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L-AMBJENT TAGĦNA GĦAL-GĦADA

Perit Alan Saliba

Kummissarju għall-Ambjent u l-Ippjanar

DAĦLA

Ir-Rapport dwar l-Istat tal-Ambjent għandu jagħti informazzjoni siewja 
u neċessarja sabiex isir maniġġjar aħjar tal-ambjent u r-riżorsi tagħna 
u sabiex tingħata direzzjoni aħjar għat-tfassil tal-politika u t-teħid ta’ 
deċiżjonijiet f’dan ir-rigward.

L-iżvilupp mgħaġġel li qed nesperjenzaw illum, għalkemm pożittiv, 
billi jżid il-livell tal-għixien tagħna u konsegwentement anke ta’ 
dawk li ġejjin warajna minn lat ekonomiku, għandu wkoll in-negattiv 
tiegħu fejn jidħol l-ambjent billi l-ambjent, jew aħjar il-protezzjoni tal-
ambjent, ma kibritx bl-istess ritmu tat-tkabbir fl-iżvilupp ekonomiku.  
Min-natura tagħna bħala bnedmin, aktar ma nimmaturaw fl-età aktar 
napprezzaw is-saħħa milli d-daqs tal-portafoll finanzjarju tagħna.  
L-istess il-pajjiż għażiż tagħna, aktar ma jiżviluppa fiż-żmien aktar 
għandu japprezza saħħtu, fejn l-ambjent jimxi ’l quddiem, tal-inqas, 
bl-istess rata tal-iżvilupp ekonomiku.

F’din l-opinjoni azzardajt nagħmel suġġerimenti li jistgħu jbiddlu 
l-mod kif inħarsu lejn l-iżvilupp tal-kostruzzjoni f’pajjiżna u li jbiddlu 
wkoll il-mod kif nivvjaġġaw minn post għall-ieħor f’dan il-pajjiż tant 
ċkejken tagħna.  Dawn il-proposti saru fil-limitazzjonijiet tiegħi u 
jistgħu jitbiddlu jew saħansitra jiġu skartati wara li jsiru studji profondi 
u dibattiti sħaħ dwarhom.  Madankollu, ħassejt li għandi nressaqhom 
f’dan l-istadju sabiex napprofitta minn din l-opportunità u kif ukoll 
billi fil-ħajja mgħaġġla tal-lum ma nistgħux nibqgħu nistennew aktar 
u hemm bżonn li naġixxu mill-aktar fis.  Barra minn hekk proposti 
simili jistgħu jixprunaw idejat ġodda min-naħa tal-poplu intelliġenti li 
jsawwar il-gżejjer Maltin.
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L-ewwel proposta tikkonċerna l-protezzjoni taż-żoni rurali tagħna, 
jew aħjar iż-żoni barra mill-iżvilupp (ODZ).  M’għadux jagħmel sens li 
l-awtorità responsabbli mill-ippjanar tiddeċiedi fuq proposti fl-ODZ.  
L-ODZ għandu jiġi protett u mhux ippjanat u għalhekk l-Awtorità tal-
Ambjent u r-Riżorsi għandha tieħu dan ir-rwol, ovvjament wara li 
din tkun attrezzata sew għal din l-eventwalità.  Ma jagħmilx sens li 
dwar proposti ta’ żvilupp f’ODZ l-Awtorità għall-Ambjent u r-Riżorsi 
toġġezzjona u l-Awtorità tal-Ippjanar tapprova.

It-tieni proposta tikkonċerna l-qasam tal-kostruzzjoni, li għaddej 
b’ritmu mgħaġġel u hemm bżonn li jibda jsir micro-planning fejn 
aktar milli naħsbu fi pjan sħiħ għal Malta kollha fejn b’daqqa ta’ pinna 
ngħollu l-għoli kollu b’tal-inqas sular ieħor, l-awtoritajiet jinżlu man-
nies u jispeċifikaw master plan għal kull żona u jekk hemm bżonn anke 
f’kull blokka bini bejn erba’ toroq sabiex ikollna bini olistiku li jagħmel 
użu effiċjenti tal-art, jelimina n-numru kbir ta’ bibien tal-garaxxijiet fit-
toroq tagħna filwaqt li jipprovdi bejt imdaqqas f’livell wieħed għall-
ġbir tal-enerġija solari.

It-tielet proposta titratta t-trasport.  Hemm bżonn li ssir sistema taħt 
l-art illum qabel għada.  Meta wieħed iqis li mina minn Pembroke għall-
Kalkara tkopri distanza nofs it-tul tal-mina minn Malta għal Għawdex, 
kif ukoll il-fatt li din iż-żona tkopri l-maġġorparti tal-popolazzjoni u 
l-postijiet tax-xogħol fil-gżejjer Maltin u meta wieħed iqis li fuq din il-
linja hemm ippjanati proġetti privati enormi li jistgħu jiġu amalgamati 
ma’ din is-sistema minn taħt l-art, m’għandniex għalfejn inħarsu 
daqshekk fit-tul sabiex bħalma ssir il-mina għal Għawdex issir ukoll 
din is-sistema ta’ trasport taħt l-art.  Forsi xi darba nibdew nagħtu 
l-ispazju lura lil min irid jimxi, isuq ir-rota jew jipprattika l-isport fit-
toroq tagħna filwaqt li jieħu ftit tan-nifs nadif u jgawdi l-ambjent.

Hemm ħafna x’jista’ jsir, però rridu nieqfu nipposponu u kif dan ir-
Rapport huwa ibbażat fuq informazzjoni miġbura bejn is-snin 2009 
u 2015, li fl-opinjoni tiegħi hija antikwata meta wieħed iqis xi żviluppi 
seħħew f’dawn l-aħħar tlett snin, għandna nxammru l-kmiem u 
naġixxu mill-aktar fis possibbli qabel ma jkun tard wisq.



Is-suċċess jiddependi mill-kapaċità tagħna 
li nipprovdu aċċess ekwu għar-riżorsi 
ambjentali, filwaqt li noħolqu level playing 
field għal kulħadd.

Hekk kif qed naraw żieda fit-tkabbir 
ekonomiku, għandna naħdmu sabiex 
insaħħu l-għaqda bejn l-iżvilupp u l-ambjent.



L-AMBJENT TA’ MADWARNA
IS-SUĊĊESS TAGĦNA
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Meta nitkellmu dwar l-ambjent ta’ madwarna u kif, 
l-għixien tagħna u s-suċċess tagħna bħala bnedmin 
huwa marbut fs-sħiħ ma’, u kompletament dipendenti 
fuq il-kwalità ta’ dan il-ħabitat, hemm tendenza li ta’ 
sikwit ninsew nikkunsidraw l-efett kbir tan-natura 
umana, kostantament xprunata bix-xewqa li takkumula 
l-aktar ammont ta’ riżorsi possibbli mill-istess ambjent 
tal-madwar sabiex tiggwadanja vantaġġ kompetittiv 
fuq individwi oħra.  Essenzjalment, dak li qed nifaċċjaw 
bħala bnedmin hi problema ekonomika, fejn ir-riżorsi 
għandhom il-limitu tagħhom u s-soluzzjoni hi mudell 
li jiggarantixxi l-aqwa użu tal-materjali li hemm għad-
dispożizzjoni tagħna bi tqassim ġust bejn kulħadd, 
b’mod li ma jikkompromettix ġenerazzjonijiet futuri 
milli jkomplu jagħmlu l-istess  -  mudell ta’ maniġġjar 
ekwitabbli tar-riżorsi ambjentali tagħna minsuġa f 
prinċipji sodi ta’ sostenibilità, li jagħtu serħan il-moħħ li 
l-ambjent li jservi bħala sors tar-riżorsi prezzjużi tagħna 
u l-mezz tagħna li ngħollu l-livell ta’ dak li għandna, jkun 
protett aktar milli distrutt.

Huwa għalhekk li għandna naħdmu id f’id lejn it-tisħiħ 
tal-għaqda bejn l-iżvilupp ekonomiku u l-protezzjoni tal-
ambjent, u li, l-kollaborazzjoni bejn l-esperti ambjentali 
bħala gwardjani tal-ħabitat u dawk li jfasslu l-politika 
ambjentali fr-rwol tagħhom li jittraduċu l-evidenza 
xjentifka f strumenti li jimmotivaw tisħiħ soċjo-
ekonomiku, għandha tkun kollaborazzjoni kontinwa 
u eżempju ċar ta’ xi tfsser li tiżviluppa b’rispett lejn in-
natura.

L-AMBJENT TA’ MADWARNA
IS-SUĊĊESS TAGĦNA

INTRODUZZJONI
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Ir-Rapport dwar l-Istat tal-Ambjent 2018

Ir-Rapport dwar l-Istat tal-Ambjent, preparat u 
ppubblikat mill-Awtorità għall-Ambjent u r-Riżorsi bħala 
l-awtorità kompetenti għall-affarijiet ambjentali, huwa 
għodda prezzjuża, intenzjonata sabiex ‘tkejjel’ l-istat 
tar-riżorsi ambjentali tagħna, simili ħafna għal kif tabib 
juża strumenti sabiex isir jaf dwar il-funzjonijiet vitali 
tagħna u b’hekk ikun jista’ jagħmel l-aħjar dijanjożi biex 
ikun jista’ jissuġġerixxi l-aħjar trattament lill-pazjent 
tiegħu.  Għal din ir-raġuni, iż-żmien tal-pubblikazzjoni 
tar-Rapport u l-frekwenza ta’ meta dan isir, f’intervalli 
ta’ kull erba’ snin kif imniżżel f’Sezzjoni 8(3)(g) tal-Att 
dwar il-Portezzjoni tal-Ambjent  -  Kapitolu 549 tal-
Liġijiet ta’ Malta, kien impost sabiex isosstni l-ħtieġa li 
jkun hemm mekkaniżmu ibbażat fuq evidenza fi żmien 
opportun li jkun effettiv u ta’ min jorbot fuqu sabiex 
jiggwida mġieba pożittiva bħall-azzjonijiet taċ-ċittadin 
u deċiżjonijiet politiċi li jindirizzaw problemi prinċipali.

