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Il-Kumitat għall-Ambjent tal-Parlament Ewropew, bħala l-Kumitat Leġiżlattiv responsabbli, 
attwalment qed jipprepara rapport dwar l-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-UE li ġiet 
adottata bl-objettiv ġenerali li tiġi żgurata l-konservazzjoni tal-bijodiversità, u numru ta’ 
Direttivi Ewropej prinċipali ntlaqtu minn dan ir-rapport. Il-Kumitat għall-Ambjent u l-
Kummissjoni Ewropea huma tal-fehma li l-objettiv tal-Pjan ta’ Azzjoni tal-UE, li kellu 
jindirizza l-problema ta’ kif se jitwaqqf it-tnaqqis tal-bijodiversità sal-2010, falla. S’issa, ma
ġie propost xejn bħala rimedju għal dan il-falliment.

Il-Kumitat għall-Petizzjonijiet – li ssejjaħ biex jittratta numru importanti u dejjem jikber ta’ 
petizzjonijiet, ġejjin mill-Istati Membri kollha, li jirrigwardaw il-bijodiversità – mhux 
kompetenti biex jifformola ġudizzju ġenerali fuq din il-kwistjoni, iżda xorta waħda jinsab 
f’pożizzjoni estremament tajba biex jirrappreżenta l-opinjonijiet taċ-ċittadini li bagħtu 
petizzjonijiet lill-Parlament dwar kwistjonijiet relatati mal-bijodiversità, u ladarba indirizza 
tali petizzjonijiet, huwa suffiċjentement ikkwalifikat biex jissuġġerixxi oqsma speċifiċi fejn 
hemm nuqqasijiet fil-leġiżlazzjoni tal-UE, ħafna drabi nuqqasijiet pjuttost kbar, fir-rigward 
tal-istennijiet taċ-ċittadini Ewropej u l-komunitajiet lokali. 

Il-Kumitat innota b’interess is-sejbiet tar-rapport bl-isem "Progress lejn il-mira Ewropea tal-
Bijodiversità għall-2010", ippubblikat fl-2009 mill-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent, u 
jirrispetta bis-sħiħ l-opinjonijiet ippreżentati li josservaw li "m’għandniex niffukaw l-isforzi 
kollha tagħna fuq il-preservazzjoni tal-bijodiversità fuq il-gżejjer, filwaqt li jkollna telf 
tan-natura fil-bqija tal-postijiet l-oħra". Għalhekk huwa jipprovdi approċċ olistiku lejn il-
problema li tirrifletti dak li ħafna ċittadini tal-UE qed jikkomunikaw huma stess lill-Parlament 
jekk wieħed jikkunsidra d-diversi mijiet ta’ petizzjonijiet ikkonċernati fit-totalità tagħhom.

L-Aġenzija tinnota wkoll li "sar progress fil-protezzjoni tal-ħabitats billi 17% taż-żona tal-art 
tal-UE issa hija inkluża fin-netwerk tan-Natura 2000", u żżid tgħid li minkejja dan, 40-85% 
tal-ħabitats u 40-70% tal-ispeċijiet ta’ interess Ewropew għandhom stat ta’ konservazzjoni 
mhux favorevoli. Min-naħa l-waħda, l-EEA hija inkoraġġita mill-impenn evidenti tal-Istati 
Membri tal-UE fir-rigward tad-direttivi tal-UE dwar in-natura u mbagħad, tikkontradixxi din 
l-opinjoni billi tgħid, min-naħa l-oħra, li "l-istat ta’ konservazzjoni tal-ispeċijiet u l-ħabitats 
protetti bid-Direttiva tal-UE dwar il-Ħabitats huwa sors ta’ tħassib". Il-Kumitat għall-
Petizzjonijiet huwa f’pożizzjoni li jikkonferma din l-aħħar stqarrija iżda ma jistax jikkonferma 
dik ta’ qabilha. 

Ħafna petizzjonijiet li waslu jindikaw li ħafna Stati Membri, u speċjalment l-awtoritajiet 
lokali u l-gvernijiet reġjonali, jinjoraw l-objettivi prinċipali u ħafna dispożizzjonijiet speċifiċi 
tat-tliet Direttivi prinċipali msemmija hawn fuq, u tali nuqqas jista’ tabilħaqq ikun fattur 
kawżali għat-telf tal-bijodiversità. Min-naħa tiegħu, dan idgħajjef il-kredibilità tal-liġi 
Ambjentali tal-UE li ċ-ċittadini jemmnu tant fiha, u jkompli jkabbar il-frustrazzjoni taċ-
ċittadini li jaslu biex jiddubitaw mill-aġenda reali tal-UE fir-rigward tal-ambjent. 

