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L-IMPLIMENTAZZJONI TAL-LIĠI EWROPEA DWAR L-AMBJENT

LAQGĦA TAL-KUMITAT GĦALL-AMBJENT BEJN IT-23 U L-25 TA' ĠUNJU
2008

MISTOQSIJIET ORIZZONTALI 

1. Mekkaniżmi ta' kontroll għall-finanzjament mill-UE (S. Hassi)

Kif tiżgura l-Kummissjoni li l-fondi tal-Kummissjoni jintefqu biss fuq proġetti li huma 
f'konformità sħiħa mal-liġi ta' l-UE dwar l-ambjent? 

X'mekkaniżmi ta' kontroll tapplika l-Kummissjoni biex tara jekk ikunx hemm konformità sħiħa?

X'mekkaniżmi jeżistu biex il-Kummissjoni tirkupra fondi li ngħataw għall-proġetti li ma kinux 
f'konformità mal-liġi tal-Komunità dwar l-ambjent?

Kemm-il proġett kien iffinanzjat mill-Komunità mill-2004 'l hawn li ma kienx f'konformità sħiħa 
mal-liġi tal-Komunità dwar l-ambjent, u f'kemm-il każ il-Kummissjoni rkuprat l-ammonti li 
tħallsu indebitament?
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L-IMPLIMENTAZZJONI TAD-DIRETTIVI - KAŻIJIET SPEĊJALI

2. L-implimentazzjoni tal-Leġiżlazzjoni Komunitarja dwar l-Iskart fl-Italja (G. Sacconi)

Fit-23 ta' Mejju, il-Gvern Taljan ħareġ id-Digriet-Liġi Nru 90 dwar miżuri speċjali biex tkun 
trattata l-emerġenza fil-qasam tar-rimi ta' l-iskart fir-reġjun tal-Kampanja.
Il-Kummissjoni se tgħid jekk dan id-digriet huwiex kumpatibbli mad-Direttiva tal-Kunsill 
1999/31/KE tas-26 t'April 1999 dwar ir-rimi ta' skart f’terraferma u mad-Direttiva 2006/12/KE 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 t'April 2006 dwar l-iskart?
Il-Kummissjoni se tgħid ukoll jekk id-digriet in kwistjoni jistax jitqies bħala biżżejjed biex hi 
tissospendi l-proċedimenti li nbdew kontra l-Italja għal żewġ każijiet ta' ksur tal-leġiżlazzjoni ta' 
l-UE dwar il-ħarsien tas-saħħa tal-bniedem u ta' l-ambjent mir-riskji li joħloq l-iskart?

3. L-implimentazzjoni tal-Leġiżlazzjoni Komunitarja dwar l-Iskart fl-Italja (R. 
Mussachio)

Il-Kummissarju Dimas huwa infurmat sew bis-sitwazzjoni ta' emerġenza minħabba l-iskart li 
hemm f'Napli: apprezzajna ħafna d-diskors tiegħu lill-PE fil-15 ta' Jannar li għadda u d-
dikjarazzjoni ta' fiduċja tiegħu fil-kapaċità ta' l-awtoritajiet lokali u nazzjonali fl-Italja li jisibu 
soluzzjoni għall-problema. Kif qed tevalwa l-Kummissjoni d-digriet leġiżlattiv riċenti Taljan nru 
90, maħruġ fit 23 ta' Mejju li jirrigwarda l-aktar il-kalendarji u l-proċeduri li għandhom x'jaqsmu 
mal-miżuri previsti u l-identifikazzjoni ta' postijiet ġodda għar-rimi ta' l-iskart jew it-titjib tas-siti 
għall-ħażna temporanji eżistenti fil-Kampanja? Taħseb il-Kummissjoni li l-ħin previst (sebat 
ijiem) u r-riżorsi umani (numru ta' esperti mnaqqas minn 60 għal 50) u l-mezzi tekniċi pprovduti 
biex tkun realizzata l-evalwazzjoni ta' l-impatt fuq l-ambjent f'konformità mad-Direttivi 85/337 u 
97/11 se jkunu f'konformità mal-leġiżlazzjoni Ewropea? Fid-digriet, l-involviment tal-
popolazzjoni huwa previst biss fl-inizjattivi ta' tixrid ta' informazzjoni min-naħa tal-Ministeru ta' 
l-Edukazzjoni u l-Presidenza tal-Kunsill. Skond il-Kummissjoni, għandu d-digriet Taljan 
japplika b'mod ċar għad-Direttivi 2003/4 u 2003/35 li jimplimentaw il-Konvenzjoni Aarhus li 
tiggarantixxi d-dritt ta' l-informazzjoni u l-parteċipazzjoni fid-deċiżjonijiet rigward pjanijiet ta' 
ġestjoni ta' l-iskart min-naħa ta' partijiet ikkonċernati u l-popolazzjoni in kwantu azzjoni 
prinċipali?