L-Opinjoni tal-Kummissarju

Din l-Opinjoni, li toħroġ mid-dispożizzjoni mniżżla taħt 
Sezzjoni 57(3) tal-Att dwar il-Protezzjoni tal-Ambjent, 
li tistipula li l-Kummissarju għall-Ambjent u l-Ippjanar 
fi ħdan l-Uffiċċju tal-Ombudsman għandu jressaq 
l-opinjoni tiegħu dwar dan ir-Rapport lill-iSpeaker tal-
Kamra tar-Rappreżentanti fi żmien tminn ġimgħat 
minn meta l-istess Rapport jiġi mgħoddi lilu, fis-27 ta’ 
Awwissu 2018, hija l-ewwel waħda tan-natura tagħha.  
Konformi mal-funzjonijiet ta’ dan l-Uffiċċju, bħala 
rappreżentant awtonomu bil-mandat li jissalvagwardja 
d-drittijiet tal-individwu, sabiex jippromwovi d-drittijiet 
ugwali għal kulħadd, ġustizzja u ekwità fl-azzjonijiet 
amministrattivi, u kif ukoll sabiex itejjeb ir-relazzjoni 
bejn l-istrumenti governattivi f’kull livell maċ-ċittadin, 
ir-reviżjoni u l-analiżi dwar ir-Rapport tistrieħ fuq 
eżaminazzjoni dettaljata bl-użu ta’ kriterji ta’ konformità 
li jiddeterminaw sa liema estent, id-dritt tal-pubbliku 
li jirċievi informazzjoni ambjentali li hija relevanti u 
valida miżmuma mill-awtoritajiet pubbliċi, qed tiġi 
salvagwardjata.

Skrutinju f’kull livell tal-Gvern

Qabel ma ngħaddi għad-dettalji tal-investigazzjoni 

MESSAĠĠI 
EWLENIN

IR-RAPPORT DWAR 
L-ISTAT TAL-AMBJENT

Ir-Rapport dwar l-Istat tal-
Ambjent, ippubblikat mill-
Awtorità għall-Ambjent u 
r-Riżorsi kull erba’ snin huwa 
għodda utli sabiex jitkejjel 
l-istat tar-riżorsi ambjentali 
tagħna.

Din l-opinjoni dwar ir-Rapport, 
imwassla lill-iSpeaker tal-
Kamra tar-Rappreżentanti, 
tiġġudika l-konformità tar-
Rapport għall-utilità tiegħu 
u hija opportunità sabiex 
issejjaħ għall-azzjoni sabiex 
jiġu indirizzati problemi 
ambjentali li huma evidenti.

IR-RAPPORT TA’ VALUR LI JGĦIDILNA ĦAFNA
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tagħna, ser nieħu din l-opportunità sabiex nipproponi 
li reviżjoni simili għandha tiġi estiża u tkun obbligatorja 
għal rapporti oħra simili li jinħarġu minn entitajiet tal-
Gvern u istituzzjonijiet pubbliċi, aktar u aktar issa li ġew 
stabbiliti aġenziji ġodda u kif ukoll awtoritajiet ġodda 
bħalma hemm l-intenzjoni li jseħħ fil-qasam tal-Bini u 
Kostruzzjoni.

L-informazzjoni meta jkollna bżonnha

Ir-Rapport dwar l-Istat tal-Ambjent 2018 huwa wkoll 
l-ewwel wieħed għall-Awtorità għall-Ambjent u r-Riżorsi 
(ERA) li hi relattivament ġdida wara li, fis-sena 2016 
infirdet minn dik li kienet awtorità unika responsabbli 
mill-protezzjoni tal-ambjent u mill-ippjanar tal-iżvilupp.  
Dan ir-Rapport ħareġ għaxar snin wara l-pubblikazzjoni 
tal-aħħar Rapport fis-sena 2008, u huwa ibbażat fuq 
riżultati u informazzjoni miġbura bejn is-snin 2009 u 
2015.  Meta wieħed jikkunsidra l-kuntest tal-avvenimenti 
u l-isforz enormi iffukat fuq dan il-kompitu, l-għarfien 
estensiv li dan ir-Rapport jinkorpora f’dokument uniku 
jidher li huwa notevoli.  Madanakollu, fid-dawl tal-
fatt li dak li issa għandna fuq il-mejda huwa pjuttost 
antikwat, ma nistax ma nikkummentax dwar in-
nuqqasijiet f’sistema li tonqos milli titrażmetti din it-tip 
ta’ informazzjoni essenzjali fi żmien opportun sabiex 
tippermetti l-aħjar azzjoni.

Sfortunatament, ir-Rapport fih ukoll xi inkonsistenzi 
meta niġu għall-medda taż-żmien trattata fir-
rappurtaġġ, billi għalkemm il-perjodu bejn is-snin 
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2009 u 2015 ġie meħud bħala r-referenza bażi għar-
Rapport, f’ċertu każijiet informazzjoni aktar riċenti ġiet 
inkluża mentri f’każijiet oħra din tħalliet barra.  Per 
eżempju, ninnotaw b’sodisfazzjon li meta niġu għall-
ambjent marittimu, illum għandna aktar minn 35% tal-
ibħra tagħna li ngħataw protezzjoni b’denominazzjoni, 
u li dan kien b’riżultat ta’ studji li ġew riċentament 
konklużi.  Meta niġu għal żviluppi oħra, bħal proġetti 
kbar u proposti li jista’ jkollhom impatt straordinarju 
fuq l-istat tal-ambjent tagħna - l-istat tat-toroq tagħna 
u l-infrastruttura, l-impjant li jiġġenera l-enerġija mill-
iskart, il-mina bejn Malta u Għawdex, u l-possibilità 
ta’ reklamazzjoni  ta’ art, indikaturi importanti, bħad-
densità tal-popolazzjoni; statistika importanti bħal 
dik relatata mas-settur tal-kostruzzjoni u deċiżjonijiet 
ta’ ippjanar; u l-implimentazzjoni ta’ pjani ta’ azzjoni 
prinċipali bħall-Pjan għall-Immaniġġjar tal-Iskart, il-
Politika Nazzjonali dwar l-Ambjent, il-Pjani Lokali 
eċċetera, hemm numru ta’ nuqqasijiet li jistgħu jiġu 
osservati.

Reviżjoni dettaljata

Din l-analiżi, mgħejjuna b’konsulenti speċjalizzati f’dan 
il-qasam, turi li r-Rapport huwa fattwali u preċiż, u li, 
ġeneralment, id-dikjarazzjonijiet huma ibbażati fuq 
evidenza xjentifika, u fejn din hi nieqsa, hemm dikjarat 
li l-fenomenu huwa, jew għadu, qed jiġi studjat jew 
inkella mhux mifhum.  Għandu jingħad, madanakollu, li 
r-Rapport setgħa kien aktar komplut fil-preżentazzjoni 
tal-informazzjoni u/jew l-istudji, anke f’każijiet fejn 

Hi l-opinjoni tagħna li dan it-
tip ta’ skrutinju għandu jsir 
obbligu f’Rapporti simili li 
jinħarġu minn entitajiet tal-
Gvern.

Ir-Rapport dwar l-Istat 
tal-Ambjent 2018 ħareġ 
għaxar snin sħaħ wara 
l-pubblikazzjoni tal-aħħar 
rapport fis-sena 2008.

Hi l-opinjoni tagħna li rridu 
nindirizzaw, mingħajr aktar 
dewmien, id-defiċjenzi fis-
sistema li ma jirnexxilhiex 
twassal din l-informazzjoni fil-
ħin sabiex tkun tista’ tittieħed 
azzjoni f’waqtha.

Iż-żmien ta’ rapportaġġ dwar 
l-iStat tal-Ambjent fir-Rapport 
huwa bejn is-snin 2009 u 
2015.

Hi l-opinjoni tagħna li 
r-rapportaġġ dwar żviluppi 
li jolqtu l-ambjent isir 
aktar konsistenti, filwaqt 
li jħalli lok għal fenomeni 
ta’ komparazzjoni u 
korrelazzjoni, anke f’każijiet 
fejn żviluppi riċenti jħallu 
impatt.

Ġeneralment, ir-Rapport 
dwar l-Istat tal-Ambjent 2018 
huwa fattwali u ibbażat fuq 
evidenza xjentifika.

Hi l-opinjoni tagħna li 
l-pubbliku jibbenefika bil-
bosta minn informazzjoni 
dwar il-kwalità tal-
informazzjoni u s-sistemi 
ta’ monitoraġġ, f’ġieħ il-
kredibilità.

MESSAĠĠI 
EWLENIN
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hemm nuqqasijiet sostanzjali fit-tagħrif dwar il-
kwistjoni.  Insemmi żewġ eżempji.  L-aħbar it-tajba li 
l-pestiċidi m’humiex ta’ tħassib għall-ilma tagħna tal-
pjan għandha idealment tkun sostnuta b’informazzjoni 
dwar it-tip ta’ moniteraġġi li jiġu utilizzati għal dan l-għan, 
li jagħtu lill-pubbliku serħan-il moħħ li l-kimiċi li qed jiġu 
ttestjati jikkorrispondu ma’ dawk il-kimiċi li qed jintużaw 
fis-settur agrikolu (mhux biss dawk imniżżla fl-iskedi 
tal-liġi, jew dawk li qed jiġu importati) u li l-konklużjoni 
li l-ilma tagħna tal-pjan huwa ħieles mill-pestiċidi hija 
xjentifikament imsaħħa.  Eżempju ieħor jitratta l-aħbar 
allarmanti li l-ispiża annwali li jġorr bidwi medju sabiex 
jirrimpjazza t-telf tal-ħamrija jammonta għal 65% mill-
introjtu ekonomiku annwali medju mill-art agrikola 
li qed juża, aħbar li apparentament inbniet fuq valuri 
li, kif ir-Rapport jenfasizza, għandha tkun ikkunsidrata 
f’ambitu komparattiv minħabba l-ġeneralizzazzjoni tal-
informazzjoni miġbura kif ukoll minħabba fin-natura 
tal-mudell użat.

Ġie innutat li l-Awtorità tiddistingwi bejn informazzjoni 
li ġabret hi u interpretat direttament, u dik li nġabret 
minn aġenziji oħra.  Fl-istanti fejn l-ERA ma tmexxix 
hi l-ġbir tal-informazzjoni, hemm nuqqasijiet notevoli 
fl-informazzjoni preżentata, speċjalment fejn jitratta 
żviluppi riċenti, li, għalkemm jaqgħu ‘l barra mis-
snin li qed jitratta dan ir-Rapport, huma ikkunsidrati 
indispensabbli sabiex jagħtu stampa ċara dwar l-istat 
tal-ambjent tagħna, aktar u aktar issa fid-dawl tal-
fatt li kellna tkabbir straordinarju fil-popolazzjoni u 
fl-ekonomija Maltija.  Insemmi żviluppi fit-trasport u 
maniġġjar tal-iskart, fost oħrajn.

Analizzajna r-Rapport fid-dettal, u ikkumpilajna lista 
ta’ mistoqsijiet u osservazzjonijiet li jistgħu jifformulaw 
l-Opinjoni tagħna aħjar.  Dawn ġew mgħoddija lill-ERA.  
Għal Rapporti oħra simili fil-futur, nitolbu sabiex id-
dokument ikun aktar konsistenti fit-tfassil tiegħu, u li 
talli preżentat suffiċjentament fil-ħin, iservi ta’ għodda 
relevanti sabiex jagħti lill-pubbliku aċċess għall-
informazzjoni dwar l-ambjent, u għall-implimentazzjoni 
tal-politika, partikolarment fejn tidħol l-iStrateġija 
Nazzjonali dwar l-Ambjent.