Tassew, ħafna petizzjonijiet juru li meta wieħed jasal għall-punt deċiżiv, u minkejja l-prinċipji 
ta’ prekawzjoni u ta’ proporzjonalità, l-awtoritajiet ikomplu jpoġġu l-prijoritajiet ekonomiċi 
tagħhom, ħafna drabi ta’ natura ristretta, 'il fuq mill-konsiderazzjonijiet ambjentali tagħhom, 
speċjalment meta jkunu involuti lobbies jew interessi finanzjarji qawwija – li sikwit ikun il-
każ f’dak li jirrigwarda proġetti kbar ta’ infrastruttura jew ta’ urbanizzazzjoni.
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Il-Kumitat ta’ spiss esprima t-tħassib tiegħu dwar in-nuqqas ta’ entużjażmu muri mill-
Kummissjoni, permezz tas-servizzi speċjalizzati tagħha, biex tillimita dak li l-Kumitat iqis 
bħala nuqqas ta’ rispett għad-direttivi tal-UE dwar in-natura u ta’ spiss iddispjaċieh għall-fatt 
li, pereżempju, il-Kummissjoni ħafna drabi mhux tikkonsidra biżżejjed ir-rispons tal-
awtoritajiet nazzjonali għat-talbiet ta’ informazzjoni rigward il-petizzjonijiet. 

Dan mhux it-tort tas-servizzi individwali u lanqas mhu kritika fir-rigward tal-impenn 
personali tal-uffiċjali f’xogħolhom; fl-istess ħin il-fatt li huwa estremament rari li l-
Kummissjoni fil-fatt tinvestiga l-kwistjonijiet fuq il-post, ovvjament ma jippermettilhomx 
jifformulaw opinjonijiet sħaħ u oġġettivi dwar il-qofol tal-petizzjonijiet imressqa 
quddiemhom għal investigazzjoni preliminari mill-Kumitat. 

Il-Kumitat għall-Petizzjonijiet, min-naħa l-oħra, fil-fatt jorganizza żjarat għat-tiftix tal-fatti u 
l-membri tiegħu stess ħafna drabi jkollhom għarfien dirett tal-kwistjonijiet u l-oqsma 
kkonċernati, iżda l-opinjonijiet tagħhom mhux dejjem jitqiesu bl-istess mod bħat-tweġibiet 
uffiċjali tal-ministeri għall-ambjent jew tar-Rappreżentanzi Permanenti fi Brussell. Dan huwa 
fattur li ħafna drabi jdgħajjef it-tentattivi biex jinkiseb riżultat ta’ suċċess għal petizzjonijiet 
leġittimi li jiġbdu l-attenzjoni dwar ksur f’żona tan-Natura 2000, jew ksur tad-Direttiva dwar 
l-Għasafar.

Fir-rigward tad-Direttiva EIA, kif inhi, din hija direttiva essenzjalment proċedurali, li hija 
estremament dgħajfa fl-impatt reali tagħha fuq oqsma b’ekosistema fraġli, u barra minn hekk, 
hija intrinsikament inadegwata biex twettaq dak li suppost huwa xogħolha proprju, jiġifieri, li 
tiżgura li l-ambjent naturali – kif ukoll il-wirt storiku jew arkitettoniku –  ikun protett kif 
xieraq:

 Hemm ambigwità rigward meta l-Kummissjoni tista’ tintervjeni biex tara li ma ssirx 
ħsara lill-ambjent. 

 Huwa assurd li l-iżviluppatur tal-proġett stess ikun responsabbli għall-istudju dwar l-
impatt ambjentali, ladarba huwa jkollu interess finanzjarju jew politiku dirett fih. Din 
id-direttiva tista’ tissaħħaħ pereżempju permezz tal-introduzzjoni ta’ sistema ta’ 
akkreditament li tippermetti li esperti indipendenti jwettqu EIAs.

Din id-Direttiva għandha tissaħħaħ u, huwa ssuġġerit, li jista’ jiġi kkunsidrat Rapport 
Leġiżlattiv ta’ Inizjattiva mill-Kumitat għall-Ambjent.

