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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Petizzjonijiet jistieden lill-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-
Sikurezza tal-Ikel, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-
mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Jaqsam it-tħassib espress minn ħafna firmatarji ta' petizzjonijiet fir-rigward tal-fatt li l-
Unjoni Ewropea ma rnexxilhiex tiżgura l-implimentazzjoni effikaċi tal-Pjan ta' Azzjoni 
tal-2010 dwar il-Bijodiversità u jqis li dan huwa konsegwenza ta' għadd ta' fatturi 
importanti li tagħhom jinżammu responsabbli l-Istituzzjonijiet Ewropej, prinċipalment il-
Kummissjoni, u l-Istati Membri, inklużi l-awtoritajiet reġjonali u lokali tagħhom;

2. Jisħaq fuq l-urġenza biex jiġu implimentati totalment id-Direttivi dwar l-għasafar u dwar 
il-ħabitats, bis-sostenn ta' finanzjamenti adegwati, u biex jitlesta n-netwerk Natura 2000 
tal-ambjent tal-art u tal-baħar; id-Direttiva dwar l-għasafar u d-Direttiva dwar il-ħabitats 
huma s-sisien tal-leġiżlazzjoni tal-UE fil-qasam tal-ħarsien tan-natura u, minkejja d-
dewmien konsiderevoli fl-implimentazzjoni tagħhom, urew li kienu utli biex jinqalbu t-
tendenzi negattivi tal-ispeċijiet u l-ħabitats mhedda, ġaladarba jkunu implimentati u 
ffinanzjati bis-sħiħ;

3. Josserva li waqt it-taħdidiet fi ħdan il-Kumitat, jeżisti nuqqas frekwenti ta' 
determinazzjoni min-naħa tal-Kummissjoni biex tinforza b'mod korrett l-applikazzjoni 
tad-Direttivi ambjentali relatati mal-preservazzjoni tal-bijodiversità u dan jintwera mill-
approċċ li spiss ma jagħtix importanza lill-petizzjonijiet taċ-ċittadini, mir-riluttanza biex 
jingħata bidu lill-proċeduri ta' ksur kontra Stati Membri, min-nuqqas komuni biex tiġi 
rikonoxxuta l-importanza tal-prinċpju ta' prekawzjoni bħala mod ta' prevenzjoni tat-telf ta' 
bijodiversità;

4. Josserva li b'xorti tajba jeżistu eżempji li fihom il-Kummissjoni aġixxiet wara taħdidiet 
mal-Kumitat għall-Petizzjonijiet, partikolarment fil-każ tal-petizzjonijiet dwar il-proposta 
tar-rotta tal-Via Baltica li oriġinarjament kien ippjanat li teqred żoni uniċi ta' foresti verġni 
u mġieri tal-ilma fil-wied ta' Rospuda, iżda issa ġiet annullata u minflokha ntgħażlet rotta 
alternattiva li tirrispetta s-siti ta' Natura 2000;

5. Jagħti bħala eżempji petizzjonijiet importanti li ntlaqgħu, iżda s'issa l-Kumitat ma 
rnexxilux jikseb il-qbil tal-Kummissjoni biex tinforza b'mod korrett l-applikazzjoni tad-
Direttivi tal-UE; il-Pipeline tal-Gass tal-Baħar Baltiku - Nordstream li dwaru l-Parlament 
adotta rapport importanti dwar l-impatt potenzjali fuq l-ambjent u l-ekosistemi fraġli; l-
impatt ambjentali tal-urbanizzazzjoni enormi fi Spanja u l-konsegwenzi tagħha fuq l-
ambjent f'reġjuni mal-kosta u insulari; l-impatt potenzjali ta' proġetti kbar ta' infrastruttura 
ppjanati fil-wied tal-Loire fi Franza;

6. Jesprimi t-tħassib tiegħu għall-fatt li f'ħafna każijiet il-Kummissjoni ma jirnexxilhiex 
taġixxi fl-istennija ta' dawk li issejjaħ id-deċiżjonijiet finali tal-awtoritajiet tal-Istati 
Membri; iżda meta t-tali "deċiżjonijiet finali" jittieħdu spiss huwa tard wisq biex tiġi 
evitata l-ħsara irreparabbli lill-ambjent lokali u l-impatt negattiv konsegwenti fuq il-
bijodiversità u l-preservazzjoni u l-ħarsien tal-ispeċijiet; josserva, barra minn hekk, li l-
Kummissjoni mhijiex iebsa biżżejjed f'dawk li huma l-iskadenzi li fihom l-Istati Membri 



PE438.222v01-00 4/5 PA\813811MT.doc

MT

għandhom ikunu obbligati jagħtu tweġibiet dwar każijiet eventwali ta' ksur marbuta ma' 
kwistjonijiet ambjentali, u ssibha diffiċli tagħmel valutazzjonijiet oġġettivi fuq inizjattiva 
tagħha stess;