Issa ħa ndawwar l-attenzjoni fuq temi speċifiċi, u 
nibda b’suġġett l-aktar għall-qalbi u wkoll fil-qalba tal-
problemi ambjentali nazzjonali, l-użu tal-art.
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L-AWTORITÀ LI SARET TNEJN

Minkejja l-intenzjonijiet tajba tas-separazzjoni taż-żewġ 
awtoritajiet mill-arranġamenti skabrużi li fihom kienu 
qed joperaw taħt qafas legali uniku, il-ħolqien tal-ERA 
fis-sena 2016 wara l-firda mill-MEPA, wasslet biex l-ERA 
jkollha sehem sekondarju fl-immaniġġjar tal-ambjent 
rurali u marittimu, sitwati barra miż-żoni ta’ żvilupp 
billi l-Awtorità għall-Ambjent u r-Riżorsi issa bdiet 
tiġi ikkonsultata aktar milli meqjusa bħala awtorità li 
tiddeċiedi applikazzjonijiet għal żvilupp.  Hi l-opinjoni 
ikkunsidrata tiegħi li l-ambjent rurali u marittimu, sitwati 
barra minn żoni ta’ żvilupp, għandu primarjament jiġi 
protett aktar milli pjanat għall-iżvilupp.  Ix-xenarju 
eżistenti fejn l-Awtorità tal-Ippjanar tiddeċiedi dwar 
proposti, inkluż dawk għal żvilupp f’ODZ dwar liema 
l-ERA setgħat toġġezzjona, u sussegwentament għall-
approvazzjoni, entitajiet oħra huma tenuti li wkoll jagħtu 
l-approvazzjoni tagħhom inkluż ukoll l-ERA permezz 
tal-Permess Ambjentali hi tal-inqas kontra-produttiva, 
speċjalment f’każijiet fejn l-ERA kellha raġunijiet sodi 
biex toġġezzjona.

Protezzjoni aktar milli pjanar tal-ambjent

Fil-fatt, wara l-qasma tal-MEPA l-predeċessur tiegħi 
kien issuġġerixxa li l-ERA għandu jkollha l-‘veto’ 
f’applikazzjonijiet simili.  L-esperjenza wrietna li 
għandna nmorru aktar minn hekk u applikazzjonijiet 
ta’ żviliupp f’ODZ li jmissu ambjenti rurali u marittimi 
għandhom jiġu indirizzati u deċiżi mill-ERA, sabiex 
b’hekk l-ERA jkollha l-awtorità li tiddeċiedi dwar 
materji li jikkoinċidu mad-dmirijiet tagħha li tipproteġi 
l-ambjent filwaqt li tikkonsulta mal-Awtorità tal-Ippjanar 
dwar materji nazzjonali ta’ ippjanar u mhux viċiversa.  
L-istess loġika għandha tapplika wkoll fejn jitratta 
proċeduri ta’ infurzar.  Jekk nikkonċedu li l-proċeduri 
eżistenti ta’ regolarizzar li jissanzjonaw żvilupp illegali 
fejn kwalunkwe azzjoni ta’ infurzar tiġi sospiża fil-
frattemp jagħmlu sens f’żoni ta’ żvilupp fejn il-ħsara 
tkun normalment interna, lokalizzata u riversibli, dawn 
l-istess proċeduri ma jistgħux u m’għandhomx jiġu 
adottati barra miż-żoni ta’ żvilupp billi l-ħsara li tkun 
saret hi normalment irriversibli u fid-dominju pubbliku.  
Għalhekk, meta niġu għal żoni barra mill-iżvilupp, kif 
l-istess żona speċifika tindika, l-ERA għandha tkun 
l-awtorità mexxejja li tieħu deċiżjonijiet dwar permessi 
ta’ żvilupp u azzjonijiet ta’ infurzar.  Dan m’għandux 

L-AWTORITÀ GĦALL-
AMBJENT U R-RIŻORSI

Hi l-opinjoni tagħna li 
l-Awtorità għall-Ambjent u 
r-Riżorsi għandha tassumi 
rwol aktar attiv fil-ġbir 
u l-interpretazzjoni tal-
informazzjoni dwar l-ambjent 
tagħna, irrispettivament jekk 
l-Awtorità hijiex tiġġenera din 
l-informazzjoni hi stess.

ŻONI BARRA 
MILL-IŻVILUPP

Hi l-opinjoni tagħna li 
l-ambjenti rurali u marittimi, 
sitwati barra miż-żoni ta’ 
żvilupp, għandhom ikunu 
primarjament protetti aktar 
milli ippjanati għall-iżvilupp.

Għandha tkun l-Awtorità 
għall-Ambjent u r-Riżorsi aktar 
milli l-Awtorità tal-Ippjanar 
li tiddeċiedi applikazzjonijiet 
għal żvilupp f’żoni barra 
mill-iżvilupp.  Dan huwa fl-
aħjar interess tal-ambjent, 
konsistenti mal-missjoni tal-
Awtorità li tipproteġi, u mhux 
tippjana għall-iżvilupp, art 
mhux żviluppata, u l-uniku 
mezz sabiex jiġi salvagwardjat 
l-ambjent naturali.

MESSAĠĠI 
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jinftiehem li sax-xahar li jmiss dawn l-applikazzjonijiet 
għandhom imorru quddiem l-ERA billi l-ERA tkun trid 
l-ewwel tiġi armata sew għall-ipproċessar involut.  
Madanakollu, dan is-suġġeriment jiftaħ dibattiti li jafu 
jwasslu għal deċiżjonijiet aħjar f’ġieħ l-ambjent tagħna 
u l-ġenerazzjonijiet ta’ warajna.

Naħseb li nkunu raġjonevoli meta nassoċċjaw ‘greenfield 
land’ u ‘brownfield land’ ma’ ‘ERA-land’ u ‘PA-land’, li 
tfisser li kull awtorità jkollha, separatament, id-dmir u 
r-responsabbiltà li taġixxi fl-aħjar interess tal-pubbliku 
skont il-missjoni tagħha - sabiex tipproteġi l-istat tal-art 
li għadu relattivament fi stat naturali fil-każ tal-ERA u 
li tippjana l-iżvilupp f’żoni relattivament mibnija fil-każ 
tal-Awtorità tal-Ippjanar.

Fondi għall-immaniġġjar tal-ambjent

Dan huwa konformi ma’ dak prospettat fl-Att dwar il-
Protezzjoni tal-Ambjent, fejn l-awtorità għandha jkollha 
l-poter u l-mezzi għall-protezzjoni u l-ġestjoni tal-
ambjent.  Dan ifisser li l-ERA għandha tmexxi l-proċess 
għall-protezzjoni u ġestjoni  tal-ambjent tagħna, 
bħalma huma denominazzjoni u skedar tal-pajsaġġ 
rurali u assi ta’ importanza inkluż elementi essenzjali 
għall-ġid u s-saħħa ambjentali.  L-istess għandu japplika 
fejn jitratta fondi relatati mal-ambjent filwaqt li l-istess 
qed jiġi ssuġġerit għal dak li jirrigwarda l-wirt kulturali.  
L-inventarju eżistenti ta’ 3,000 sit skedat jindika għatx 
kbir fejn tidħol protezzjoni f’pajjiż mogħni b’daqstant 
wirt kulturali.  Mhux ġustifikat li wieħed jipprolonga 
iżjed l-iskedar ta’ teżori arkitettoniċi li nbnew għexieren 
jew anke sekli ilu.  Fejn jidħol il-wirt kulturali, għandha 
tkun is-Sovraintendenza tal-Wirt Kulturali li tirċievi fondi 
li mbagħad ikunu jistgħu jintużaw sabiex jiġu ġestiti 
b’suċċess skemi bħal ‘Irrestawra Darek’ supplimentati 
b’riduzzjonijiet fit-taxxa meta wieħed jixtri proprjetà 
f’żoni ta’ konservazzjoni urbana.

Għal dak li jirrigwarda s-saħħa ambjentali; fondi jew 
multi miġbura waqt proċeduri ta’ regolarizzazzjoni 
relatati ma’ konsiderazzjonijiet sanitarji għandhom 
ikunu distribwiti lid-dipartiment relattiv sabiex jintużaw 
għal skop relatat aktar milli kollox jiġi miġbur u ġestit 
mill-Awtorità tal-Ippjanar.  Dan iwassal għal bilanċ, li 
bħalissa huwa mixtieq f’ġieħ l-ambjent tagħna.
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Pjan ħolistiku għal kulħadd

Il-Pjan Strateġiku għall-Ambjent u Żvilupp (SPED) li kien 
approvat fis-sena 2015 u ħa post il-Pjan Strutturali 
tas-sena 1990 għandu jservi bħala d-dokument li 
jorbot lill-entitajiet kollha tal-Gvern, sew jekk din tkun 
Infrastructure Malta, Transport Malta, l-Awtorità tal-
Artijiet jew kwalunkwe entità pubblika oħra li l-azzjonijiet 
tagħha inaqqxu l-ambjent li ngħixu fih, irrispettivament 
jekk hux neċessarju li jkun hemm permess ta’ żvilupp 
jew le.  Dan jelimina sitwazzjonijiet fejn il-prinċipji u 
d-dispożizzjonijiet tal-iSPED u l-intenzjonijiet tajba 
tiegħu li jinstiga żvilupp sostenibbli, jiġu minsija fi 
proġetti kbar li jkunu qed jiġu esegwiti mill-Gvern.

 

L-Awtorità għall-Ambjent u 
r-Riżorsi għandha tmexxi 
l-proċessi għall-protezzjoni 
u immaniġġjar ta’ dan 
l-ambjent, inkluż permezz ta’ 
nominazzjonijiet, skedar u 
ġbir ta’ fondi.

IL-PJAN STRATEĠIKU 
GĦALL-AMBJENT U 
L-IPPJANAR

Il-Pjan Strateġiku għall-
Ambjent u l-Ippjanar għandu 
jkun id-dokument li jorbot 
l-entitajiet kollha tal-Gvern 
u li jiggwida proġetti kbar.  
Ma jistax jibqa’ jkollna 
s-sitwazzjoni fejn ċertu 
prinċipji stabbiliti fil-pjan 
strateġiku jiġu kompletament 
injorati.

DEVELOPMENT POLICIES

Numru ta’ deċiżjonijiet u 
policies introdotti fil-passat 
ħallew impatt fuq l-użu tal-
art.  Bl-introduzzjoni tal-
penthouses, il-Floor-Area-Ratio 
policy u DC2015 rajna tibdil 
radikali fl-ammont ta’ djar 
madwar il-gżejjer Maltin, 
żieda fil-ġenerazzjoni tal-
iskart tal-kostruzzjoni, aktar 
pressjoni fuq l-infrastruttura, 
inkonvenjent kontinwu 
u possibbilment riskju 
ambjentali għar-residenti, 
kif ukoll tibdil fiż-żewġ 
estremitajiet tal-qasam tad-
djar li jillimita l-għażla u 
d-disponibbiltà ta’ spazju 
residenzjali għall-pubbliku.