Bla dubju hemm sfidi importanti fl-implimentazzjoni:

 Id-dewmien biex jiġi stabbilit in-netwerk kultant huwa sinifikanti.
 Relattivament, ma tantx hemm siti tan-Natura 2000 immaniġġjati sew, u l-investiment 

fl-immaniġġjar tas-sit ġeneralment huwa insuffiċjenti; konsegwentement, il-pjanijiet 
ta’ mmaniġġjar għandhom ikunu żviluppati aktar.

 L-Istudju dwar l-Impatt Ambjentali u l-Istudju Ambjentali Strateġiku huma rarament 
ta’ kwalità sodisfaċenti fir-rigward tal-bijodiversità.

L-Istudju estern:

Minħabba n-numru dejjem jikber ta’ petizzjonijiet relatati mad-Direttiva dwar il-Ħabitats, il-
Kumitat għall-Petizzjonijiet nieda studju estern li investiga fid-dettall in-nuqqasijiet fl-
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applikazzjoni tad-Direttiva f’diversi Stati Membri, b’mod partikolari fir-rigward tal-Artikolu 
6, li probabilment huwa l-aktar kontroversjali.1

Is-sejbiet u r-rakkomandazzjonijiet li joħorġu mill-istudji jikkunsidraw il-konsiderazzjonijiet 
teoretiċi, il-liġijiet u d-direttivi rilevanti u l-każistika Ewropea u nazzjonali. Ħafna mis-sejbiet 
għandhom jingħataw attenzjoni partikolari f’dan id-dokument ta’ ħidma u jinkludu dawn li 
ġejjin:

 Minħabba d-dewmien fl-għażla tas-siti b’importanza speċjali għall-bijodiversità, u li 
għalhekk jeħtieġu attenzjoni speċjali, konsegwentement dan wassal biex ma jiġux 
stabbiliti miżuri protettivi, u l-bijodiversità kompliet tittiekel b’mod drammatiku;

 L-Artikolu 6 jeħtieġ Stimi tal-Impatt Xierqa (AIA - Appropriate Impact Assessments)
meta proġett jista’ jkollu impatt sinifikanti fuq sit tan-Natura 2000, għad li f’ħafna 
każijiet dawn jitwettqu tard wisq jew ma jitwettqux kompletament u għalhekk ma 
jiġux evalwati l-alternattivi, u lanqas l-effetti kumulattivi ta’ ħafna proġetti;

 Meta jsiru l-istudji AIA, ħafna drabi ma jkollhomx oġġettività xjentifika għax ikunu 
saru mill-promoturi stess minflok minn speċjalisti fil-konservazzjoni tan-natura –
għandha tiġi żgurata l-indipendenza tal-AIA;

 Ġeneralment, hemm nuqqas ta’ miżuri kompensatorji u ma jiġux sistematikament 
ivverifikati mill-awtoritajiet pubbliċi, u barra minn hekk rarament jiġu implimentati 
qabel ma jinbdew ix-xogħlijiet kif suppost għandu jsir – wara, ħafna drabi jkun tard 
wisq!

 L-awtoritajiet nazzjonali ma jibbilanċjawx jew ma jiżnux b’mod xieraq l-interessi 
involuti (Komunità Ekonomika/Ambjentali/Lokali affettwata) u mhux obbligati jagħtu 
r-raġuni għad-deċiżjonijiet tagħhom jekk u meta tintalab deroga mill-Artikolu 6;

 Jeżistu ħafna eżempji fejn l-awtoritajiet nazzjonali naqsu milli jitolbu l-opinjoni tal-
Kummissjoni Ewropea għalkemm din hija rekwiżit tad-Direttiva.

Ta’ min wieħed iżomm f’moħħu li l-istudju kien jikkonċerna aspett wieħed biss tad-Direttiva 
dwar il-Ħabitats iżda s-sejbiet tiegħu madankollu jikkonfermaw l-opinjoni fformulata mill-
Kumitat għall-Petizzjonijiet waqt il-leġiżlatura preċedenti u jipprovdu aktar analiżi objettiva li 
wieħed jittama tkun ta’ valur għall-kollegi fil-Kumitat għall-Ambjent. Ovvjament, dan ma 
jipprekludix investigazzjoni ulterjuri u din diġà ġiet ikkunsidrata fid-deliberazzjonijiet 
tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet stess.