4. Il-finanzjament mill-UE għall-proġetti dwar l-iskart fil-Kampanja (M. Frassoni)

Skond ir-rapport dwar l-istat ta' implimentazzjoni rigward il-qafas ta’ appoġġ Komunitarju ta' 
Diċembru 2007, ir-reġjun Taljan tal-Kampanja rċieva €367.53 miljun mill-Fond Ewropew għall-
Iżvilupp Reġjonali/il-Fond Soċjali Ewropew għall-proġetti marbuta ma' l-iskart u r-
reklamazzjoni taz-zoni kkontaminati bejn l-2000 u l-2006. 54% ta' dawn il-fondi marru għall-108 
proġett ta' reklamazzjoni, filwaqt li l-oħrajn marru għall-proġetti marbuta ma' l-iskart. Ir-rapport 
jirreferi għal żieda fil-persentaġġ ta' ġbir ta' skart isseparat fin-Nofsinhar ta' l-Italja minn 2.4% 
għal 10.2% grazzi għall-finanzjament.
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Minkejja dan iżda, fil-provinċji ta' Napli u Caserta hemm tunnellati fuq tunnellati ta' skart 
mormija fit-toroq. U ċ-ċittadini qed jipprotestaw kontra miżbli kkontrollati ġodda minħabba li 
jista' jkun li f'dawn jintrema (illegalment) skart tossiku, kif ġara f'dawk li jeżistu attwalment.
Barra minn hekk, id-digriet propost reċentement mill-Gvern Taljan potenzjalment jiġġustifika 
dawn il-biżgħat minħabba d-derogi numerużi mill-liġi ta' l-UE li kienu proposti fih.
1. Tista' l-Kummissjoni tipprovdi lista dettaljata ta' dawk kollha li rċevew għajnuna finanzjarja 
mis-somma msemmija ta' € 367.53 miljun?

2. Tista' l-Kummissjoni tagħti prova li l-ammont sħiħ intefaq biss fuq proġetti li kienu 
f'konformità sħiħa mal-liġi ta' l-UE? Jekk ma tistax, kemm-il proġett ineliġibbli kien iffinanzjat, 
u kemm-il ordni ta' rkupru ħarġet għall-ammonti mħallsa indebitament?

3. Liema miżuri se tieħu l-Kummissjoni biex tiżgura li l-410 miljun euro previsti għall-perjodu 
2007-2013 jikkontribwixxu realment għas-soluzzjoni tal-problema ta' l-iskart fil-Kampanja?

5. L-implimentazzjoni tal-Leġiżlazzjoni Komunitarja dwar l-Iskart fil-Greċja (D. 
Papadimoulis)

Il-Kummissjoni, f'okkażjoni preċedenti indikat li, sabiex jikkonformaw mas-sentenza tal-Qorti 
Ewropea tal-Ġustizzja fil-kawża C-205/03, l-awtoritajiet Griegi impenjaw ruħhom li jneħħu l-
miżbliet mhux ikkontrollati kollha sal-31 ta' Diċembru 2008. Skond ir-risposti preċedenti mill-
Kummissjoni, kien hemm 814-il programm ta' rijabilitazzjoni tal-miżbliet illegali kofinanzjati 
mill-Fond ta' Koeżjoni sa Settembru 2007.
Kif evalwat il-Kummissjoni l-informazzjoni pprovduta mill-awtoritajiet Griegi, rigward il-passi 
li ttieħdu għall-għeluq ta' postijiet ta' radam ta' l-iskart illegali u l-użu tal-fondi Ewropej?
X'kienet ir-rata ta' l-użu tal-fondi rilevanti? Fl-opinjoni tal-Kummissjoni, il-postijiet ta' radam ta' 
l-iskart illegali se jkunu spiċċaw jintużaw sa l-aħħar ta' l-2008? X'bi ħsiebha tagħmel il-
Kummissjoni fil-każ li l-awtoritajiet kompetenti Griegi jonqsu milli jżommu l-impenji li ħadu 
biex jimplimentaw il-leġiżlazzjoni Ewropea rilevanti fil-ħin? 

6. L-implimentazzjoni tad-Direttivi dwar l-Habitat fil-Polonja (B. Sonik)

1. F'konnessjoni mal-fatt li l-Gvern Pollakk fassal programm kumpless biex jipproponi u 
jikkataloga zoni għan-Netwerk Ambjentali Ewropew Natura 2000, il-Kummissjoni se tippermetti 
li jsiru bidliet għaz-zoni diġà mressqa għall-programm Natura 2000 (il-bidliet proposti se jkunu 
ġġustifikati u mfassla fuq il-bażi ta' studji xjentiċi speċifiċi)? 

