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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

Nisfruttaw aħjar il-benefiċċji tal-miżuri ambjentali tal-UE: nibnu l-fiduċja permezz ta’ 
għarfien u rispons aħjar
(2012/2104(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-artikolu 11 tal-TUE u l-artikolu 5 tal-Protokoll dwar l-applikazzjoni 
tal-prinċipji tas-sussidjarjetà u l-proporzjonalità,

– wara li kkunsidra l-Artikoli 191 u 192 tat-TFUE,

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Kunsill, lill-Parlament 
Ewropew, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar l-
implimentazzjoni tal-Liġi Ambjentali tal-Komunità Ewropea (COM(2008)0773),

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Kunsill u lill-Parlament Ewropea 
bl-isem “Reviżjoni dwar il-Politika Ambjentali 2008” "(COM(2009)0304) u d-dokument 
marbut allegat magħha,

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Kunsill, lill-Parlament 
Ewropew, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni msejjaħ 
"Nisfruttaw aħjar il-benefiċċji tal-miżuri ambjentali tal-UE: nibnu l-fiduċja permezz ta’ 
għarfien u rispons aħjar” (COM(2012)0095);

– wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-20 ta' April 2012 dwar ir-
rieżami tas-6 Programm ta' Azzjoni Ambjentali u l-istabbiliment tal-prijoritajiet għas-7 
Programm ta' Azzjoni Ambjentali - Ambjent aħjar għall-ħajja aħjar1,

– wara li kksundira l-konklużjonijiet tal-Kunsill bit-tema “Intejbu l-Istrumenti tal-Politika 
Ambjentali” tal-20 ta' Diċembru 2010,

– wara li kkunsidra l-konklużjonijeit tal-presidenza tal-Kunsill dwar is-7 Programm ta’ 
azzjoni għall-ambjent tad-19 ta’ April 2012,

– wara li kkunsidra l-opinjoni ta’ prospettiva tal-Kumitat tar-Reġjuni dwar “Ir-rwol tal-
awtoritajiet lokali u reġjonali fil-politika ambjentali tal-ġejjieni”2,

– wara li kkunsidra l-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-
aċċess għall-ġustizzja fi kwistjonijiet ambjentali (COM(2003)0624) u t-test adottat mill-
Parlament Ewropew fl-ewwel qari3,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 48 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza 

                                               
1 P7_TA(2012)0147.
2 CdR 164/2010.
3 T5-0239/2004.
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tal-Ikel u l-opinjoni tal-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali (A7-0000/2012),

Osservazzjoni Ġenerali: l-assenza ta’ acquis komunitarju u l-fallimenti tar-regolamenti 
ta’ bħalissa

A. billi n-neċessità ġenerali li jkun hemm ċarezza u ċertezza tad-dritt hija l-bażi tar-
regolamenti komunitarji kollha;

B. billi l-prinċipji tas-sussidjarjetà u tal-proporzjonalità f’dak li għandu x’jaqsam mal-
ambjent jagħmluha neċessarja li jkun hemm attwazzjoni effettiva tar-regolamenti, 
permezz ta’ kooperazzjoni istituzzjonali akbar;

C. billi r-regolamenti ta’ bħlissa, minħabba fil-kumplessità tagħhom u tal-interpretazzjonijiet 
diverġenti, joħolqu inċertezza ġuridika u huma ta’ xkiel evidenti għall-ħolqien ta’ acquis
komunitarju;

D. billi l-kompitu tal-attwazzjoni u l-kontroll tar-rispett lejn il-leġiżlazzjoni ambjentali UE 
huwa kondiviż mal-awtoritajiet nazzjonali u mal-entijiet reġjonali u lokali;

E. billi l-Artikolu 11 tat-TUE jimponi intensifikazzjoni tad-djalogu u konsultazzjoni min-
naħa tal-istituzzjonijiet Ewropej; tali dispożizzjonijiet fil-fatt hija l-istrument ġuridiku 
għat-tisħiħ tar-rwol tagħhom fid-definizzjoni tal-politiki tal-UE;

F. billi l-prinċipju tas-sussidjarjetà hu mifrux fuq livell reġjonali u lokali; li l-Artikolu 5 tal-
Protokoll dwar l-applikazzjoni tal-prinċipji tas-sussidjarjetà u l-proporzjonalità jafferma li 
l-abbozz tal-atti leġislattivi għandhom jinkludu evalwazzjoni tal-impatt finanzjarju u l-
implikazzjonijiet tal-proposta sabiex ir-regoli jiddaħħlu fis-seħħ mill-Istati Membri, 
inkluża l-leġislazzjoni reġjonali;