Petizzjonijiet riċevuti:

Il-fokus ewlieni tal-attenzjoni tal-petizzjonanti, għall-anqas matul dawn l-aħħar 3 snin, kien l-
ambjent, il-protezzjoni u l-preservazzjoni tiegħu: 309 petizzjoni fl-2008, jiġifieri 12.7% tal-
petizzjonijiet ammissibbli kollha.

Madankollu, kważi f’kull laqgħa tal-Kumitat, il-membri qed jittrattaw petizzjonijiet li b’mod 

                                               
1 Implimentazzjoni Nazzjonali tad-Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE tal-21/05/92 dwar il-konservazzjoni tal-
ħabitats naturali u tal-fawna u l-flora selvaġġa, b’mod partikolari l-Artikolu 6. Studju li sar minn Milieu 
Ltd/Nicolas de Sadeleer et al. għad-Dipartiment tal-Politika C - DĠ IPOL. Ippreżentat lill-Kumitat għall-
Petizzjonijiet, fejn sar dibattitu dwaru f’Ottubru 2009. Huwa jinkludi valutazzjonijiet nazzjonali ta’ proġetti bil-
BE,FR,DE,PL,ES,SW,RO & UK.
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invarjabbli jirrigwardaw kwistjonijiet relatati mal-problemi tal-ambjent li huma ta’ tħassib 
għaċ-ċittadini Ewropej. L-eżempji li ġejjin jispjegaw dan.

Kien minħabba tħassib serju dwar l-ambjent fir-reġjun Baltiku li l-Kumitat l-ewwel organizza 
Seduta ta’ Smigħ Pubblika u mbagħad ħejja rapport dettaljat dwar l-impatt tal-Pajpijiet tal-
Gass – Nordstream, propost għall-baħar Baltiku, ibbażat fuq petizzjonijiet li waslu b’mod 
partikolari mill-Polonja u mil-Litwanja. Il-Kummissarji Piebalgs u Dimas kienu preżenti biex 
jinfurmaw lill-membri dwar it-tħassib tal-Kummissjoni fis-Seduta ta’ Smigħ Pubblika, li saret
f’Jannar 2008, u r-rapport li sussegwentement kien adottat minn maġġoranza kbira – u li kien 
jinkludi l-opinjonijiet tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin u l-Kumitat għall-Industrija, ir-
Riċerka u l-Enerġija – ta l-prijorità lill-ħtieġa li jiġi salvagwardat id-dominju ambjentali fraġli 
ħafna tal-Baħar Baltiku baxx li diġà huwa serjament mhedded, kawża ta’ għexieren ta’ snin 
ta’ traskuraġni u kontaminazzjoni. 

L-Irlanda ħadet sehem b’mod prominenti fid-diskussjonijiet tal-Kumitat fejn it-tħassib dwar l-
iżvilupp propost ta’ siti ta’ landfills fuq akwiferi sostanzjali kien diskuss fit-tul, speċjalment 
il-petizzjoni mill-Grupp ta’ Azzjoni Nevitt Lusk, li kkontesta d-dispożizzjonijiet tad-Direttiva
Qafas dwar l-Ilma. Il-Kumitat esprima wkoll it-tħassib tiegħu dwar ir-rotta magħżula mill-
Aġenzija Irlandiża għat-Toroq Nazzjonali għall-awtostrada M3 li mhux biss tikkonċerna 
kwistjonijiet ambjentali iżda anke l-kwistjoni tal-preservazzjoni ta’ sit ta’ wirt storiku 
importanti f’Tara.

Fi Franza, il-proposti mill-Conseil Général du Loiret biex jinbnew numru ta’ pontijiet oħrajn
fuq ix-xmara Loire, kemm lejn u minn Orléans, ġew ikkontestati bis-saħħa mill-petizzjonanti 
għal numru ta’ snin.1 Il-pont propost f’Mardié huwa l-aktar wieħed kontroversjali minħabba l-
karatteristiċi uniċi tas-sit li huwa rikonoxxut mill-UNESCO bħala Sit ta’ Wirt Dinji kif ukoll 
mill-UE bħala sit tan-Natura 2000. Dan jagħti kenn lil għadd ta’ speċijiet ta’ għasafar fil-
periklu ta’ estinzjoni, inklużi l-arpa u diversi tipi ta’ flora rari. Ta’ spiss ikun hemm ukoll 
kasturi max-xtut tax-xmara filwaqt li għadd ta’ speċijiet akkwatiċi ta’għasafar jippopolaw iż-
żona ta’ ħdejn ix-xmara li sservi ta’ żona li fiha jinġabar l-ilma tax-xmara u ta’ żona ta’ art 
mistagħdra. Il-Gvern Franċiż, minkejja l-impenji li ħa waqt il-‘Grenelle dwar l-Ambjent’, 
s’issa baqa’ sieket. Madankollu, attwalment qed isir Studju tal-Impatt Ambjentali.

