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LAQGĦA TAL-KUMITAT GĦALL-AMBJENT NHAR IT-2/3 TA’ MEJJU
2007

MISTOQSIJIET ĠENERALI

MISTOQSIJIET ORIZZONTALI

1. Ħarsien tal-klima (Adamos Adamou)
Aħna lkoll naqblu li l-UE se jkollha rwol ewlieni fil-ħarsien internazzjonali tal-klima u li 
ħidma internazzjonali kollettiva se tkun kruċjali biex tinfirex reazzjoni effettiva, effiċjenti u 
ġusta fuq l-iskala meħtieġa sabiex ikunu affrontati l-isfidi tal-bidla fil-klima.  L-UE għandha 
l-impenn li tnaqqas bi 30% l-emissjonijiet ta’ gassijiet b’effett serra sa l-2020 sakemm pajjiżi 
żviluppati oħra jikkommettu ruħhom għal tnaqqis ta’ emissjonijiet komparabbli.  
Madankollu, kien ġie deċiż li sakemm jiġi konkluż ftehim globali dwar dan il-perċentwal ta’ 
30%, l-UE se tkun impenjata li tnaqqas l-emissjonijiet ta’ gassijiet b’effett serra tagħha 
b’20% biss. 
Kif tispjega l-Kummissjoni dan id-divrenzjar? Għaliex il-ħarsien ambjentali u wkoll – fl-
aħħar mill-aħħar – is-saħha pubblika jiddependu daqshekk fuq liema linja ta’ ħidma oħrajn 
jiddeċiedu li jieħdu?  Għandha l-UE sempliċiment isserraħ fuq kriterji ekonomiċi u fuq 
evalwazzjonijiet ta’ kompetittività?
B’liema mod il-Kummissjoni tippjana li teżercita pressjoni fuq l-Istati Uniti ta’ l-Amerka 
sabiex dawn jirrispettaw il-Protokoll ta’ Kyoto u l-impenji lilhinn mill-2012?

2. Ħidma ta’ l-UE biex titnaqqas ir-rata ta’ mortalità inċidentali ta’ għasafar tal-baħar 
minħabba qbid mhux intenzjonat (Bart Staes)
Fil-laqgħa tal-Kumitat għas-Sajd ta’ l-Organizzazzjoni ta’ l-Ikel u l-Biedja (OIB) fl-1999, l-
UE impenjat ruħha li tipproduċi pjan ta’ Ħidma tal-Komunità għat-tnaqqis ta’ qbid 
inċidentali ta’ għasafar tal-baħar. 300,000 għasfur tal-baħar, li minnhom 100,000 albatross, 
imutu kull sena fid-dinja kollha, l-iktar f’sajd b’konzijiet twal ħafna - li l-biċċa l-kbira jopera 
taħt il-bandiera ta’ l-UE. Fil-Komunikat dwar l-Integrazzjoni ta’ konsiderazzjonijiet 
ambjentali fil-CFP (COM(2002)186), ġiet stabbilita mira li tkun proposta leġiżlazzjoni tal-
Komunità dwar dan sa l-2003.  Il-Komunikat tal-Kummissjoni ppubblikat dan l-aħħar dwar 
it-Twaqqif ta’ telf ta’ Bijodiversità sa l-2010 jinkludi għal darba oħra din il-mira, mingħajr 
ebda skadenza ċara. Tista’ l-Kummissjoni tgħidilna xi progress sar fuq din il-kwistjoni?
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3. Tniġġis tax-Xmara Rába (Peter Olajos)
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L-unika xmara fl-Ungerija li hija tajba għal kenura fuq medda ilma baxx, ix-Xmara Rába, 
għal bosta snin tniġġset minn impjanti industrijali tul ix-xmara fuq in-naħa tal-fruntiera 
Awstrijaka: il-fabbrika Lyocell, il-konzerija u l-pawerstejxin ġeotermali ta’ Fürstenfeld. Il-
kwantitajiet kbar ta’ sustanzi li huma jitfgħu fix-xmara, li jkun fihom sustanzi kimiċi, żejt u 
wkoll melħ, jikkawżaw lix-xmara li timtela bir-ragħwa, li, apparti mill-ħsara estetika li 
tirriżulta, iqajmu kwistjonijiet ekoloġiċi serji.  Ir-riċerka turi li l-bijodiversità tax-xmara 
qiegħda tonqos b’mod kostanti minħabba dan it-tniġġis, filwaqt li l-interess fl-ekoturiżmu, 
is-sajd bil-qasba u l-isport ta’ l-ilma li kien jiddependi fuqha naqas u ġie fix-xejn. 