MESSAĠĠI 
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L-ART TAGĦNA U KIF NUŻAWHA

‘Policies’ sinjifikanti dwar l-użu tal-art

Is-sena 2005 introduċiet il-penthouses fuq bini għoli 
tlett sulari u l-FAR (Floor-Area-Ratio) policy fejn l-għoli 
permissibli ġie miżjud bi skambju għal spazju miftuħ 
fl-istess sit.  L-introduzzjoni tal-penthouse ra bidla fl-
iżvilupp mit-terraced houses u mezzanin għal blokki ta’ 
appartamenti billi din iż-żieda ta’ sular ma setgħatx 
tintuża bħala mezzanin u billi b’hekk sar ukoll aktar 
vijabbli li wieħed jinstalla lift.  Dan ix-xenarju ħalla 
wkoll impatt sinjifikattiv fuq l-ammont ta’ djar fil-gżejjer 
Maltin u konsegwentament fuq l-iskart tal-kostruzzjoni 
billi f’daqqa waħda bdejna naraw djar relattivament 
kważi ġodda jitwaqqgħu sabiex jagħmlu wisa’ għal 
blokki ġodda ta’ appartamenti.  DC20151  tat spinta oħra 
lill-iżvilupp billi din il-policy tista’ tgħid li żiedet l-għoli 
permissibli fiż-żoni kollha ta’ żvilupp b’tal-inqas sular 
ieħor fejn l-iżviluppi bdew jiġu kkunsidrati skont l-għoli 
f’metri aktar milli bin-numru ta’ sulari.  Dan wassal għal 
splużjoni oħra fin-numru ta’ residenzi approvati f’dawn 
l-aħħar sentejn fejn erġajna lħaqna l-figuri għolja tas-
sena 2007.  L-istess, il-policy li tippermetti żieda ta’ sulari 
addizzjonali fuq lukandi u djar tal-anzjani introdotti 
fis-sena 2014 u 2017, filwaqt li indubbjament iservu 
sabiex jagħtu spinta lil ċerti setturi tal-ekonomija, jista’ 
jkollhom numru ta’ impatti fuq l-ambjent tagħna li 
ma kkunsidrajniex meta saru dawn il-policies u li jista’ 
jkun li mhux neċessarjament qed jiġu segwiti.  Waħda 
mill-funzjonijiet li r-Rapport għandu jkollu hi dik li 
jippreżenta informazzjoni dwar il-cost-benefit analysis 

ta’ dawn il-policies, fil-kuntest tal-impatt ambjentali u 
soċjo-ekonomiku fuq is-soċjetà tagħna.

Għalkemm jista’ jingħad li dawn il-policies dwar l-użu 
tal-art ma jwasslux għall-ġenerazzjoni ta’ ħafna aktar 
skart tal-kostruzzjoni, minbarra li jaffettwaw il-vista 
tal-iskyline Malti u l-proporzjon tat-toroq urbani, dawn 
l-iżviluppi jżidu d-domanda fuq l-infrastruttura eżistenti, 
li min-naħa l-oħra, kif ir-residenti qed jesperjenzaw, 
jagħtu lok għal ħafna kostruzzjoni f’żoni abitati u, għar 
minn hekk, f’bini abitat, b’effetti negattivi serji fuq is-
saħħa ambjentali għal dak li jirrigwarda trab u storbju u 
aktar riskji ta’ inċidenti.  B’dan it-tip ta’ żvilupp għaddej 
f’diversi lokalitajiet, ma nistgħux ngħidu, kif ir-Rapport 
jindika, li t-tniġġis mill-istorbju sar kwistjoni ta’ ekwità 
1 DC2015: Development Control Design Policy, Guidance and Standards 2015.
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f’Malta, u li aktar il-foqra, l-anzjani u dawk li jgħixu f’żoni 
ffullati qed jiġu l-aktar affettwati.  Dan jitlob għal pjanar 
fit-tul adegwat u protezzjoni tal-istreetscapes eżistenti 
sabiex fis-suq ikun hawn forom ta’ djar għall-ispektrum 
kollu tar-residenti u mhux biss iż-żewġ estremitajiet ta’ 
appartamenti fuq naħa u vilel fuq in-naħa l-oħra.

Djar affordabbli

L-għoli riċenti fil-kera tar-residenzi qiegħed wkoll 
jagħmel ċertu pressjoni fuq il-provvista ta’ residenzi 
affordabbli.  L-użu ta’ art pubblika jew artijiet li jinsabu 
barra miż-żoni ta’ żvilupp m’għandhomx jiġu ikkunsidrati 
billi l-art pubblika m’hijiex b’xejn u ż-żoni barra mill-
iżvilupp huma diġà taħt pressjoni fil-kuntest tal-policies 

eżistenti.  Li nsolvu din il-kwistjoni billi nżidu d-densità 
f’pajjiż b’waħda mill-aktar densitajiet għolja fl-Ewropa 
diġà ġiet ippruvata li tfalli bid-DC2015 li għalkemm 
żiedet id-densità ma rnexxiliex timmodera s-suq tal-
kera.  Għalhekk, kull intervent għal dak li jirrigwarda 
djar affordabli għandu jkun intervent ekonomiku 
permezz ta’ inċentivi ta’ taxxa aktar milli interventi fiżiċi 
ta’ żvilupp.

IL-QASAM TAD-DJAR

Hi l-opinjoni tagħna li 
l-kwistjoni dwar djar 
affordabbli għandha tkun 
indirizzata biss permezz ta’ 
miżuri u inċentivi fiskali u 
mhux b’aktar żvilupp fl-ODZ. 

L-AMBJENT RURALI

Meta niġu għall-ambjent 
rurali, nerġa’ ntenni dak li 
semmejt li dan l-ambjent 
rurali għandu jiġi protett u 
mhux ippjanat għall-iżvilupp.

Anke meta niġu għal żvilupp 
leġittimu, intenzjonat biex iżid 
il-valur ta’ art agrikola bħala 
art li tista’ tiġi gawduta mill-
pubbliku, ninsistu għal ħafna 
kawtela fejn jirrigwarda tibdil 
fil-policy rispettiva.

Ejja nżidu l-impenn tagħna 
biex insibu mezzi ġodda kif 
nimmaniġġjaw l-art b’mod 
sostenibbli, speċjalment 
hekk kif aħna nħarsu lejn il-
possibilitajiet aħjar li joħorġu 
mill-post-2020 Common 
Agricultural Policy. 

MESSAĠĠI 
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L-AMBJENT RURALI

Żvilupp leġittimu biss

L-agrikoltura hi l-utilista dominanti tal-art, tokkupa 
aktar minn terz tal-art kollha tal-pajjiż.  Fid-dawl tal-
importanza tagħha tal-inqas bħala green space, missna 
ninsabu f’paniku sabiex nesploraw modi u mezzi sabiex 
nipproteġuha mill-iżvilupp.  Wara li semmejt dan, 
għandna nkunu konxji ta’ realtà li jekk ma nipprovdux il-
mezzi lis-sidien u lill-operaturi tal-artijiet agrikoli sabiex 
jottjenu l-valur mill-art tagħhom b’mezzi leġittimi, 
huma jista’ jkollhom it-tentazzjoni li jsibu toroq oħra 
sabiex javvanzaw il-pożizzjoni finanzjarja tagħhom, 
u għalhekk jinkorru telf ta’ riżors prezzjuż għall-pajjiż.  
Hawnhekk qed nirreferu għal bilanċ delikat, u aktar milli 
ngħaġġlu sabiex nagħmlu aktar tibdil fil-policy rurali, 
inħeġġu ħafna kawtela u nsejjħu għal informazzjoni 
dettaljata dwar kif il-policy kurrenti biddlet l-ambjent 
rurali.  Huwa wkoll importanti li nkomplu nużaw fondi 
dedikati għal żvilupp rurali sabiex ninċentivaw lis-sidien 
u lill-operaturi biex jibqgħu jżommu l-art tagħhom 
għall-aktar żmien possibli, mhux għax m’hemmx 
aktar għażliet finanzjarjament attrajenti, imma għaliex 
għandhom il-motivazzjoni finanzjarja li jagħmlu hekk.

Għalkemm ir-Rapport isemmi l-figura ta’ madwar 40% 
għal żvilupp fuq l-hekk imsejjħa virgin land, wieħed 
għandu jikkunsidra li dawn l-iżviluppi jinkludu rziezet, 
faċilitajiet għall-isport u rikrejazzjoni, u impjanti għall-
immaniġjar tal-iskart li jokkupaw ħafna art u li ma 
jistgħux isiru f’żoni ta’ żvilupp.  Fil-fatt, in-numru ta’ djar 
approvati f’ODZ kien biss ftit mijiet, filwaqt li artijiet 
f’żoni skedati għall-iżvilupp ma jistgħux jitqiesu li huma 
virgin land.
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NIVVJAĠĠAW MINN A GĦAL B

It-trasport l-ikbar problema ta’ tniġġis

Huwa sew magħruf lokalment li t-trasport issupera 
l-produzzjoni tal-enerġija bħala l-kawża prinċipali 
tad-degradazzjoni tal-kwalità tal-arja.  Il-qabża mill-
manifattura għas-servizzi, avvanzi fil-mod kif qed 
ngħixu u ż-żieda fil-popolazzjoni, wasslu għal żidiet 
sostanzjali fin-numru ta’ vetturi fit-toroq tagħna fejn it-
traġitti tagħna qed jieħdu ħafna fit-tul b’effett negattiv 
fuq il-kwalità tal-arja tagħna.  Għalkemm it-tnedija 
riċenti ta’ aġenzija li embarkat fit-twessiegħ ta’ ċerti 
toroq arterjali jista’ jwassal għal tnaqqis fil-ħin tat-traġitt 
u għalhekk jindirizza tnaqqis fit-tniġġis, l-esperjenzi 
tal-passat għallmuna li kull intervent, fi gżira daqstant 
żgħira, jkollu ħajja qasira għax it-traffiku donnu jerġa’ 
jinġama fi żmien ftit snin minn meta l-istess intervent 
ikun sar.  Eżempji simili jinkludu l-mini ta’ Santa 
Venera, il-maġġorparti ta’ Triq Buqana, tal-Barrani u 
Triq l-Imdina, Żebbuġ.  Li twessa’ l-arterji biss mhux 
biżżejjed u bħal kwalunkwe trattament mediku jeħtieġ 
li jkun kumplimentat b’forom oħra aktar effettivi, 
inkluż sistema ta’ trasport tal-massa, sussidju serju fuq 
karozzi elettriċi u bankini u toroq għar-roti possibilment 
protetti u parzjalment iżolati mit-triq speċjalment meta 
jiġu diżinjati toroq u junctions ġodda.