Fil-Polonja, l-aħħar foresta primordjali, li tagħti l-kenn lill-aħħar ftit gwiemes Ewropej li 
baqa’ u li tinsab fl-Ewropa ħdejn Bialystoc u Augustow, kienet salvata biss in extremis bis-
saħħa ta' azzjoni konġunta mill-Kumitat għall-Petizzjonijiet li organizza żjara ta’ tiftix tal-fatti 
fiż-żona, u b’mod partikolari mill-Kummissjoni li rnexxielha tikseb ordni mill-Qorti Ewropea 
tal-Ġustizzja biex il-proġett tan-Netwerk Trans-Ewropew għall-Via Baltica ma jitħalliex 
jibqa’ għaddej.2 L-integrità ta’ Wied Rospuda kienet għalhekk salvata wara din il-petizzjoni li 
kellha suċċess. Sussegwentement, intlaħaq qbil dwar rotta alternattiva meta l-awtoritajiet 
Pollakki kienu obbligati jbiddlu l-pjanijiet oriġinali tagħhom.

Fl-2007 madwar terz tal-petizzjonijiet rigward l-ambjent ġew minn Spanja. Barra r-reġjuni 
                                               
1 Ara b’mod partikolari l-petizzjonijiet 0037-05, 1282-07, 883-05, 914-07 u oħrajn li ġew investigati mill-
Kumitat fl-2007 u aktar tard; ara b’mod partikolari r-rapport taż-żjara tat-tiftix tal-fatti fir-reġjun f’Ottubru 2007 
minn Marcin Libicki, Luciana Sbarbati u Margrete Auken (PE 398.337.)
2 Ara r-Rapport taż-żjara tat-Tiftix tal-Fatti fil-Polonja, 11-14 ta’ Ġunju, immexxija minn Thijs Berman, flimkien 
ma’ David Hammerstein u Martin Callanan. (PE376.717.)
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kostali tal-Mediterran fejn il-bijodiversità ta’ spiss ġiet fit-tieni post wara l-proġetti l-kbar ta’
urbanizzazzjoni, li dwarhom il-Parlament Ewropew ta l-opinjoni tiegħu fir-Rapport Auken, 
hemm petizzjonijiet oħra li waslu li jenfasizzaw in-nuqqas ta’ rispett tal-objettivi tad-Direttivi 
dwar l-Ambjent. Pereżempju, f’Tenerife, jidher li d-Direttiva dwar il-Ħabitats ġiet injorata
mill-awtoritajiet meta ddeċidew li jiżviluppaw infrastruttura ġdida li tgħaddi minn diversi siti 
ta’ importanza Komunitarja. L-impatt kumulattiv tal-proġett jidher li ġie injorat. Il-minjieri 
miftuħa f’Villablina, Leon, ipprovokaw ukoll ħsara estensiva lill-ekosistema fraġli li kellha 
tkun protetta bid-direttivi tal-UE dwar l-ambjent.

Il-baċin u d-delta tax-xmara Danubju huma wkoll suġġetti ta’ tħassib għall-petizzjonanti mill-
Ungerija, l-Awstrija u ovvjament, ir-Rumanija.1 Fl-Ungerija, il-foresta ta’ Sajolad ġiet 
devastata avolja kienet l-akbar foresta tal-hardwood viċin xmara fil-Park Nazzjonali ta’ 
Aggtelek u s-sors ta’ flora rikka. Ħafna speċijiet ta’ annimali konsegwentement għosfru
wkoll. Il-modifiki fid-Danubju biex jiġu akkomodati l-ħtiġijiet tan-netwerks tal-ilma trans-
Ewropej ġew ukoll ikkritikati ħafna mill-petizzjonanti lokali bejn Vjenna u Bratislava fejn 
ix-xogħlijiet ippjanati se jaffettwaw l-ilma tal-pjan u l-provvisti tal-ilma tax-xorb, u se jżidu r-
riskju ta’ għargħar ikkawżat mit-telf ta’ żoni ta’ foresti max-xtut u żoni ta’ art mistagħdra. 
B’dan l-eżempju, il-Kummissjoni fil-fatt ma sabet l-ebda nuqqas fl-applikazzjoni tad-
Direttiva dwar l-Istudju tal-Impatt Ambjentali minħabba li jidher li l-proċeduri kollha ġew 
rispettati, għad li l-impatt tal-proġett xorta kien wieħed konsiderevolment negattiv fuq il-
bijodiversità, li ovvjament iqajjem il-kwistjoni. 