Attwazzjoni fir-rispett tal-prinċipju tas-sussidjarjetà

1. Jilqa’ favorevolment il-komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar bl-isem "Nisfruttaw aħjar 
il-benefiċċji tal-miżuri ambjentali tal-UE: nibnu l-fiduċja permezz ta’ għarfien u rispons 
aħjar” (COM(2012)0095), għad li jiddeplora l-assenza fiha ta’ riferimenti speċifiċi għar-
rwol kruċjali li l-entijiet reġjonali u lokali jiżvolġu fil-fażi ta’ attwazzjoni tar-regolamenti 
ambjentali Ewropej;

2. Jissottolinja l-importanza li jingħata sostenn finanzjarju u orjentament tekniku fuq il-
kwestjonijiet ambjentali lill-entijiet reġjonali u lokali;

3. Huwa favur l-opinjoni tal-Kumitat tar-reġjuni, filwaqt li jħeġġeġ li jkun hemm l-
applikazzjoni tal-kunċett tal-governanza f’bosta livelli wkoll għall-kwestjonijiet 
ambjentali; 

Is-semplifikazzjoni u r-riduzzjoni tal-oneri amministrattivi bħala inċentiv u attwazzjoni 
aktar effikaċi

4. Jirrikonoxxi li l-attwazzjoni tal-leġiżlazzjoni f’dak li għandu x’jaqsam mal-ambjent 
tirrikjedi impenn amministrattiv u finanzjarju konsiderevoli; b’danakollu, jissottolinja li 
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tkabbir fl-impenn finanzjarju għall-entijiet reġjonali u lokali jippermetti li jkun hemm l-
iżvilupp tal-istrumenti-inċentiv fi prospettiva ta’ attwazzjoni aktar effikaċi;

5. Jirribadixxi n-neċessità li jittaffu r-regoli dwar id-distorsjoni tas-suq kulfejn dawn ikunu 
jikkostitwixxu diżinċentiv għall-investimenti fis-settur ambjentali u, b'konsegwenza, xkiel 
għall-attwazzjoni tar-regolamenti Ewropej; iqis, għalhekk, li huma neċessarji strumenti 
finalizzati għat-tnaqqis dirett tal-kostitjiet amministrattivi;

In-neċessità ta’ trasparenza u pubbliċità akbar fil-proċeduri amministrattivi ambjentali

6. Josserva li l-punti kardinali tad-dixxiplina f'dak li għandu x'jaqsam mat-trasparenza u l-
pubbliċità għandhom iwasslu prinċipalment għal:

- definizzjoni tal-kunċett ta' "informazzjoni ambjentali”;

- speċifikazzjoni tal-każijiet ta’ esklużjoni fil-jedd ta’ aċċess; tutela amministrattiva 
effettiva ta’ tali jedd;

- indikazzjoni  speċifika tas-suġġetti leġittimati attivi li għandhom jedd jew interess 
leġittimu ta’ aċċess għall-informazzjonijiet dwar l-istat tal-ambjent u tal-pajsaġġ;

Garanziji għal aċċess eħfef għall-“ġustizzja ambjentali” min-naħa taċ-ċittadini

7. Jiddispjaċih mill-fatt li l-iter tal-proposta ta’ direttiva dwar l-aċċess tal-pubblika għall-
ġustizzja f’dak li għandu x’jaqsam mal-ambjent1 waqaf fl-ewwel qari; jistiedne, għalhekk, 
lill-koleġiżlaturi jirrevedu l-pożizzjonijiet tagħhom għall-fini li joħorġu mill-impasse;

8. Josserva li ġestjoni aktar effikaċi tal-kunflitti ambjentali titlob l-adozzjoni ta' miżuri li 
jkunu jirriflettu l-ispeċifiċitajiet singoli tad-diversi kwestjonijiet ambjentali; jirritjeni, 
għalhekk, li l-adozzjoni ta’ strumenti vinkolanti tista’ tikkostitwixxi xkiel għall-
investimenti fis-settur ambjentali, b’żieda tad-distorsjonijiet għall-konkorrenza f’dak li 
għandu x’jaqsam mad-diversi reġimi applikati;

9. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-
Kummissjoni, lill-Kumitat tar-Reġjuni u lill-parlamenti nazzjonali.