TRASPORT

Jekk nagħżlux li naraw il-
konġestjoni fit-traffiku 
sempliċiment bħala 
problema ambjentali, jew 
bħala problema nazzjonali 
aktar wiesgħa li timmina 
l-produttività u t-tkabbir tal-
ekonomija, għandna naqblu 
li din il-problema ssejjaħ għal 
soluzzjonijiet aggressivi u 
innovattivi.

Soluzzjonijiet short-term 

bħat-twessiegħ ta’ toroq jew 
by-passes ġodda biex jiftħu 
arterji mblukkati għandhom 
ikunu ikkumplimentati 
b’miżuri oħra ta’ natura long 
term.

Anke jekk il-cost-benefit 
analysis ta’ proġetti 
straordinarji bħall-mina 
bejn Malta u Għawdex, 
li jbiddlu d-dinamika tal-
gżejjer tagħna, jkunu suċċess, 
għandna nikkontemplaw 
is-sostenibbiltà ta’ dawn il-
proġetti li jistgħu jbiddlu lin-
nazzjon.

MESSAĠĠI 
EWLENIN
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Konnessjonijiet sostenibbli

L-isfidi ambjentali f’Malta m’humiex daqstant evidenti 
fil-gżira t’Għawdex, speċjalment meta nitkellmu fuq 
densità u konġestjoni tat-traffiku.  F’dan il-kuntest 
mezzi oħra ta’ trasport dirett bejn iż-żewġ gżejjer, inkluż 
il-mina bejn Malta u Għawdex, għandhom jikkunsidraw 
serjament il-fattibilità ta’ proġett simili, inkluż ir-
riperkussjonijiet li jista’ jkollu fuq it-trasformazzjoni ta’ 
gżira li għadha relattivament inqas żviluppata u kif ukoll 
inqas imniġġsa.  Anke f’Malta, hawn domanda kbira 
għal sistema ta’ trasport ta’ taħt l-art li tkun tista’ sservi 
ż-żoni iffullati u traffikużi (fejn il-popolazzjoni tilħaq 
bejn 4,000 u 5,000 abitant kull metru kwadru meta 
kkomparata mal-medja ta’ 1,325 kull metru kwadru) li 
tkopri nofs ċirku b’raġġ miżeru ta’ erba’ kilometri fuq 
in-naħa tal-Grigal ta’ Malta minn Pembroke sal-Kalkara 
mgħaqda mal-isptar u l-ajruport.  Sistema simili ta’ 
trasport ta’ taħt l-art tista’ possibilment tiġi mgħaqqda 
mal-basements ta’ mega-projects imminenti f’Manoel 
Island, Sliema, Tigné Point u Pembroke u ta’ dawk 
eżistenti f’San Ġiljan, Mater Dei u Kalkara b’linji mal-
Belt u l-Birgu minflok ma jittieħdu spazji pubbliċi sabiex 
fihom isiru l-istazzjonijiet għal din is-sistema.

Passaġġ sigur

It-toroq lokali huma diġà perikolużi sabiex jintużaw fl-
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istess waqt minn muturi, karozzi u trakkijiet u għalhekk 
l-introduzzjoni ta’ toroq għar-roti u żoni pedonali 
għandha tingħata prijorità kemm għal dak li jirrigwarda 
użu u kif ukoll sigurtà.  Għalhekk, aktar milli cycle lanes 

mal-ġenb tat-triq separati mill-karreġġjata prinċipali 
permezz ta’ road markings jew mill-użu ta’ kull forma 
ta’ shared lanes, toroq ġodda għandhom jinkludu toroq 
għar-roti u bankini li huma protetti mill-karreġġjata 
permezz ta’ bollards u barriers.  Li timxi fuq il-bankina 
hija diġà impenjattiva immens billi trid tgħaddi madwar 
tabelli, arbli, kaxxi tas-servizzi, tappieri mkissra, gutters, 
rampi, rampi tal-garaxxijiet, boroż tal-iskart, turġien 
u arbuxelli.  Għalhekk, filwaqt li nħeġġeġ kwalunkwe 
eżerċizzju li jnaqqas il-konġestjoni tat-traffiku billi 
dan inaqqas il-ħin tat-traġitt u konsegwentament it-
tniġġis, interventi simili li jagħtu prijorita liċ-ċiklisti u 
lill-pedestrians li huma mezzi favur l-ambjent kif wieħed 
għandu jmur minn post għall-ieħor f’pajjiż daqstant 
żgħir u li jippromwovu wkoll ħajja aktar b’saħħitha, 
huma neċessarji b’urġenza.

Aspett ieħor relatat mat-trasport li jiddefinixxi l-istat 
tal-ambjent tagħna huwa n-numru ta’ toroq proġettati 
f’żoni mibnija li għadhom mhux miftuħa.  Ħafna minn 
dawn it-toroq ġew ippjanati aktar minn tletin sena 
ilu u l-ftuħ tagħhom jiffaċilita l-andament tat-traffiku 
filwaqt li jagħtu lill-pubbliku dawk l-ispazji miftuħa tant 
mixtieqa.
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L-AMBJENT HUWA ĦAĠA WAĦDA

Konsistenti mal-fehma tagħna li l-ambjent huwa ħaġa 
waħda u ma jistax jinqasam f’partijiet distinti minn 
xulxin, din l-opinjoni hija intiża biex tkopri l-aspetti 
kollha ta’ attività li taffettwa l-kwalità tal-ambjent fuq 
livell nazzjonali.  Għalhekk, minbarra li wieħed jifli 
r-Rapport kapitolu b’kapitolu fi żmien daqstant ristrett, 
għalkemm hekk għandna nagħmlu u hekk għamilna, 
meta rrimarkajna dwar diversi aspetti, l-enfasi tibqa’ fuq 
dak li għandu jingħata prijorità billi fl-aħħar mill-aħħar 
din hija l-viżjoni li għaliha nappartjenu: li nagħmlu parti 
mill-makkinarju li jwassal għal ambjent aħjar, għas-
servizz tal-interess pubbliku u bid-dritt taċ-ċittadin li 
mhux biss ikun mgħarraf dwar l-ambjent ta’ madwaru, 
imma li jiġi assigurat li dawk bil-poter li jaġixxu qed 
jagħmlu dak kollu li jistgħu sabiex jissalvagwardjaw 
l-istess kemm għaċ-ċittadini u kif ukoll għal uliedhom.
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L-AFFARIJIET ĦAJJIN

Inżidu l-għarfien tagħna

Ir-Rapport jidentifika bosta żviluppi pożittivi għall-
ħabitat u l-ispeċi bejn is-sena 2007 u 2013.  Per eżempju, 
pożittiv ferm jiġi innotat li 40% tal-ispeċi ta’ interess 
komunitarju li jinsabu fil-gżejjer Maltin kellhom status 
ta’ konservazzjoni favorevoli fis-sena 2013, żieda minn 
20% fis-sena 2007, filwaqt li għall-ħabitat, dan l-istatus 
żdied għal 43% fis-sena 2013 minn 6% fis-sena 2007.  
Ħafna mit-tibdil, ninsabu infurmati, joħroġ mill-ksib ta’ 
tagħrif ġdid u interpretazzjoni aħjar.  Tajjeb ukoll jiġi 
innotat li ħafna mill-għasafar li jbejjtu lokalment, hekk 
kif magħruf minn informazzjoni analizzata bħala parti 
mill-obbligi Ewropej għal rappurtaġġ, urew żieda fil-
popolazzjoni u l-firxa tagħhom.

Fejn ninsabu fil-pjanijiet tagħna?

Il-monitoraġġ huwa essenzjali sabiex prattiċi ta’ 
immaniġjar ikunu infurmati tajjeb.  Ikun interessanti 
jingħata tagħrif dwar l-istat tal-implementazzjoni tat-
22-il management plan tan-Natura 2000 li stabbilew 
oġġettivi għall-monitoraġġ, qies u miri għall-
konservazzjoni ta’ speċi u ħabitat u l-ġestjoni ta’ theddid 
u pressjoni fuq l-istess.

L-implimentazzjoni tar-riċerka u attivitajiet lejn iċ-
ċittadin li jsaħħu l-fehema pubblika dwar il-bijodiversità 
hi fundamentali għal pjan effettiv ta’ konservazzjoni.  
L-isforzi importanti li jagħmlu l-awtoritajiet, u 
riċentament l-ERA, flimkien ma’ istituzzjonijiet edukattivi 
u NGOs, huma rikonoxxuti bħala aspetti essenzjali fit-
tiswir ta’ edukazzjoni ambjentali, u diġà qed jagħmlu 
impatt fuq is-soċjetà Maltija.  Fil-fatt, Malta kienet l-iStat 
Membru l-aktar probabbli (68%) li jikkonsidra t-tnaqqis 
u l-għajbien ta’ speċi ta’ annimali u pjanti bħala kwistjoni 
serja.

It-telf tal-ekosistemi, jew id-degradar u frammentazzjoni 
tagħhom, jimmina kull benefiċċju soċjo-ekonomiku, 
u kif ġustament rikonoxxut fir-Rapport, mistoqsijiet 
importanti joħorġu minn dawn l-osservazzjonijiet, bħal 
x’inhu r-rwol ta’ speċi u ekosistemi differenti fit-tħaddin 
ta’ servizzi tal-ekosistema li jwasslu għall-benefiċċju tan-
nies u tal-ekonomija, u jekk dawn l-ekosistemi humiex 
protetti u maniġġjati b’mod sostenibbli għal livell ta’ 
għixien aħjar.  Għalhekk huwa kritiku li jiġu mwieġba 
dawn id-domandi sabiex tiġi żviluppata l-fehma dwar 

BIJODIVERSITÀ

Interessanti jiġi innotat titjib 
fl-istat tal-ispeċi u l-abitat. 

Hi l-opinjoni tagħna, 
madanakollu, li hemm aktar 
x’isir sabiex l-istrateġiji għall-
protezzjoni tal-bijodiversità u 
l-abitat ikunu infurmati aħjar.

Bl-użu tal-fondi u l-isforzi 
tagħna, il-pubbliku għandu 
jkun mgħarraf dwar l-istat ta’ 
implimentazzjoni u l-progress 
milħuq f’siti immaniġġjati, 
bħalma huma s-siti tan-
Natura 2000.

Irridu wkoll nifhmu, malajr 
kemm jista’ jkun, l-impatt 
tat-telf fil-bijodiversità u tal-
gwadann fil-benessri tal-
individwu, u kif ukoll tal-pajjiż.

Il-klima ekonomika, fil-preżent 
toffri l-aħjar opportunità għall-
integrazzjoni u investiment 
fi green infrastructure sabiex 
jintlaħaq dan l-għan.

MESSAĠĠI 
EWLENIN
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l-impatt tat-telf tal-bijodiversità u l-gwadann tal-
benesseri uman, inkluż l-impatt fuq is-saħħa u fuq 
l-ekonomija Maltija, u sabiex jiġi assigurat li azzjonijiet 
ta’ immaniġġjar ikunu ibbażati fuq evidenza soda.