Mir-Rumanija, il-Fondazzjoni Eco Pontica ssottomettiet it-tħassib tagħha lill-Kumitat għall-
Petizzjonijiet fir-rigward ta’ proġetti infrastrutturali fir-reġjun ta’ Dobrogea, speċjalment 
barrieri u windfarms ġodda. 

Il-petizzjonanti mir-Rumanija u l-Bulgarija wkoll ikkuntattjaw lill-Kumitat rigward dak li 
huma jikkunsidraw bħala nuqqas ta’ rikonoxximent  mill-awtoritajiet tagħhom tal-objettivi 
tal-leġiżlazzjoni tal-UE rigward il-protezzjoni tal-ispeċijiet u l-bijodiversità tul iż-żoni kostali
tal-Baħar l-Iswed u f’xi reġjuni muntanjużi ta’ Rila u Rhodope.2 Huma kollha jipprotestaw 
għal dak li jqisu bħala riluttanza tal-awtoritajiet nazzjonali u reġjonali biex jirrikonoxxu l-
importanza tad-Direttiva tal-Ħabitats 92/43/KE. 

Tassew, il-Bulgarija tidher li għandha numru kbir ta’ problemi speċifiċi inklużi nuqqasijiet fil-
protezzjoni taż-żona tal-kosta ta’ Kaliakra, u permessi għal kwantità sinifikanti ta’ żvilupp 
infrastrutturali u turistiku mingħajr ebda studju tal-impatt ambjentali; nuqqas ta’ protezzjoni 
taż-żona ta’ Emine-Irakli u Strandzha li wkoll jinsabu viċin il-Baħar l-Iswed, u ħaġa mhux 
tas-soltu hija li l-Kummissjoni kkonfermat l-opinjoni tal-petizzjonanti li kien hemm problemi 
biex tiġi pprovduta protezzjoni adegwata għaż-Żoni Speċjalment Protetti meta ngħataw
awtorizzazzjonijiet għal pjanijiet u proġetti li jirrigwardaw l-urbanizzazzjoni, it-turiżmu u l-
iżviluppi ta’ windfarms. 

Mir-Renju Unit, il-White Horse Alliance tidentifika nuqqasijiet simili fi proġett 
                                               
1 Il-petizzjonijiet 1328-07 mill-Ungerija, 0111-08 mir-Rumanija u 0419-08 mill-Awstrija kollha jirrigwardaw 
aspetti differenti tal-protezzjoni tal-bijodiversità f’dan ir-reġjun. 
2 Ara b’mod partikolari l-petizzjonijiet 0997-07, 1062-08, 1534-08, li għadhom miftuħin, minħabba 
informazzjoni addizzjonali pendenti mingħand l-awtoritajiet. Il-Kummissjoni fetħet proċeduri ta’ ksur fuq il-bażi 
tal-petizzjonijiet 1299-07 u 1494-07.
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infrastrutturali kbir, filwaqt li f’Wales il-grupp Betws Mountain Preservation jipprotesta 
kontra r-riluttanza ġenerali tal-awtoritajiet biex japplikaw id-Direttiva tal-Ħabitats fiż-żona 
tagħhom.1

Kummentarju:

Aspett importanti ħafna għall-protezzjoni tal-bijodiversità fl-Ewropa mhuwiex biss l-
implimentazzjoni xierqa tal-leġiżlazzjoni tal-UE fil-livell nazzjonali iżda wkoll il-ħtieġa ta’ 
aktar koperazzjoni transkonfinali effikaċi bejn il-pajjiżi. Għandhom jiġu żviluppati strateġiji 
ħafna aktar ċari għal żoni vasti bħad-Danubju jew il-Baħar Baltiku, li jinkludu l-pajjiżi kollha 
kkonċernati fejn strateġija koordinata hija essenzjali għall-preservazzjoni tal-bijodiversità.

