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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Il-Green Paper dwar Politika Marittima tal-ġejjieni għall-UE hija dokument milqugħ ħafna, 
minħabba li kif id-dokument innifsu jinnota:
it-tgawdija kontinwa tal-benefiċċji li [l-ibħra tagħna] jipprovdu jkunu possibbli biss permezz 
ta' rispett f'sens profond għalihom fi żmien meta r-riżorsi tagħhom huma mhedda minn 
pressjonijiet severi u bl-abilità tekonoloġika dejjem tiżdied tagħna biex nisfruttawhom.   It-
tnaqqis aċċellerat ta' bijodiversità marittima b'mod partikulari minħabba t-tniġġis, l-impatti 
tal-bidla fil-klima u sajd mingħajr limiti huma sinjali ta' twissija li ma nistgħux ninnjoraw.
(paġni 5-6)
Wasal il-waqt li l-Kummissjoni tieħu l-inizjattiva li tipprova tiżviluppa politika marittima 
koordinata u koerenti.
Minbarra li tinnota b'mod frekwenti sa liema punt l-ambjent marittimu ġie degradat, il-Paper 
tistipula punti importanti oħrajn li r-rapporteur ta' l-opinjoni tiegħek jaqbel magħhom:
- deterjorament ta' l-ambjent marittimu jnaqqas il-potenzjal ta' l-impjiegi;
- kwalunkwe politika ta' l-UE trid tkun żviluppata f'kuntest internazzjonali;
- żvilupp u introduzzjoni ta' teknoloġiji ġodda biex jiżguraw sostenibilità ambjentali jistgħu 
jwasslu għal impjiegi u opportunitajiet ta' esportazzjoni;
- dejta dwar l-ambjent marittimu mhix sodisfaċenti (nuqqas ta' dejta, dejta li ma taqbilx bejn l-
Istati Membri, eċċ) u jitwettqu proposti għal titjib. 
Teżisti ħtieġa d'mod urġenti għal sistema ta' ppjanar spazjali għal attivitajiet marittimi bbażati 
fuq approċċ ta' ekosistema li meta jkun meħtieġ tistabbilixxi restrizzjonijiet fuq l-attivitajiet 
(ara paġna 34).
Il-Paper tistipula li l-politika marittima għandha tkun ibbażata fuq żewġ pilastri - l-Istrateġija 
ta' Liżbona u l-Istrateġija Tematika għall-Protezzjoni u l-Konservazzjoni ta' l-Ambjent 
Marittimu. Ir-rapporteur ta' l-opinjoni tiegħek jirrikonoxxi li jista' jkun diffiċli li tirrikonċilja 
t-talbiet tat-tkabbir ekonomiku u l-konservazzjoni ambjentali, iżda jħoss li enfasi b'mod 
qawwi fuq il-benefiċċji tat-tkabbir ekonomiku fuq perjodu ta' żmien qasir tista', fuq perjodu 
ta' żmien fit-tul, twassal għal ħsara konsiderevoli, kemm f'sens ambjentali kif ukoll f'sens 
ekonomiku. Huwa ċar mill-Paper, li l-Kummissjoni tirrokonoxxi l-potenzjal għat-tkabbir 
ekonomiku li jista' jirriżulta minn impenn għal konservazzjoni ta' l-ambjent fil-baħar, u 
jissemmew - l-enerġija lil hinn mill-kosta, il-forom ta' trasport bil-baħar li jagħmlu inqas ħsara 
lill-ambjent, bini ta' vapuri u teknoloġiji oħrajn biex jiżguraw is-sostenibilità ambjentali.
Ir-rapporteur ta' l-opinjoni tiegħek iħeġġeġ lill-Kumitat biex jiżgura li d-Direttiva ta' Strateġija 
Marittima, li hija l-pilastru leġiżlattiv ta' l-impenn ta' l-UE għal konservazzjoni marittima, ma 
tkunx imdgħajfa waqt il-proċess ta' l-adozzjoni finali tagħha, lanqas b'riżultat ta' 
diskussjonijiet dwar il-Politika Marittima. Huwa importanti b'mod partikulari li d-definizzjoni 
ta' status ambjentali xieraq tinżamm fid-Direttiva, kif ukoll li tingħata spinta lill-Istati Membri 
biex japplikaw b'mod sħiħ leġiżlazzjoni ambjentali oħra, bħad-Direttiva Habitats, Natura 
2000, u oħrajn.
Il-bidla fil-klima hija ta' importanza fundamentali għall-UE, u għall-bqija tad-dinja, li l-
kampanja ta' l-UE biex tnaqqas it-tniġġis trid tkun waħda mill-ogħla prijoritajiet tagħha. It-
trasport fil-forom kollha tiegħu (ajru, toroq u baħar) jikkontribwixxi għal sehem dejjem 
jiżdied ta' tniġġis ġenerali b'gassijiet bl-effett serra, u l-Kummissjoni teħtieġ b'mod urġenti li 
twettaq proposti biex tnaqqas dan it-tniġġis, li jkun ta' benefiċċju addizzjonali għal kontribut 
ta' l-impjiegi permezz ta' l-iżvilupp ta' tagħrif teknoloġiku li pajjiżi oħrajn ikunu jeħtieġu.
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Fl-aħħarnett, suġġett wieħed huwa kospikwu bl-assenza tiegħu mill-Paper. Il-militar 
jissemma' biss għal kontribuzzjonijiet pożittivi potenzjali tiegħu għal politika marittima, 
permezz tat-tiftix u s-salvataġġ, infurzar tal-liġi, eċċ. Xejn ma jissemma' dwar il-qerda 
ambjentali li tista' tkun ikkawżata mill-korp militari ta' l-Istati Membri u mill-attivitajiet 
tagħhom. Dan in-nuqqas għandu jissemma' fir-riżoluzzjoni.

SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel jistieden lill-Kumitat 
għat-Trasport u t-Turiżmu, bħala l-Kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora s-suġġerimenti li 
ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni li se jadotta:

1. Ifakkar mill-ġdid fir-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew ta' l-14 ta' Novembru 2006 
dwar l-Istrateġija Tematika għall-Protezzjoni u l-Konservazzjoni ta' l-Ambjent 
Marittimu1 u b'mod partikulari jisħaq mill-ġdid dwar il-ħtieġa għal 

• l-objettiv ġenerali ta' l-UE għandu jkun l-użu sostenibbli ta' l-ibħra u l-konservazzjoni 
ta' l-ekosistemi ta' l-ibħra, inkluża politika ta' l-UE b'saħħitha għal protezzjoni ta' l-
ibħra, li timmira biex ikun evitat aktar telf ta' bijodiversità u deterjorament ta' l-
ambjent ta' l-ibħra;

• l-inklużjoni ta' definizzjoni komuni għall-UE kollha ta' status ambjentali xieraq;

• l-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent biex tipprovdi analiżi regolari ta' l-ambjent ta' l-
ibħra, li jeħtieġ titjib fil-ġbir nazzjonali ta' dejta, ta' rrappurtar u ta' skambju;

• rikonoxximent ta' l-importanza ta' konsultazzjoni, koordinazzjoni u koperazzjoni minn 
qabel ma' pajjiżi tal-viċinanza fl-adozzjoni u fl-implimentazzjoni tad-Direttiva ta' 
Strateġija ta' l-Ibħra li jmiss (COM(2005)0505 – C6-0346/2005 – 2005/0211(COD)), 
kif enfasizzat fil-pożizzjoni tiegħu ta' l-14 Novembru 20062;

2. Jinsisti li ambjent nadif ta' l-ibħra, b'bijodiversità suffiċjenti biex tiżgura l-iffunzjonar 
xieraq ta' l-ekosistemi komponenti tiegħu, huwa essenzjali għall-Ewropa; jinsisti wkoll li 
l-valur intrinsiku ta' zoni marittimi jfisser li l-benefiċċji ta' status ambjentali xieraq ta' l-
ibħra fl-UE jestendi lil hinn sew mill-kisbiet ekonomiċi potenzjali mill-isfruttament tal-
komponenti varji ta' l-ibħra, ta' l-ilmijiet kostali u ta' baċiri ta' xmajjar u li għalhekk il-
konservazzjoni u, f'ħafna każijiet, ir-rijabilitazzjoni ta' l-ambjent ta' l-ibħra ta' l-UE hija 
obbligatorja; 