2. Ladarba l-Polonja pproponiet meddiet ta' art kbar għall-inklużjoni fin-netwerk Natura 2000, li 
jestendu għal bejn 20,000 u 30,000 ettaru, il-Kummissjoni se tippermetti li dawn jinqasmu 
f'kategoriji (pereżempju: kategorija 0 - l-ebda possibilità ta' azzjoni; kategorija 1 - possibilità 
limitata u ħtieġa ta' evalwazzjoni ta' l-impatt ambjentali; kategorija 2 - possibilità tajba ta' 
azzjoni; kategorija 3 - l-ebda ħtieġa ta' evalwazzjoni ta' l-impatt ambjentali)? Il-kategoriji jkunu 
ddeterminati fuq il-bażi ta' riċerka xjentifika speċifika.

3. F'każijiet fejn l-investiment huwa diffiċli, ikun possibbli li jkunu organizzati laqgħat ta' ħidma 
mal-korpi rilevanti tal-Kummissjoni Ewropea sabiex jinstabu soluzzjonijiet ta' kompromess u
b'hekk ikun evitat li jitwaqqaf xogħol li diġà beda?
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4. Tista' l-Kummissjoni tipprovdi lill-Polonja b'appoġġ għall-organizzazzjoni u finanzjarju għall-
proċess tar-rijorganizzazzjoni ta' l-istruttura tas-servizzi tagħha għall-ħarsien tan-natura?

5. Jekk ir-riżorsi finanzjarji għal ċerti investimenti jkunu mblukkati, tista' l-Kummissjoni 
tipproponi miżuri li jista' jadotta l-Gvern Pollakk sabiex jiffaċilita l-bidu mill-ġdid tax-xogħol?
(Il-Polonja hija lesta tħallas il-kumpens dovut).

7. L-implimentazzjoni tad-Direttivi dwar l-Habitat fil-Finlandja (S. Hassi, R. Myller)

Id-Direttiva 92/43/KEE dwar il-konservazzjoni ta’ l-habitat naturali u tal-fawna u l-flora selvaġġa 
hija l-pedament tal-politika ta' l-UE dwar in-natura u l-bijodiversità. In-netwerk Natura 2000 kien 
stabbilit skond id-direttiva dwar l-habitat.

Ir-reġjun ta' Pallastunturi fil-Finlandja huwa parti min-netwerk Natura 2000. F'Pallastunturi hemm 
diversi tipi ta' habitat naturali, bħal foresti naturali antiki Fennoskandjani emiboreali b’siġar li 
joħorfu b’weraq kbir, li, skond id-direttiva dwar l-Habitat u l-annessi tagħha, jidħlu fil-kategorija 
ta' interess komunitarju li għaliha l-konservazzjoni titlob id-desinjazzjoni ta' zona speċjali ta' 
konservazzjoni. Fis-siti li għandhom dawn it-tipi, l-Istati Membri huma obbligati li jistabbilixxu l-
miżuri ta' konservazzjoni meħtieġa li jinvolvu pjanijiet ta' ġestjoni xierqa speċifikatament imfassla 
għal dawn is-siti. Id-Direttiva tgħid b'mod ċar li kwalunkwe pjan jew proġett li mhux direttament 
konness ma' jew neċessarju għall-ġestjoni tas-sit iżda li probabbli se jħalli effett sinifkanti fuqu, 
waħdu jew flimkien ma' pjanijiet jew proġetti oħra, għandu jkun suġġett għall-evalwazzjoni xierqa 
ta' l-implikazzjonijiet tiegħu għas-sit fil-perspettiva ta' l-għanijiet tal-konservazzjoni tas-sit.

Bħalissa hemm pjanijiet għall-bini ta' kumpless ta' lukanda fir-reġjun ta' Pallastunturi. Dan jista' 
jkollu effetti serji fuq l-ispeċi u l-habitats tar-reġjun u għalhekk huwa importanti li jsiru l-
evalwazzjonijiet kollha meħtieġa.
Nixtiequ nistaqsu lill-Kummissjoni l-mistoqsijiet li ġejjin: Kif tista' l-Kummissjoni timmonitorja 
zoni bħal Pallastunturi, li huma parti min-netwerk tan-Natura 2000 u li huma suġġetti għall-obbligi 
fid-Direttiva dwar l-Habitat? Kif tista' l-Kummissjoni tiżgura li l-Istati Membru jissodisfaw l-
obbligi tagħhom li jevalwaw ir-riskji kollha possibbli għall-habitat taz-zona u li l-evalwazzjonijiet 
ta' l-implikazzjonijiet għas-sit jissodisfaw ir-rekwiżiti tad-Direttiva dwar l-Habitat u r-regoli tan-
Natura 2000? Il-Kummissjoni f'liema stadju teżamina l-proġetti fiz-zona tan-network tan-Natura 
2000? Il-Kummissijoni teħtieġ informazzjoni preliminari qabel ikun jista' jibda l-proċess tal-bini?
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