                                               
1 KUMM(2003) 0624
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NOTA SPJEGATTIVA

Il-komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar bl-isem "Nisfruttaw aħjar il-benefiċċji tal-miżuri 
ambjentali tal-UE:nibnu l-fiduċja permezz ta’ għarfien u rispons aħjar” (COM(2012)0095) 
turi objettivi u miżuri intiżi li jgħinu lill-Istati Membri jirrealizzaw approċċ sistematiku għall-
ġbir u d-diffużjoni tal-għarfien, fosthom il-modi għall-inkoraġġiment ta’ kapaċità akbar ta’ 
risposta għall-kwestjonijiet ambjentali. 
Il-komunikazzjoni tirrileva, għad li b’mod ftit li xejn effikaċi u wisq ġeneriku, l-effetti 
pożittivi tad-dritt ambjentali.

L-attwazzjoni korretta tar-regolamenti ambjentali tista’ twassal vantaġġi għall-industrija, 
toħloq postijiet ġodda tax-xogħol, b’riduzzjoni sostanzjali tal-kostijiet amministarttivi.

Il-proposti tar-rapporteur

Ir-rapport preżenti, fl-ottika ta’ regolamentazzjoni intelliġenti, jikkostitwixxi tentattiv ta’ 
konsolidament tal-isforzi għal attwazzjoni aħjar tal-leġiżlazzjoni ambjentali Ewropea, billi 
jinqeda bis-semplifikazjzoni tad-dritt ambjentali tal-UE, fuq ir-riduzzjoni tal-oneri 
amministrattivi u fuq il-potenzjament tal-istrutturi amministrattivi Ewropej u nazzjonali.

Ir-ratio hija li tinqabad it-triq lejn attwazzjoni effettiva tar-regolamentazzjoni ambjentali 
Ewropea permezz tal-elaborazzjoni ta’ politiki u strateġiji msejsa fuq elementi konkreti, bil-
kollaborazzjoni tal-Istati Membri u tal-entijiet territorjali.

Huwa każ li tintlaqa’ l-isfida tas-sussidjarjetà, li r-regolamentazzjoni ambjentali tinġieb 
f’rapport eqreb maċ-ċittadini u mal-amministrazzjonijiet nazzjonali, billi titkattrilhom l-
immedjatezza u t-trasparenza.

L-istrumenti għall-garanzija ta’ attwazzjoni effettiva tar-regolamentazzjoni ambjentali huma 
bosta, ngħidu aħna:

- analiżi tal-impatt futur tar-regolamentazzjoni li jkunu jirrispondu aħjar għar-rekwiżiti 
tan-neċessarjetà u tal-proporzjonalità;

- preżentazzjoni aktar koerenti tal-korp tar-regolamentazzjoni viġenti għall-fini li jkunu 
evitati r-rifjuti leġiżlattivi; ma għandux ikun hemm materjal "mejjet” fit-test 
leġiżlattiv; it-testi tal-liġi li bħalissa huma inkoerenti u l-liġijiet obsoleti għandhom 
jiġu abrogati b’mod li jitħaffef it-tessut tar-regolamentazzjoni ambjentali.

Kwalunkwe leġiżlazzjoni vinkolanti tal-UE ġdida se tiddestabilizza n-netwerk tal-UE adegwat 
u s-sistemi nazzjonali attwali, u tressaqhom ’il bogħod mill-approċċ ta’ argument ta’ sigurtà 
eżistenti u żżid ir-riskju kemm ta’ lakuni kif ukoll ta’ sensji fir-regolamenti. Jispetta għalhekk 
lill-Kummissjoni u lill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti li jsaħħu l-attivitajiet ta’ monitoraġġ 
tal-attwazzjoni ta’ bħalissa tar-regolamentazzjoni ambjentali permezz ta’ azzjonijiet konġunti. 
Għalbiex jinkisbu dawn ir-riżultati ambizzjużi, hu neċessarju li jiġi adottat approċċ ġdid billi 
jkunu rilevati in primis l-adegwatezza u l-effikaċja tal-attwazzjoni tal-leġiżlazzjoni ambjentali 
eżistenti.
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