3. Għalhekk huwa konvint li riżorsi li jerġgħu jiġġeddu ta' l-ambjent ta' l-ibħra jistgħu u 
għandhom ikunu użati b'mod sostenibbli biex l-isfruttament tagħhom, u l-benefiċċji 
ekonomiċi li jirriżultaw, ikunu jistgħu jkomplu fuq perjodu ta' żmien fit-tul;

4. Imwissi bl-impatti tal-bidla fil-klima fuq l-ekosistemi ta' l-ibħra anke fl-aqwa ċirkustanzi 
ta' protezzjoni tal-klima, jistieden għal attenzjoni xierqa biex tingħata lill-vulnerabilità 
addizzjonali ta' l-ambjent ta' l-ibħra għal fatturi ta' pressjoni oħrajn minħabba dawn l-

  
1 P6_TA(2006)0486.
2 P6_TA(2006)0482.
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impatti; jinsisti li t-tniġġis ta' gassijiet ta' l-effett serra minn attivitajiet marittimi jrid ikun 
indirizzat b'mod urġenti b'miżuri effettivi; 

5. Jinnota li ħafna tniġġis fl-ambjent tal-baħar joriġina minn sorsi bbażati fuq l-art, anke, 
iżda mhux limitat għal fdal agrikolu u tniġġis industrijali, li għandu impatt speċjali li 
jagħmel il-ħsara fuq ibħra magħluqin jew kważi magħluqin; jenfasizza li l-UE trid tagħti 
attenzjoni partikulari lill-dawn l-oqsma u tieħu miżuri biex tillimita u tevita aktar tniġġis;

6. Iqis li biex ikun żgurat li l-għalf tal-ħut mhux kontaminat b'oriġini minn sorsi ta' l-UE, 
huwa essenzjali li jitnaqqsu elementi li jniġġsu ġejjin mill-baħar;

7. Iqis li l-implimentazzjoni b'mod sħiħ u fil-waqt tal-leġiżlazzjoni ambjentali kollha ta' l-
UE (inter alia id-Direttiva ta' Qafas għall-Ilma1, Abitazzjonijiet2 u Direttivi għall-
Għasafar3, Direttiva għan-Nitrati4, Direttiva għall-Kubrit tal-Fjuwil tal-Baħar5, Diretttiva 
għas-Sanzjonijiet Penali għat-Tniġġis tal-Baħar6) hija importanti għal konservazzjoni tal-
kwalità ta' l-ambjent marittimu, u li l-Kummissjoni għandha tadotta l-pressjoni kollha 
meħtieġa biex tinkoraġġixxi l-Istati Membri biex jimplimentawha, anke, jekk ikun 
meħtieġ, b'azzjoni legali;

8. Fil-kuntest tat-titjib fl-infurzar tal-leġiżlazzjoni ta' l-UE u fil-prevenzjoni ta' tniġġis tal-
baħar, ifakkar fit-talba tiegħu ta' qabel biex il-Kummissjoni tistudja l-possibilità li jkun 
attivat it-twaqqif ta' servizz ta' gwardja kostali Ewropew; 

9. Huwa konvint li l-prinċipju prekawzjonali, kif stipulat fl-Artikolu 174(2) tat-Trattat KE, 
irid jifforma l-bażi tat-tipi kollha ta' sfruttament taz-zoni marittimi fl-UE; għalhekk 
jenfasizza li nuqqas ta' ċertezza xjentifika m'għandhiex tintuża bħala skuża għal 
postponiment ta' azzjoni preventiva; 

10. Iqis li l-kunċett ta' responsabilità soċjali korporattiva hija ta' valur limitat fil-kuntest tal-
konservazzjoni ta' l-ambjent tal-baħar, meta mqabbel mal-leġiżlazzjoni, u li għalhekk 
bażi ta' leġiżlazzjoni xierqa trid tkompli tenfasizza l-programm Komunitarju għal 
konservazzjoni ambjentali, biex ikun imsaħħaħ b'azzjonijiet volontarji mwettqa minn 
kumpaniji li jixtiequ juru l-imġieba responsabbli tagħhom;

11. Jenfasizza li l-UE trid b'mod attiv tkun involuta fit-tmexxija marittima fil-livell 
internazzjonali biex tippromwovi l-istess kundizzjonijiet għal ekonomija marittima 
mingħajr ma tikkomprometti l-ambizzjoni dwar sostenibilità ambjentali ta' attivitajiet 
marittimi;