F’dawn l-aħħar snin, l-Awstrija għamlet bosta wegħdiet sabiex twaqqaf it-tniġġis u treġġa’ 
lura lix-xmara għall-kondizzjoni ekoloġika oriġinali tagħha. Dan l-aħħar, nhar is-27 ta’ Frar 
2007, il-Kanċillier ta’ l-Awstrija ħabbar li sussidji ta’ l-Istat se jingħataw  lil l-impjanti li ma 
kinux qegħdin jaħdmu bi qbil mar-regoli ta’ l-UE u fejn it-teknoloġija li qiegħda tintuża 
kienet qiegħda tagħmel ħsara lil l-ambjent, inklużi t-tliet impjanti msemmijin hawn fuq.
Fis-sentejn li għaddew, jien ressaqt żewġ mistoqsijiet dwar l-istess suġġett lill-istituzzjonijiet 
ta’ l-UE (Mistoqsija bil-Miktub tad-9 ta’ Diċembru 2005 lill-Kummissjoni dwar ir-ragħwa 
fix-Xmara Rába (P-4838/05) u Mistoqsija Orali f’Ġunju 2006 ukoll dwar ir-ragħwa fix-
Xmara Rába (H-0075/06), li jien indirizzajt b’mod dirett lill-Presidenza Awstrijaka), u li 
għalihom tassew irċivejt tweġibiet, iżda ma saret ebda azzjoni vera minn dakinhar. Tassew, 
is-sitwazzjoni kompliet tmur għall-agħar.
X’se tagħmel il-Kummissjoni biex twaqqaf it-tniġġis tax-Xmara Rába u l-qerda ta’ l-
organiżmi li qegħdin jgħixu hemmhekk? Kif l-Awstrija, min-naħa tagħha, se tinforza 
regolamenti ambjentali li jorbtu? Liema garanzija hemm li se jinstab rimedju xieraq għal din 
is-sitwazzjoni, li ilha tippersisti għal iktar minn ħames snin?

4. Enerġiji riċiklabbli (Roberto Musacchio)
Filwaqt li titqies l-importanza kbira li jkunu adottati miżuri xierqa għat-titjib u l-għoti ta’ 
appoġġ lill-enerġiji riċiklabbli enfasizzati mill-komunikati riċenti kollha tal-KE marbutin 
mal-bidla fil-klima, aħna nistaqsu jekk il-Kummissjoni Ewropea hijiex konxja tat-
traspożizzjoni koerenti fil-qafas leġiżlattiv Taljan tad-Direttiva 2001/77 permezz ta’ l-att 
leġiżlattiv nru. 387 kif maħruġ fid-29.12.2003. B’mod partikolari aħna nistaqsu jekk l-
inklużjoni fl-istqarrija ta’ enerġiji riċiklabbli, kif miktub fid-direttiva deskrittiva tal-KE, ta’ 
enerġija pprodotta minn impjanti ibridi ta’ l-enerġija u b’mod partikolari l-użu ta’ skart  
kombustibbli magħmul mill-fossili billi jittieħdu f’impjanti fejn jnħaraq anki jekk m’humiex 
skart bijodegradabbli hijiex konsistenti ma’ l-għan tad-Direttiva.