Meta wieħed jikkunsidra li ħafna żoni protetti tan-Natura 2000 huma affettwati direttament 
jew indirettament mit-tniġġis, u li d-danni tan-natura jiġu wkoll minn barra l-Ewropa, 
għandha tiġi enfasizzata l-ħtieġa għal dawn l-istrumenti Ewropej li jestendu l-approċċ 
tagħhom lejn il-ġirien u s-sħab tal-UE.

Il-petizzjonanti għalhekk jidentifikaw mijiet ta’ eżempji ta’ sitwazzjonijiet fejn hemm 
kwistjonijiet ta’ telf tal-bijodiversità u fejn iħossu li l-awtoritajiet mhumiex jirrispettaw l-
impenn tagħhom għall-preservazzjoni u l-protezzjoni. Kif inhuma l-affarijiet, ir-responsabilità
tal-prova ħafna drabi jitħalla f’idejn il-petizzjonanti li mhux dejjem ikunu avukati ambjentali 
jew speċjalisti fix-xjenzi bijoloġiċi. Ħafna drabi dawn ikunu rappreżentanti tal-komunitajiet 
lokali li jkunu raw b’għajnejhom it-theddida għall-kampanja lokali tagħhom u jkunu jridu 
jippruvaw jirrimedjaw qabel ikun tard wisq. Ħafna drabi dawn jiffrustraw ruħhom ħafna meta 
jsibu li hemm livell insuffiċjenti ta’ protezzjoni tal-ambjent minħabba n-nuqqas ta’ 
implimentazzjoni tad-Direttivi tal-UE. Il-livell huwa ħafna inqas minn dak li ċ-ċittadini ta’ 
spiss ikunu ġew imwiegħda li l-UE tista’ tipprovdilhom f’termini ta’ protezzjoni ambjentali. 

Xejn ma jassigurahom meta jsiru jafu li, ovvjament, id-Direttivi tal-UE huma r-riżultat ta’ 
kompromessi bejn l-istituzzjonijiet tal-UE u l-Istati Membri, u sakemm id-Direttivi jiġu 
trasposti fil-leġiżlazzjoni nazzjonali, jistgħu jiġu introdotti elementi addizzjonali biex ikompli 
jitnaqqas kwalunkwe riskju ieħor ta’ applikazzjoni stretta tal-Liġi Komunitarja. L-Istati 
Membri jafu wkoll kemm hu diffiċli għall-Kummissjoni li tieħu r-raġun bi proċedura ta’ ksur 
skont l-Artikolu 257 tat-Trattat ta’ Lisbona. 
(Qabel Artikolu 226)  

Il-Membri tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet jafu kemm il-Kummissjoni ssibha bi tqila biex 
tagħmel kwalunkwe stqarrija ta’ kritika dwar l-intenzjonijiet ta’ Stat Membru (jew żviluppatur 
privat protett mill-awtoritajiet nazzjonali jew reġjonali) li jpoġġi f’riskju żona protetta 
sakemm “tittieħed deċiżjoni finali mill-awtoritajiet”, u kważi dejjem sa dak iż-żmien ikun tard 
wisq. Il-prinċipju ta’ prekawzjoni ma jidhirx li jeżisti f’ħafna mill-każijiet.

Għalhekk jeħtieġ li b’mod attiv nevitaw il-ksur tal-liġi Komunitarja billi nżidu l-importanza u 
s-sinifikat marbut mal-prinċipju ta’ prekawzjoni billi meta jiġu mistoqsija, ħafna uffiċjali tal-
Kummissjoni jonqsu milli jirrikonoxxu l-importanza ta’ dan il-prinċipju għaċ-ċittadini tal-UE 
li jinnotifikaw lill-istituzzjonijiet dwar ir-riskju ta’ abbuż jew ċaħda tiegħu mill-Istati Membri, 

                                               
1 Ara l-petizzjonijiet 0777-09 u 0933-08 rispettivament.
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u l-Kummissjoni stess, b’mod speċjali fir-rigward ta’ proġetti infrastrutturali kbar. 