7. Jappoġġa l-konklużjonijiet tal-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent meta tistqarr li "l-istat ta' 
konservazzjoni tal-ispeċijiet u tal-ħabitats protetti skont id-Direttiva tal-UE dwar il-
ħabitats jagħti lok għal tħassib" u li ma għandniex "niffokaw l-isforzi kollha tagħna fil-
presevazzjoni ta' gżejjer ta' bijodiversità, meta mbagħad nitilfu n-natura fil-postijiet tal-
madwar" billi dan jirrifletti l-fehma espressa ta' sikwit ħafna miċ-ċittadini Ewropej fil-
petizzjonijiet tagħhom lill-Parlament Ewropew;

8. Jappella għat-tisħiħ tad-Direttiva dwar il-valutazzjoni tal-impatt ambjentali u għal 
interpretazzjoni ħafna aktar rigoruża tal-objettivi tagħha u jinnota pereżempju, li skont it-
termini ta' din id-Direttiva, l-iżviluppaturi ta' proġetti kbar ta' infrastruttura jwettqu 
valutazzjoni tal-impatt ambjenti b'mod li spiss ikun nieqes mill-oġġettività u ma jqisx it-
tħassib tal-komunitajiet lokali u tar-rappreżentanti eletti tagħhom huma u jippruvaw 
jiddefendu l-bijodiversità; jixraq li tiġi kkunsidrata sistema komuni Ewropea ta' 
akkreditament ta' esperti;

9. Jikkritika t-tendenza li tidher qiegħda tiżdied li l-awtoritajiet politiċi fl-Istati Membri ma 
jħallux liċ-ċittadini lokali kkonċernati l-aċċess għall-informazzjoni dwar l-impatt 
ambjentali tal-proġetti, li jmur kontra l-Konvenzjoni ta' Aarhus kif integrata fil-
leġiżlazzjoni tal-UE;

10. Iħeġġeġ lill-Kumitat għall-Ambjent biex jieħu nota tal-konklużjonijiet tal-esperti 
indipendenti fir-riċerka mwettqa dwar l-applikazzjoni tad-Direttiva dwar il-ħabitats, fuq 
talba tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet, partikolarment fir-rigward tan-nuqqas ta' miżuri ta' 
kumpens, tan-nuqqas ta' verifika ta' tali miżuri u tal-fatt li, f'każ li jsiru, isiru tard wisq; kif 
ukoll tal-proposti u r-rakkomandazzjonijiet l-oħra li jinsabu f'dan ir-rapport;

11. Jappella għal kooperazzjoni transkonfinali aktar effikaċi għall-preservazzjoni tal-
bijodiversità u tal-ambjent inġenerali, partikolarment f'reġjuni bħal dak tax-xmara tad-
Danubju u d-delta tagħha, il-Baħar l-Iswed, ir-reġjun tal-Baħar Mediterran u ż-żoni tal-
Baħar Baltiku, kif mitlub mill-EEA; meta wieħed jikkunsidra li ħafna żoni protetti ta' 
Natura 2000 jintlaqtu direttament jew indirettament mit-tniġġis, u li l-ħsarat tan-natura 
jiġu wkoll minn barra l-Ewropa, għandha tiġi enfasizzata l-ħtieġa biex dawn l-istrumenti 
ambjentali Ewropej jiddaħħlu fil-ftehimiet ta' sħubija mal-pajjiżi ġirien;

12. Iqis li l-oneru għandu jitqiegħed iktar ta' spiss fuq l-awtoritajiet politiċi tal-Istati Membri 
biex juru kif biħsiebhom jippreservaw l-ambjent u l-bijodiversità tiegħu meta tiġihom 
f'moħħhom li jiżviluppaw infrastruttura ġdida, pjuttost milli fuq iċ-ċittadini li, permezz 
tal-petizzjonijiet tagħhom, jappellaw għall-ħarsien ta' drittijiethom skont id-Direttivi;

13. Jappella biex issir valutazzjoni tal-impatt serja tal-leġiżlazzjoni ambjentali eżistenti, li 
tibda bil-valutazzjoni tal-impatt ambjentali, id-Direttivi dwar il-ħabitats u dwar l-għasafar, 
u għandhom jiġu proposti linji gwida aktar rigorużi biex jiggarantixxu l-implimentazzjoni 
korretta ta' dawn id-Direttivi, abbażi tar-rakkomandazzjonijiet tal-kumitat kompetenti tal-
Parlament 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;
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14. Jeħtieġ li l-prijorità taqa' fuq l-implimentazzjoni sħiħa u effikaċi tal-leġiżlazzjoni Ewropea 
attwali dwar l-ambjent u l-bijodiversità u fuq impenn ċar fir-rigward tal-objettivi tagħha!
Għalkemm, kif rajna, għandu jsir xi titjib, huwa essenzkali li jkun hemm konċentrazzjoni 
fuq l-infurzar u fuq monitoraġġ aktar effiċjenti.