Ninvestu fi green infrastructure

Ir-Rapport jirrikonoxxi wkoll il-kontribuzzjonijiet 
importanti tal-bijodiversità, fost oħrajn, fl-agrikoltura u 
fl-ambjent urban, fejn elementi ta’ green infrastructure 

jixprunaw bosta benefiċċji soċjali u ambjentali.  Huwa 
essenzjali li l-bijodiversità u l-benefiċċji tagħha għan-
nies u għall-ekonomija tiġi integrata fl-ippjanar u 
fit-teħid ta’ deċiżjonijiet fil-Gvern u s-soċjetà u għall-
iffinanzjar ta’ investimenti ta’ green infrastructure bħala 
mezz biex tiġi msaħħa l-benesseri tal-Maltin, kif ukoll 
sabiex tipprovdi green jobs u benefiċċji ekonomiċi oħra 
li huma essenzjali għal tkabbir sostenibbli.
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IL-FTIT ILMA

U kif jiġi kkunsmat

Ta’ min jinnota, per eżempju, li filwaqt li donnu m’aħniex 
milquta bi problemi kbar għal dak li jitratta l-kwalità 
tal-ilma tagħna, tal-inqas, a bażi tal-evidenza li ġbarna 
s’issa, jidher li għandna problema ta’ skarsita tal-ilma 
li titfagħna fuq livell ta’ vulnerabilità estrema.  Jekk id-
dikjarazzjoni li l-uċuħ u l-bhejjem tagħna qed jikkonsmaw 
ilma daqs is-settur domestiku hi ibbażata fuq xjenza 
soda (37% tal-produzzjoni lokali tal-ilma tmur għall-
agrikoltura filwaqt li 40% tmur għas-settur domestiku) 
u tista’ tiġi kontradetta jew ikkonfermata, allura huwa 
daqstant importanti li jiġu investigati r-raġunijiet wara 
dan il-fenomenu sabiex tiġi proposta azzjoni adegwata.  
Ukoll, kif issemma aktar qabel, bl-evidenza kurrenti 
dwar il-preżenza ta’ residwi tal-pestiċċidi li jmorru lil 
hinn mill-livelli permissibli fil-ħxejjex tagħna, minkejja 
t-tagħlim lill-bdiewa, aktar informazzjoni dettaljata 
dwar jekk il-programmi ta’ monitoraġġ dwar l-ilma 
tal-pjan humiex jindirizzaw il-kimiċi kollha li jintużaw 
mill-bdiewa, irrispettivament jekk dawn jiġux importati 
mill-Ewropa jew le, hi mistennija sabiex il-pubbliku jkun 
assigurat li m’aħna nħallu barra l-ebda tip ta’ pestiċċidi 
mit-testijiet li jsiru fuq l-ilma tagħna qabel ma ngħidu li 
dan m’hu tal-ebda tħassib.

It-tnedija, fis-sena 2015, tal-proġett multi-miljunarju 
ta’ polishing tal-ilma tad-drenaġġ għall-użu industrijali 
u agrikolu huwa żvilupp pożittiv, u investiment serju 
u inċentivi diretti lejn il-ġbir tal-ilma kemm għall-
industrija u kif ukoll għall-attivitajiet agrikoli u għall-użu 
domestiku jgħinu kemm biex titnaqqas id-domanda fuq 
l-ilma u kif ukoll sabiex jitnaqqas l-għargħar.  Xi eżempji 
jinkludu kumpens monetarju jew inċentivi fiskali lil 
sidien li jagħtu dritt ta’ servitu favur terzi sovrastanti 
sabiex jikkonstruwixxu ġiebja taħt il-proprjetà tagħhom 
(fejn il-kumpens monetarju jkun jista’ jinġieb lura mit-
tnaqqis fil-kont tal-ilma tal-fond sovrastanti), sussidji (u 
inqas burokrazija) għall-bini ta’ ġwiebi f’għelieqi u billi 
jiġi aċċertat li sidien privati li jibbenefikaw minn skemi 
bħal ‘Irrestawra Darek’ jinkludu l-kostruzzjoni ta’ ġiebja 
meta din tkun possibbli u għal liema tingħata għotja 
addizzjonali.

L-ILMA

Il-problema tal-iskarsezza 
tal-ilma hija waħda mill-
komponenti prinċipali tal-
vulnerabilità tagħna bħala 
nazzjon.

Jekk b’kunfidenza nistgħu 
niddikjaraw li s-settur tal-
agrikoltura qed jikkonsma 
ilma daqs is-settur domestiku, 
allura rridu ninvestigaw u 
nindirizzaw ir-raġunijiet għal 
dan.

Żviluppi pożittivi bħalma 
huma t-trattament tal-ilma 
tad-drenaġġ u l-polishing plant 
li jservu kemm lill-industrija 
u kif ukoll lis-settur agrikolu 
għandhom jiġu mgħejuna 
b’inċentivi serji għall-qbid u 
ħażna tal-ilma fi proprjetà 
privata u fuq art agrikola.

MESSAĠĠI 
EWLENIN
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IR-RIŻORSI U L-ISKART U VIĊIVERSA

Il-konsum mhux mistenni jonqos

Meta niġu għall-iskart, għalkemm nirrikonoxxu l-validità 
tal-prinċipju li l-prevenzjoni għandha tieħu l-ewwel 
post, irridu naċċettaw ir-realtà li, speċjalment fil-klima 
ekonomika tal-lum, ma nistgħux nibqgħu nittamaw fuq 
ir-rieda tal-pubbliku li jnaqqas il-konsum.  Din tapplika 
l-istess għall-ikel li jiġi ppakkjat, u kif ukoll għal propjetà 
ġdida li tinkorpora spiża kbira ambjentali fejn tidħol 
kostruzzjoni u twaqqiegħ.  Jekk nafu li r-realta titlob li 
hemm bżonn li ssir inċinerazzjoni bħala soluzzjoni finali 
għal ftit mill-problemi ta’ skart tagħna, allura għandna 
nkunu informati sewwa dwar x’jimplika dan l-iżvilupp 
għal dak li jirrigwarda l-ambjent, u kif ukoll għal dak li 
jirrigwarda l-influwenza fuq l-imġieba pubblika meta 
l-pubbliku jħossu meħlus mir-responsabbiltà.

Ġebla fuq ġebla

Is-snin in eżami kważi raw l-estinzjoni tal-użu tal-ġebla 
Maltija fil-bini tagħna u minflok daħal l-użu tal-konkos u 
l-azzar.  Minbarra l-effett ta’ żmien billi l-istorja wrietna 
li bini tradizzjonali mibni biss bil-ġebla donnu jservi 
aktar, strutturi tal-konkos, speċjalment dawk rinforzati, 
għandhom relattivament ħajja iqsar u huwa aktar 
diffiċli sabiex tirriċiklahom bil-konsegwenza li jiżdied 
l-iskart tal-kostruzzjoni.

Tnaqqis fl-użu tal-karta

Proċeduri burokratiċi mingħajr l-użu tal-karta adottati 
minn entitajiet governattivi (bħalma adottat b’suċċess 
l-Awtorità tal-Ippjanar); reklami mingħajr l-użu tal-
karta aktar milli tqassim ta’ diversi reklami bieb bieb 
u inċentivi sabiex jitnaqqas l-użu tal-fliexken tal-plastik 
permezz ta’ household filtration systems huma ftit 
eżempji kif jistgħu jsiru inċentivi li jnaqqsu l-iskart fis-
sors.

Kolletturi ġodda

Kolletturi tal-iskart li għadhom nieqsa lokalment 
għandhom ukoll jiġu introdotti speċjalment issa li 
l-iskart tal-ikel ser jibda jiġi separat.  Skips taħt l-art li 
huma kwart fid-daqs fuq l-art u jesgħu sitt darbiet 
aktar għandhom jiġu introdotti flimkien ma’ kontenituri 
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‘intelliġenti’ li kapaċi jikkumpattaw l-iskart u kif ukoll 
jinformaw lill-kollettur meta l-istess kontenitur jimtela.  
Skips taħt l-art huma wkoll idejali għall-iskart tal-ikel 
speċjalment fil-klima lokali tagħna li tista’ tkun sħuna u 
umda ħafna.

Niffokaw fuq ir-riskju

Ir-Rapport isemmi l-inċident fl-impjant ta’ Sant’ Antnin 
u l-ħsara lill-infrastruttura Maltija għall-iskart.  Ftit xhur 
wara erġajna rajna ħruq ieħor, din id-darba fil-faċilità 
tal-Magħtab.  Hemm bżonn li nbiddlu l-attenzjoni tal-
valutazzjoni tar-riskju u l-istrateġiji tal-kontroll tar-
riskju fuq l-impatt li inċidenti simili jkollhom fuq is-
saħħa u s-sigurtà tal-poplu u fuq l-ambjent, aktar milli 
fuq l-istat tal-infrastruttura u fuq l-abbilità’ tagħna li 
nirrispondu.  Dan huwa eżempju fejn il-prevenzjoni 
tieħu preċedenza.

L-ISKART

Hi l-opinjoni tagħna li ma 
nistgħux nibqgħu nittamaw 
fuq ir-rieda tal-poplu li 
jnaqqas il-konsum, u rridu 
naċċettaw li r-realtà hi dik li 
hi.

Irridu, madanakollu, 
nikkunsidraw l-effetti li 
soluzzjonijiet drastiċi bħall-
inċinerazzjoni jħallu fuq 
l-imġieba taċ-ċittadin.

Il-bidla mill-użu tal-ġebla tal-
franka għall-konkos u ħadid 
titfa’ ċertu piż fuq l-ambjent.

Hemm bżonn li nadottaw 
soluzzjonijiet teknoloġiċi 
sabiex jitnaqqas l-iskart, u 
t-tnaqqis tal-użu tal-karti 
fl-amministrazzjoni huwa 
eżempju wieħed kif nistgħu 
nibdew nagħmlu dan.

Hemm soluzzjonijiet 
innovattivi oħra għas-
separazzjoni u l-immaniġġjar 
tal-iskart li nistgħu nadottaw 
fil-kuntest tal-iżvilupp urban.

Il-perikli minn infrastruttura 
dgħajfa għall-immaniġġjar 
tal-iskart jaffettwaw is-saħħa 
tal-poplu u jesponu lill-
pubbliku għal kimiċi ħżiena, 
bħal fil-każ ta’ nirien.