L-Istati Membri huma dejjem aktar adattati biex jirrispondu jew aħjar biex idumu biex jagħtu
r-rispons tagħhom, biex isibu l-aħjar skuża li tipproteġihom. Kultant l-ambigwità tal-
leġiżlazzjoni tippermetti dan. Huwa biss f’każijiet tassew rari li jammettu li hemm xi ħaġa 
ħażina u ġeneralment ifittxu li jiġġustifikaw l-azzjonijiet tagħhom u l-impenji finanzjarji 
tagħhom għal infrastruttura ġdida minħabba li l-parir tal-industrija u tal-ispeċjalisti jkun 
favurihom. Ħafna minnhom jipprovaw itawlu l-affarijiet sakemm ikun tard wisq biex tittieħed 
azzjoni li timpedixxi d-degradazzjoni tal-bijodiversità u mhix ħaġa kbira li l-petizzjonijiet 
jibqgħu miftuħin għal għadd ta’ snin fl-istennija ta’ konklużjoni li ma teżistix, l-aktar permezz 
tat-tifrix ta’ risposti parzjali għal talbiet għal aktar informazzjoni.

L-iskadenzi għall-Kummissjoni Ewropea u għall-Istati Membri biex jirreaġixxu għandhom 
ikunu stabbiliti b’mod ċar.

Fil-qosor, biex nerġgħu lura għall-bidu ta’ dan id-dokument qasir, is-sejbiet kontradittorji tal-
Aġenzija Ewropea għall-Ambjent mhumiex sorpriża. Il-protezzjoni ambjentali, minkejja l-
istqarrijiet uffiċjali li jgħidu bil-kontra, minkejja d-diversi impenji politiċi tal-gvernijiet u l-
politiċi ewlenin, tonqos milli tikseb il-prijorità politika li għandha tingħatalha biex ikun hemm 
ċans li titreġġa’ lura t-tendenza ta’ tnaqqis. Hemm bżonn aktar minn stqarrijiet politiċi, u aktar 
mid-Direttivi tal-UE eżistenti – avolja għandhom intenzjoni tajba, biex jiġi żgurat li r-riżorsi 
naturali tal-Ewropa u l-preservazzjoni tal-ħabitat selvaġġ tagħha jibqgħu għaddejjin fil-futur. 
Politikament huwa ta’ importanza assoluta li tiġi kkunsidrata r-rabta mill-viċin bejn is-
salvagwardja tal-bijodiversità u l-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima (enfasizzata mill-Carta di
Siracusa tal-G8 u l-Konferenza ta’ Ateni ta’ April 2009) u li jiġu assoċjati l-impenji politiċi 
tagħhom ma’ azzjoni effikaċi biex jitwaqqaf it-telf tal-bijodiversità.

Fil-futur qrib, għandu jsir studju dwar l-impatt ħafna aktar serju tal-leġiżlazzjoni ambjentali 
eżistenti, li jibda bl-EIA, id-Direttivi dwar il-Ħabitats u dwar l-Għasafar, u linji gwida aktar 
b’saħħithom għandhom jiġu proposti biex jiżguraw l-implimentazzjoni korretta ta’ dawn id-
Direttivi bbażati fuq ir-rakkomandazzjonijiet tal-kumitat kompetenti tal-Parlament stess li 
miegħu se jaħdem bi ħġaru l-Kumitat għall-Petizzjonijiet biex jiġi żgurat li t-tħassib taċ-
ċittadini jkun rifless aħjar fl-azzjoni ambjentali tal-futur.

Il-prijorità hija l-implimentazzjoni sħiħa u effikaċi tal-leġiżlazzjoni Ewropea attwali! 
Għalkemm, kif rajna, xi titjib huwa ovvjament neċessarju, jeħtieġ li wieħed jikkonċentra fuq 
l-infurzar u fuq monitoraġġ aktar effiċjenti. Il-Kummissjoni għandha tirreaġixxi b’mod aktar 
rapidu u aktar deċiżiv, u tistabbilixxi hi stess skadenzi ċari, meta Stat Membru jonqos milli 
jimplimenta liġi tal-UE u jippermetti li jkun hemm degradazzjoni ambjentali u telf ta’
bijodiversità. Il-Parlament, aktar minn qatt qabel, se jżomm għajnejh miftuħa waqt din is-
sorveljanza ta’ dan kollu. Neħtieġu mira ambizzjuża u neħtieġu impenji li huma infurzabbli. 

L-UE u l-Istati Membri tagħha fallew fl-ewwel Pjan ta’ Azzjoni tal-Bijodiversità: m’għandux 
jitħallew ifallu fit-tieni wieħed.