  
1 ĠU L 327, 22.12.2000, p. 1. (Direttiva 2000/60/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' Ottubru 
2000 li tistabbilixxi qafas għal azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-politika għall-ilma).
2 ĠU L 206, 22.7.1992, p. 7. (Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE tal-21 ta' Mejju 1992 dwar il-konservazzjoni ta' 
abitazzjonijiet naturali u ta' flora u fawna selvaġġa).
3 ĠU L 103, 25.4.1979, p. 1. (Direttiva tal-Kunsill 79/409/KEE tat-2 ta' April 1979 dwar il-konservazzjoni ta' 
għasafar selvaġġi).
4  ĠU L 375, 31.12.1991, p. 1. (Direttiva tal-Kunsill 91/676/KEE tat-12 ta' Diċembru 1991 rigward il-protezzjoni 
ta' ilmijiet kontra t-tniġġis ikkawżat minn nitrati minn sorsi agrikoli).
5 ĠU L 121, 11.5.1999, p. 13. (Direttiva tal-Kunsill 1999/32/KE tas-26 ta' April 1999 rigward tnaqqis fil-
kontenut ta' kubrit ta' ċerti fjuwils likwidi u li temenda d-Direttiva 93/12/KEE).
6 ĠU L 255, 30.9.2005, p. 11. (Direttiva 2005/35/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-7 ta' Settembru 
2005 dwar tniġġis ġej mill-vapuri u dwar l-introduzzjoni ta' pieni għal ksur).



PA\655188MT.doc PE 386.294v01-006/7PA\655188MT.doc

MT

12. Jirrikonoxxi l-importanza taz-zona kostali għall-iżvilupp ta' enerġija li terġa' tiġġedded li 
tifforma parti kruċjali u integrali mill-isforzi ta' l-UE biex tiġġieled il-bidla fil-klima 
globali; jinnota li l-għażla xierqa ta' zoni biex tippermetti għall-iżvilupp ta' siti għall-
produzzjoni ta' enerġija mir-riħ, mill-marea u minn forom oħra għalhekk se tkun 
meħtieġa biex ikun minimizzat il-konflitt ma' utenti oħrajn ta' l-ambjent tal-baħar u tevita 
d-deterjorament ta' l-ambjent; jilqa' l-opportunitajiet sinifikattivi offruti mill-industriji ta' 
l-enerġija li terġa' tiġġedded għall-ħolqien tax-xogħol u tat-tagħrif tekniku fl-UE;

13. Jikkonferma mill-ġdid il-pożizzjoni tiegħu ta' l-14 ta' Novembru 2006 dwar id-Direttiva 
ta' Strateġija għall-Ibħra, u b'mod partikulari fir-rigward tal-projbizzjonijiet u/jew kriterji 
għar-rimi sistematiku/intenzjonat ta' kwalunkwe materjal solidu, likwidu jew gass fil-
kolonna ta' l-ilma, f'qiegħ il-baħar jew fis-saff ta' ħamrija taħt wiċċ il-ħamrija; minnbarra 
dan, iqis li kwalunkwe ħażna ta' dijossidju ta' karbonju f'qiegħ il-baħar u fis-saff ta' 
ħamrija ta' taħt il-ħamrija għandħa tkun suġġetta għal awtorizzazzjoni skond il-liġi 
internazzjonali, għal analiżi ta' l-impatt ambjentali bi qbil mad-Direttiva tal-Kunsill 
85/337/KEE1 u għal konvenzjonijiet internazzjonali relevanti, kif ukoll għall-
immonitorjar u kontrolli regolari; 

14. Jinsisti li l-ippjanar ta' l-iżvilupp kollu tul il-kosta twila tal-Komunità, għal żvilupp urban, 
għal siti industrijali, għal portijiet u marini, siti rikreattivi eċċ., irid iqis b'mod espliċitu l-
konsegwenzi tal-bidla fil-klima u ż-żieda assoċjata fil-livell tal-baħar, inklużi l-frekwenza 
u s-saħħa dejjem jiżdiedu tal-maltempati u tul ogħla tal-mewġ;  jinsisti li ebda stallazzjoni 
nukleari ġdida ma tinbena f'zoni kostali;