MESSAĠĠI 
EWLENIN



26

ENERĠIJA NADIFA

Għalkemm rajna avvanzi kbar fil-provvista ta’ enerġija 
nadifa permezz ta’ għotjiet għal sistemi fotovoltajċi, 
policies ta’ ippjanar li jippermettu bini għola li jitfa 
d-dell fuq l-istess sistemi qed ikunu kontro-produċenti 
f’dan ir-rigward.  Barra minn hekk, il-qabża mid-djar 
tradizzjonali għal blokki ta’ appartamenti mingħajr 
bejt allokat jagħmilha diffiċli ferm sabiex jiġu installati 
sistemi fotovoltajċi individwali.  Il-liġi tagħna nieqsa 
ħafna għal dak li jirrigwarda d-dritt tax-xemx u s-sidien 
ta’ sistemi fotovoltajċi għandhom tal-inqas jiġu protetti 
għal numru ta’ snin minn żvilupp adjaċenti.  Il-ħruġ tal-
permessi mill-Awtorità tal-Ippjanar isir għal perjodu ta’ 
ħames snin estendibbli għal perjodi oħra, bil-bidu tax-
xogħlijiet jista’ jsir hekk kif joħroġ il-permess.  

L-awtoritajiet li joħorġu dawn il-permessi għandhom 
jembarkaw fi pjan sew fit-tul li jistabbilixxi perjodi 
individwali f’żoni differenti li matulhom ċertu żvilupp 
ikun jista’ jsir.  Filwaqt li dan jinċentiva li ċertu żviluppi 
jiġu magħquda flimkien bil-vantaġġi kbar waqt ix-
xogħlijiet għal dak li jirrigwarda l-effiċjenza fl-użu u 
t-trasport tal-inġenji, vantaġġi fl-iskavar taħt l-art; fl-
użu ta’ aċċessi komuni u manuvrar tal-vetturi taħt l-art 
u kif ukoll għal dak li jirrigwarda rilokazzjoni tal-ġirien 
affettwati bl-iżvilupp mill-perċezzjoni tal-iżviluppatur, 
il-perjodu li matulu ma jkun jista’ jsir l-ebda żvilupp 
jagħti żmien ta’ mistrieħ liċ-ċittadin mill-kostruzzjoni 
mgħejjun bi żmien assigurat ta’ drittijiet għax-xemx.
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L-ARJA LI NIEĦDU NIFS MINNHA

Kwistjoni ta’ saħħa
 
Il-kapitolu dwar l-arja jiftaħ bl-istqarrija li “poor air quality 
can have a dramatic effect on our health and well-being, 
as well as on our Environment”.  Aktar ‘l quddiem, fil-
kapitolu numru 9, naqraw li ”air pollution is synonymous 
with high environmental health risks, contributing to 
premature mortality and an increase in the incidence of 
disease”.  Huwa aktar allarmanti meta jsir magħruf li 
ftit mit-tfal tagħna qed jieħdu n-nifs b’livell aktar għoli 
ta’ tniġġis fl-arja minn oħrajn, waqt li huma jkunu fil-
klassijiet sabiex jieħdu t-tagħlim tagħhom.  Minbarra 
l-informazzjoni li ġejja miċ-ċentri ta’ monitoraġġ u 
sorveljanza tal-kwalità tal-arja ambjentali tagħna, u 
l-eċċessi li jistgħu jiġu spjegati u l-oħrajn li jistgħu jiġu 
dedotti, il-pubbliku qed jara tnaqqis fil-kwalità tal-arja, 
ġurnata wara l-oħra.  Għal dan irridu nkunu drastiċi 
biżżejjed sabiex ninvestu f’policies u strumenti li jbiddlu 
l-mod kif ngħixu l-ħajja tagħna, kull fejn immorru dejjem 
bil-karozza.  Fl-istess waqt, u qabel ma jkun tard wisq, 
irridu ninvestu f’teknoloġija ta’ tindif tal-arja aħjar, anke 
sal-punt li nikkundizzjonaw l-arja f’bini pubbliku għal 
livelli siguri anke permezz ta’ twaqqif ta’ barriers kontra 
tniġġis fl-ambjent estern.  Nistgħu nieħdu eżempju 
mill-proġett ta’ triq prinċipali li sar riċentament fejn 
ġew installati noise barriers sabiex jittaffa l-impatt ta’ 
dan l-aspett.

L-ENERĠIJA

L-isforzi tagħna sabiex 
ninvestu f’enerġija 
nadifa għandhom ikunu 
kumplimentati bi planning 
policies li jagħtu liċ-ċittadin 
ċerti solar rights. 

Il-permessi tal-iżvilupp 
għandhom ikunu sensittivi 
għall-bżonnijiet tal-pubbliku.  
Long-term planning u 
amalgamazzjoni ta’ proġetti 
f’perjodi speċifiċi jgħinu 
sabiex itaffu dawn l-effetti 
filwaqt li jiggarantixxu 
perjodu ta’ solar rights.

L-ARJA

Huwa allarmanti nisimgħu li 
t-tniġġis tal-arja jista’ jkollu 
effett tant drammatiku fuq is-
saħħa tagħna.

Hi l-opinjoni tagħna li 
ma nistgħux nibqgħu 
nirrapportaw evidenza fuq 
il-konnessjoni bejn il-kwalità 
ta’ arja ħażina u l-perikli 
għas-saħħa mingħajr ma 
ngħaddu sabiex ninstallaw 
l-infrastruttura neċessarja li 
tnaqqas dawn l-effetti, malajr 
kemm jista’ jkun.

Is-sitwazzjoni fejn spazju 
pubbliku miftuħ qed jiġi 
sagrifikat għal żoni ta’ tipjip 
kontra s-saħħa, hi redikola.
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L-effetti tal-projbizzjoni mit-tipjip

Fuq l-istess suġġett, l-introduzzjoni, fis-sena 2010, tal-
projbizzjoni tat-tipjip fi spazji pubbliċi magħluqa żiedet 
id-domanda fuq spazji pubbliċi miftuħa bl-introduzzjoni, 
fis-sena 2016, ta’ policy speċifika li rat il-firxa ta’ spazji 
għall-imwejjed u siġġijiet ta’ stabbilimenti kummerċjali 
li jinvadu t-toroq u l-bankini tagħna.  Minbarra l-fatt li 
hemm dubji serji kemm dawn l-ispazji huma adegwati 
għat-tipjip billi ħafna minnhom huma magħluqa minn 
aktar minn ġenb wieħed, huwa inkonċepibbli kif l-ispazji 
pubbliċi miftuħa qed jiġu sagrifikati bl-intenzjoni li jiġu 
ipprovduti spazji għal tipjip kontra s-saħħa.

02



KEY MESSAGESNIFFAĊĊJAW SFIDI AMBJENTALI ĠODDA

Naċċettaw realtajiet ġodda

Malta tista’ tiġi ikkunsidrata bħala belt ta’ daqs medju 
u bħal ħafna bliet, l-isfida prinċipali li jiffaċċjaw hija 
l-iffullar.  Li naċċettaw li l-isfidi li Malta qed tiffaċċja 
huma simili għal dawk li wieħed isib fi bliet iffullati 
huwa kruċjali sabiex insibu soluzzjonijiet dwar kif 
għandna insolvu l-problemi ambjentali tagħna.  Meta 
naċċettaw dan l-istat ta’ fatt, il-Gvern, l-imsieħba soċjali 
u s-soċjetà civili eventwalment jirrejalizzaw il-mixja li 
għandha tieħu Malta għall-futur fl-għoxrin jew tletin 
sena li ġejjin.

Ippermettuli nibda billi niddefinixxi x’wieħed jifhem 
meta ngħid ‘iffullar’.  Dan huwa stat fejn il-limitazzjonijiet 
fid-daqs jikkawżaw iffullar bir-riżultat li ħafna nies 
jokkupaw ftit spazju.  U dan huwa eżattament x’qed 
jiġri f’Malta bl-iffullar jikkawża problemi kbar fil-qasam 
tad-djar, konġestjoni, tniġġis tal-arja, u anke problemi 
soċjali.  Minn aspett ekonomiku, żieda fid-daqs tal-
popolazzjoni li tgħix f’belt jew fil-każ tagħna f’pajjiż 
bid-daqs ta’ belt medja, għandu l-vantaġġi tiegħu u 
dan huwa għalfejn il-bliet ikomplu jiġbdu lejhom nies 
miż-żona rurali bħal eżempju fiċ-Ċina u fl-Indja, billi 
n-nies jiċċaqalqu għall-ibliet għax-xogħol billi l-attività 
ekonomika għandha tendenza li tkun ikkonċentrata fil-
bliet aktar milli fiż-żona rurali.

Sitwazzjoni straordinarja

It-tkabbir ekonomiku straordinarju f’Malta jiġbed lejh 
ċittadini Ewropej u oħrajn minn pajjiżi terzi għalkemm 
l-indiċi tal-cost of living huwa kważi daqs dak tal-
Ġermanja (imma b’pagi aktar baxxi).  Bi ‘straordinarju’ 
irrid infisser kif ikkomparat mat-tkabbir ekonomiku fi 
Stati Membri oħra.  Jekk wieħed kellu jieħu t-tkabbir 
ekonomiku eżempju f’Ruma meta kkomparat mat-
tkabbir ekonomiku lokali, wieħed isib li dan huwa ħafna 
aktar għoli.  Bħal f’diversi bliet, Barċellona għandha 
livell akbar ta’ konċentrazzjoni ta’ attività ekonomika 
minn bliet rurali fi Spanja.  L-implikazzjoni ta’ dan huwa 
li sabiex tmexxi servizzi pubbliċi f’Barċellona bħalma 
huwa t-trasport, maniġġjar tal-iskart u l-ordni pubblika 
hija bil-wisq differenti biex tmexxi l-istess servizzi 
f’Oviedo.  Madanakollu, l-aktar implikazzjoni importanti 
hija l-mentalità tan-nies li jgħixu fil-belt ta’ Barċellona 
li jridu jadottaw għall-fatt li l-ħajja fil-belt għandha 

02

IFFULLAR

Irridu naċċettaw ir-realtà tal-
iffullar, bil-problemi assoċjati 
fuq djar, konġestjoni, tniġġis 
tal-arja u kwistjonijiet soċjali.

Dan ifisser li l-mentalità 
tan-nies għandha taġġorna 
ma’ din ir-realtà fis-sens illi 
l-mentalità meta tgħix f’belt 
għandha tkun ħafna differenti 
minn meta tgħix f’raħal rurali.

It-tkabbir ekonomiku 
straordinarju f’Malta jrid ikun 
kapaċi jsostni l-investiment 
neċessarju fl-infrastruttura u 
s-servizzi.

Dan l-istat straordinarju jitlob 
micro-level planning fl-aspetti 
kollha tal-iżvilupp urban.

Hawnhekk intenni 
l-ħtieġa sabiex l-ERA tieħu 
r-responsabbiltà tal-
protezzjoni tal-ambjent 
mhux mibni f’żoni barra mill-
iżvilupp bħala l-uniku mezz kif 
l-ambjent tagħna jiġi protett 
aktar milli ippjanat għal 
aktar żvilupp u spekulazzjoni 
illeġittima.
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r-restrizzjonijiet tagħha bl-istil tal-ħajja jkun differenti 
minn dak tan-nies f’żoni rurali.

