Tifhem ix-xewqa fil-pajjiż li l-produzzjoni tal-provvista meħtieġa tal-enerġija ssir b’mod li 

kemm jista’ jkun ma jgħabbix kontijiet esaġerati fuq is-soċjetà u l-ekonomija tal-pajjiż u ma 

jagħmilx ħsara lill-ambjent, u għalhekk għal dan il-għan ikun jinkorpora l-aktar innovazzjoni 

teknoloġika avvanzata li tista’ tinkiseb fil-mument, iżda bil-prudenza meħtieġa li tintagħżel 

teknoloġija li ġiet ippruvata li taħdem b’suċċess u li l-impjanti magħżula jkunu tali li jibqa’ 

biżżejjed spazju għall-istallazzjoni ta’ iżjed impjanti meħtieġa fil-futur. 

 

F’dan il-kuntest, din il-Kamra 

 

Turi nuqqas ta’ qbil dwar il-mod li għazel li jimxi fuqu l-Gvern biex jestendi l-power station 

ta’ Delimara minħabba li l-proċess ta’ għażla tal-kuntratt ġie kkontaminat mill-imġieba mhux 

etika tal-kumpanija Daniza BWSC u l-konsulent tagħha Joseph Mizzi; 

 

Tesprimi tħassib serju li f’dan il-proċess intgħażel impjant li jaħdem biċ-ċiklu kombinat tad-

diesel, għal kollox bil-maqlub ta’ dak li ddikjara l-Ministru Austin Gatt f'Ġunju 2006 u bil-

maqlub ta’ dak li ddeċieda l-Kabinett fil-Pjan għall-Ġenerazzjoni tad-Dawl 2006-2015 li l-

impjanti l-ġodda tal-power station għandhom ikunu jaħdmu biċ-ċiklu kombinat tat-turbini tal-

gass għax ekoloġikament superjuri u ekonomikament orħos għall-konsumaturi. 

 

Għalhekk, din il-Kamra 

 

Tikkundanna lill-Ministru Austin Gatt, responsabbli minn dan il-qasam, li ħalla l-pjani għall-

estensjoni tal-power station f’Delimara jaqgħu lura tant li mix-xhur li ġejjin jistgħu jiżdiedu l-

perjodi ta’ qtugħ ta’ dawl għax il-provvista mhix se tlaħħaq mad-domanda; 

 

Tikkundanna lill-Ministru Austin Gatt għaliex biex il-kumpanija BWSC setgħet tirbaħ il-

kuntratt bl-impjant tagħha taċ-ċiklu kombinat tad-diesel, il-Gvern biddel il-liġi ambjentali 

lokali biex jiġu permessi livelli ogħla ta’ tniġġiż, ħaġa li tibgħat sinjal ambjentalment ħażin u 

li tmur għal kollox kontra l-Pjan tal-Ġenerazzjoni tad-Dawl 2006-2015 li jgħid ċar u tond li l-

impjanti l-ġodda tal-power station għandhom ikunu jitħaddmu biċ-ċiklu kombinat tat-turbini 

tal-gass; 

 

Tikkundanna lill-Ministru Austin Gatt għaliex l-impjant magħżul se jkollu bżonn investiment 

ġdid ta’ iżjed minn €24 miljun biex jitħaddem bil-gass meta seta’ ntgħażel impjant li 

m’għandux bżonn dan l-investiment addizzjonali; 



 

Tikkundanna lill-Ministru Austin Gatt għaliex l-impjant magħżul se jipproduċi mill-inqas 31 

tunnellata kuljum ta’ skart tossiku u ta’ tunnellata kuljum ta’ ħama taż-żejt li se jdaħħal lill-

konsumaturi fi spejjeż ġodda biex neħilsu minn dan l-iskart meta seta’ ntgħażel impjant li ma 

jipproduċix dan l-iskart; 

 

Tikkundanna lill-Ministru Austin Gatt għax l-impjant magħżul tant iniġġeż li se jkollu bżonn 

tagħmir ta' trażżin tat-tniġġiż tal-heavy fuel oil li kif jgħidu l-konsulenti tal-Enemalta stess, 

Lahmayer International, għalkemm il-partijiet tiegħu ġew imħaddma f’pajjiżi oħra, id-disinn 

kif propost mill-kumpanija BWSC huwa prototip u r-residenti tal-inħawi se jservu biex isir 

esperiment fuqhom jekk jaħdmix jew le b’periklu għas-saħħa tagħhom; 

 

Tikkundanna lill-Ministru Austin Gatt għaliex bl-impjant magħżul se jiġi okkupat ħafna mill-

ispazju limitat fis-sit ta’ Delimara, kemm għall-impjant innifsu kif ukoll biex jinħażnu eluf ta’ 

tunnellati ta’ kimika li se jkun hemm bżonn għat-tisfija tat-tniġġiż, u dan se joħloq 

diffikultajiet serji u ħafna spejjeż ġodda biex jinstab spazju ġdid fejn jitqiegħdu l-impjanti l-

ġodda tal-power station li se jkun hemm bżonn fis-snin li ġejjin; 

 

Tikkundanna lill-Ministru Austin Gatt għaliex l-ispiża tal-produzzjoni tad-dawl mill-impjant 

biċ-ċiklu kombinat tad-diesel se jkun ogħla minn dak tal-impjant taċ-ċiklu kombinat tat-

turbini tal-gass u allura se jżid il-piżijiet fil-kontijiet tad-dawl fuq is-soċjetà u l-ekonomija 

Maltija u Għawdxija. 

 

Għaldaqstant, din il-Kamra 

 

Tappella lill-Prim Ministru Lawrence Gonzi biex jieħu l-passi kollha neċessarji sabiex 

tissewwa s-sitwazzjoni. 
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