5. Mistoqsija lill-Kummissjoni marbuta ma’ l-implimentazzjoni ta’ leġiżlazzjoni 
ambjentali mill-Istati Membri (Evangelia Tzampazi)

L-Artikolu 3 tad-Direttiva 2001/77/KΕ dwar il-promozzjoni ta’ elettriċità pprodotta minn 
sorsi ta’ l-enerġija riċiklabbli jeħtieġ li l-Istati Membri jistabbilixxu miri indikattivi 
nazzjonali għall-konsum ta’ l-elettriku. Skond l-Artikolu 27 tal-Liġi 3468, il-Greċja impenjat 
ruħha li tiżgura li, sa l-2010, 20.1% ta’ l-elettriċità tagħha tiġi ġġenerata minn sorsi 
riċiklabbli.  Minkejja l-ħtieġa li jkun adottat pjan għat-tħaddim ta’ sorsi ta’ l-enerġija 
riċiklabbli, dan għadu ma sarx, bir-riżultat li proġetti waqgħu lura mill-iskeda, u għaldaqstant 
inħoloq klima ta’ inċertezza għall-investitur.
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Tqis il-Kummissjoni l-mira ta’ 20% li trid tinkiseb sa l-2010 u, jekk le, liema miżuri se tieħu 
sabiex tippromwovi l-ġenerazzjoni ta’ l-elettriċità minn sorsi ta’ l-enerġija riċiklabbli fil-
Greċja?

Għandha l-ħsieb il-Kummissjoni li tirrikkmanda li tiġi stabbilita mira li torbot għall-
ġenerazzjoni ta’ l-elettriċità minn sorsi ta’ l-enerġija riċiklabbli fuq livell ta’ l-UE?

6. Direttiva dwar vetturi spiċċuti (Chris Davies)
Sodisfatta l-Kummissjoni li r-Renju Unit qiegħda tilħaq ir-rekwiżiti tad-Direttiva, u b’mod 
partikolari li qiegħda teħles mill-vetturi kollha permezz ta’ Faċiltajiet Awtorizzati ta’ 
Trattament u li qegħdin jinħarġu Ċertifikati ta’ Qerda fil-każijiet kollha?

7. Għażla ta’ siti Natura 2000 fir-Rumanija u fil-Bulgarija:
Skond id-Direttiva ta’ l-Ambjenti Naturali, il-Bulgarija u r-Rumanija kienu meħtieġa jagħtu 
l-listi proposti tagħhom tas-siti Natura 2000 lill-Kummissjoni Ewropea sad-data tas-sħubija 
tagħhom, nhar l-1 ta’ Jannar 2007. Issottomettew issa dawn iż-żewġ pajjiżi  l-listi uffiċjali 
tagħhom tas-siti? Jekk le, meta l-Kummissjoni qiegħda tistenna li tirċievi l-listi tagħhom, u 
liema miżuri huma fis-seħħ fuq livell nazzjonali jew ta’ l-UE sabiex ikun żgurat li siti 
potenzjali Natura 2000 sadattant ma jinqerdux minn attivitajiet illegali?  

B’mod speċifiku, diġà jeżistu rapporti li għadd ta’ żoni eżistenti mħarsin taħt leġiżlazzjoni 
nazzjonali, inklużi siti potenzjali Natura 2000, qiegħda ssirilhom ħsara kbira minn 
kostruzzjoni illegali, minn qtugħ ta’ siġar u minn qbid mingħajr permess. Eżempji jinkludu 
faċiltajiet ta’ skijjar mibnijin b’mod illegali fil-Park Nazzjonali ta’ Pirin fil-Bulgarija; 
kostruzzjoni illegali ta’ djar ta’ btala fil-Park tan-Natura ta’ Stranzha u żoni oħrajn mal-kosta 
tal-Baħar l-Iswed tal-Bulgarija; kostruzzjoni illegali ta’ faċiltajiet għat-turiżmu/għar-
rikreazzjoni fil-Park tan-Natura ta’ Ceahlau fir-Rumanija; u qtugħ illegali ta’ siġar fil-Park 
Nazzjonali ta’ Piatra Craiului fir-Rumanija. 

Il-Kummissjoni konxja ta’ dawn l-attivitajiet illegali u liema miżuri tipproponi li tieħu 
flimkien mal-gvernijiet nazzjonali dwar dan?