15. Iqis li l-kunċett ta' "clustering" jista' jkollu impatti pożittivi fuq l-ambjent tal-baħar jekk 
il-konservazzjoni ta' l-ambjent, il-kontroll tat-tniġġis, u teknoloġiji ambjentali oħrajn 
ikunu inkorporati fit-tfassil u l-implimentazzjoni ta' 'clusters' mill-istadji ta' ppjanar 'il 
quddiem; jinnota li l-qsim ta' l-aqwa teknoloġiji ambjentali għandu jikkostitwixxi 
komponent importanti tal-kunċett ta' 'cluster'; 

16. Jilqa' r-rikonoxximent mill-Kummissjoni li "sistema komprensiva ta' pjanar ta' spazju" 
huwa meħtieġ biex jiżgura li l-ambjent regolatorju stabbli; iqis li kriterju essenzjali għal 
pjanar ta' spazju jrid ikun l-organizzazzjoni ta' attivitajiet b'mod li l-impatt ta' attivitajiet  
li jagħmlu ħsara lill-ambjent jinżamm barra zoni sensittivi f'sens ekoloġiku; f'dan il-
kuntest jinsisti dwar l-użu ta' l-istrument ta' Analiżi Stateġika dwar l-Ambjent2;

17. Iżda jinsisti li l-immaniġġajr taz-zona kostali jrid ikollu bħala wieħed mill-objettivi 
prinċipali l-konservazzjoni ta' l-ambjent tal-baħar, milli jistabbilixxi ftit zoni ta' kampjun 
bħala simbolu għal konservazzjoni;

18. F'dan il-kuntest jaqbel mal-Kummissjoni li hemm limitu naturali għall-ammont ta' attività 
tal-bniedem, f'termini ta' densità ta' popolazzjoni u ta' attività industrijali, li zoni kostali 
jistgħu jappoġġjaw mingħajr deterjorament ambjentali serju u possibilment irreversibbli; 

  
1 ĠU L 175, 5.7.1985, p. 40. (Direttiva tal-Kunsill 85/337/KEE tas-27 ta' Ġunju 1985 dwar l-analiżi ta' l-effetti 
ta' ċerti proġetti pubbliċi u privati fuq l-ambjent).
2 ĠU L 197, 21.7.2001, p. 30. (Direttiva 2001/42/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta' Ġunju 2001 
dwar l-analiżi ta' l-effetti ta' ċerti pjanijiet u programmi dwar l-ambjent).
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għalhekk, jappoġġja l-ħsieb tal-Kummissjoni li jeħtieġ studju komprensiv biex dawn il-
limiti jkunu identifikati b'mod aħjar u biex iseħħ pjanar u previżjoni xierqa; 

19. Jaċċetta l-ħsieb tal-Green Paper li jeżistu problemi serji u sinifikattivi fid-dejta 
disponibbli dwar il-kundizzjoni taz-zona marittima u dwar l-attivitajiet li jew qed 
jitwettqu jew għandhom impatt fiha; għalhekk jappoġġja s-sejħa għal programmi imtejba 
aktar għal ġbir ta' dejta, tfassil ta' mapep u sondaġġi, tiftix ta' bastimenti, eċċ. li jinkludu 
l-Istati Membri, lill-Kummissjoni u lill-korpi oħrajn tal-Komunità bħall-Aġenzija 
Ewropea għall-Ambjent u l-Aġenzija Ewropea għas-Sikurezza Marittima; 

20. Jinnota li l-Green Paper issemmi bosta kontribuzzjonijiet utli li jistgħu jitwettqu mill-
militar, inklużi t-tiftix u s-salvataġġ, għajnuna għad-diżastri u sorveljanza tal-baħar; iżda 
jiddispjaċih li xejn ma ssemma' dwar id-deterjorament ambjentali li jista' jkun ikkawżat 
mill-korp militari, bħal testjar ta' armi, sonar ta' taħt l-ilma, kostruzzjoni ta' bażijiet 
navali, u oħrajn; jinsisti, f'dan ir-rigward, li attivitajiet militari jkunu inkorporati b'mod 
sħiħ fil-politika marittima u jkunu suġġetti għal analiżi ta' l-impatt ambjentali u għal 
responsabilità b'mod sħiħ.