Irridu nirrejalizzaw, u malajr kemm jista’ jkun, li 
s-soluzzjonijiet għall-isfidi ambjentali tagħna li qed 
jiżdiedu ma jistgħux jiġu indirizzati sakemm ma 
nirrejalizzawx li l-istil ta’ ħajja li qed ngħixu jkollu 
eventwalment jikkonforma ma’ dak l-istil ta’ ħajja 
fi bliet bħal Londra jew Tokyo.  Jista’ jkun li għandna 
karatteristiċi kulturali u mentalità partikolari, imma dan 
ma jistax iservi ta’ skuża sabiex nibqgħu nippretendu li 
l-iffullar m’huwiex kwistjoni jew li m’għandhiex perikli 
serji għas-saħħa ikkawżati minn konċentrazzjoni 
straordinarja ta’ bini u karozzi.  Aktar ma nintebħu b’dan 
malajr, aktar malajr nistgħu nindirizzaw serjament il-
problemi bħal dawk relatati ma’ trasport inkluż il-piż 
ekonomiku relatat ikkawżat minn konġestjoni enormi 
u ħela ta’ fjuwil, emissjonijiet u telf ta’ ħin.  Kif għidt 
qabel, it-twessiegħ tat-toroq hija inizzjattiva pożittiva u 
tagħti spinta lit-tkabbir ekonomiku, madanakollu din 
hija soluzzjoni short-term u ma tagħmel xejn sabiex 
tbiddel il-mentalità u sabiex tindirizza l-piż ambjentali 
u ekonomiku tal-iffullar fit-toroq tagħna.

‘Micro-level planning’

L-implikazzjonijiet ta’ dan kollu huwa li l-Gvern u 
l-awtoritajiet għandhom ukoll jibdew jaħsbu fuq Malta 
bħala belt waħda li teħtieġ micro-level planning fl-
aspetti kollha tas-servizz pubbliku, ambjent u ippjanar 
urban.  Dan proprjament iffisser ippjannar dettaljat u 
ko-ordinazzjoni sħiħa sabiex jiġi assigurat li kwalunkwe 
inizzjattiva ambjentali taħdem effettivament flimkien 
ma’ inizzjattivi oħra bħal ngħidu aħna fit-trasport u 
l-kostruzzjoni.  Dan jirrikjedi konsiderazzjoni aktar 
komprensiva dwar kif wieħed iħares lejn l-ippjanar 
urban, it-trasport u l-protezzjoni tal-ambjent, sabiex 
b’hekk jiġi definit l-iżvilupp sostenibbli fil-gżejjer Maltin.  
Kellna wisq każijiet, u mhux fil-bogħod ħafna, fejn 
micro-level planning simili ġie kompletament injorat 
forsi minħabba li l-mentalità ta’ ċertu nies f’awtorità li 
kienet simili għal dik ta’ nies li jokkupaw pożizzjonijiet 
għolja bħala ngħidu aħna fil-Ġermanja.  Hawnhekk 
nerġa’ ntenni l-ħtieġa li l-ERA tieħu responsabbilità 
għall-preservazzjoni tal-ambjent mhux mibni f’żoni 
barra mill-iżvilupp bħala l-uniku triq li tagħmel sens 
fejn l-ambjent ikun jista’ jiġi protett aktar milli ippjanat 
għal aktar żvilupp u spekular illeġittimu.
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Nerġgħu niffukaw fuq ir-riskji

Micro-level planning għandu jiffoka fuq ir-riskji u 
jipprovdi sens b’saħħtu ta’ direzzjoni għal attivatijiet 
soċjo-ekonomiċi li huma sostenibbli u effiċjenti fl-użu 
tar-riżorsi.  Policies dwar l-enerġija u miżura fiskali 
jkollhom jikkumplimentaw dan il-qafas billi l-enerġia 
rinovabbli u l-effiċjenza fl-enerġija jkunu fuq quddiem 
nett tar-riġenerazzjoni urbana bl-għajnuna ta’ policy 
fiskali bħal dik li min iħammeġ l-ambjent irid iħallas, 
miżati fuq ir-riżorsi u multi għan-nuqqas ta’ konformità.
It-tneħħija ta’ sussidji li jagħmlu ħsara lill-ambjent 
għandha ssir malajr kemm jista’ jkun. 

Il-micro-level planning għandu jikkonsidra l-iżviluppi 
demografiċi u ċ-ċaqlieq ta’ persuni bħall-ħaddiema 
migranti.  Tal-aħħar huma strumentali għat-tkomplija 
tat-tkabbir tal-ekonomija tagħna fi żmien fejn ir-
revoluzzjoni diġitali qed tbiddlilna ħajjitna rapidament.  
Ma nistgħux insostnu l-infieq soċjali tagħna u mpenji 
ta’ nfieq pubbliku ieħor mingħajr tkabbir ekonomiku u 
għalhekk micro-level planning għandu wkoll jikkonsidra 
ċ-ċaqlieq migratorju u l-integrazzjoni ta’ diversi 
komunitajiet etniċi.

Żvilupp sostenibbli

Dak li qed isir ovvju huwa l-ħtieġa ta’ żvilupp tal-ispazju 
li huwa aktar bilanċjat.  Għal dan, aktar enfasi għandha 
ssir fuq konsiderazzjonijiet ta’ ippjanar f’livell lokali 
kuntrarjament għal konsiderazzjonijiet ekonomiċi 
wiesgħa settorali, fil-veru sens tal-kelma, li għandha 
tendenza li tkun aktar responsiva għall-problemi soċjo-
ekonomiċi u ambjentali li jkunu qed joħorġu.  Din 
m’hijiex biss kwistjoni ta’ konsultazzjoni mal-partijiet 
interessati.  Hija aktar minn hekk u teħtieġ livell għoli 
ta’ sofistikazzjoni fl-identifikar u ippjanar tal-isfidi 
kemm tal-lum u kemm ta’ għada minn aspett soċjo-
ekonomiku.  L-ispazju fejn jgħixu u jaħdmu n-nies 
huwa reali u jekk tinjora l-ispazju u l-komunità tkun qed 
tinjora r-realtà bażika ta’ kompatibilità bejn l-ambjent, 
l-ekonomija u s-soċjetà.

Ħolqien tax-xogħol sostenibbli

Tal-istess importanza huwa l-kunċett tal-ħolqien tax-
xogħol sostenibbli.  Iva, kif għidt qabel, ir-rata tat-
tkabbir ekonomiku hija vitali għall-ġieħ ekonomiku 
u soċjali tagħna però irridu nħarsu lejn mezzi kif 
l-ekonomija tiddependi inqas fuq ħaddiema barranin, 

MICRO-LEVEL PLANNING

Micro-level planning għandu 
jiffoka fuq ir-riskji, xi ħaġa 
li hija nieqsa mill-kultura 
tagħna.

F’din l-era diġitali, ma nistgħux 
nibqgħu insostnu l-infieq 
pubbliku mingħajr tkabbir 
ekonomiku, li tfisser li micro-
level planning għandu jintegra 
r-realtajiet demografiċi 
dwar żvilupp u ċ-ċaqlieq ta’ 
ħaddiema immigranti.

Dan kollu jsejjaħ għal spatial 
planning aktar bilanċjat u 
sofistikat li jirrispondi għall-
problemi soċjo-ekonomiċi u 
ambjentali li joħorġu.

POLICIES

Għandna bżonn pjan 
ambjentali dinamiku u li 
jista’ jadatta malajr għal riskji 
ġodda.

Dan, fl-opinjoni tagħna, huwa 
l-bażi ta’ strateġija nazzjonali 
għall-ambjent li tikber mal-
ħtiġijiet tal-pajjiż, mgħejuna 
b’tagħrif mir-Rapport dwar 
l-Istat tal-Ambjent.
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parikolarment ħaddiema b’ħiliet baxxi li x-xogħol 
tagħhom jista’ jiġi sostitwit bir-revoluzzjoni diġitali.  
Dan itaffi ftit mill-isfidi ambjentali li qed niffaċċjaw fil-
mument sabiex nakkomodaw iż-żieda fil-popolazzjoni 
migranti.  Ma jistax jiġi innegat li l-mod kif Malta 
tħares lejn it-tkabbir ekonomiku kien prinċipalment 
macro-oriented, prinċipalment fis-sapport ta’ setturi 
bħalma huwa t-turiżmu u l-catering, i-gaming u servizzi 
finanzjarji, u l-bejgħ bl-imnut.  Micro-level planning, min-
naħa l-oħra jgħin sabiex jinstab bilanċ bejn prijoritajiet 
nazzjonali u dak li jista’ jkun sostnut (anke minn aspett 
ambjentali) f’livell ta’ komunità.  Bħalissa dan huwa 
pjuttost nieqes.

Ir-riġenerazzjoni urbana hija vitali għal belt jew pajjiż 
id-daqs ta’ Malta, u għalkemm bini għoli jista’ jkun parti 
minn din ir-riġenerazzjoni meta wieħed jikkonsidra 
d-daqs żgħir tal-gżejjer Maltin, mingħajr micro-level 
planning, l-isfidi ambjentali jibqgħu jikbru sakemm 
jilħqu l-limitu.  Iva, l-ekonomija għadha qed tikber 
b’rata straordinarja imma mingħajr l-imsemmi micro-
level planning, u mingħajr miżuri kumplimentattivi li 
inevitabilment iħallu effett fuq l-istil ta’ ħajja tagħna 
(mhux neċessarjament fuq il-livell tal-ħajja tagħna), 
l-infrastruttura tagħna u dak li fadal mill-ekosistema 
tagħna jikkollassaw taħt il-piż tal-attività ekonomika 
li qed twassal sabiex jiġi reġistrat dan it-tkabbir 
ekonomiku kollu.

Policies dinamiċi

Ta’ min ifaħħar il-fatt li pajjiż żgħir bħal tagħna għandu 
policy ambjentali nazzjonali tiegħu sabiex tipprovdi 
direzzjoni integrata fid-diversi livelli tal-ekonomija 
tagħna.  Imma anke jekk l-istess policy għadha m’hijiex 
skaduta, ma nistgħux nibqgħu nistrieħu fuq dokument 
statiku fid-dawl tal-evoluzzjonijiet mgħaġġla li qed jiġu 
esperjenzati mis-soċjetà tagħna.  Għandna bżonn pjan 
ambjentali li huwa dinamiku u li, bħal business plan, 

ikun mhux biss maħsub tajjeb sal-inqas dettal, imma 
jkun jista’ jiġi rivedut u aġġornat ma’ riskji ambjentali 
ġodda malajr kemm jista’ jkun.  Irridu nkunu krejattivi 
permezz ta’ policies drastiċi li jbiddlu mudelli normali 
ta’ kif naħdmu, kif nivjaġġaw minn post għall-ieħor, kif 
ninnegozjaw u kif inħallsu.  Din hija l-bażi ta’ strateġija 
ambjentali nazzjonali li tikber mal-ħtiġijiet tal-pajjiż, 
mgħejjuna b’Rapport dwar l-Istat tal-Ambjent li huwa 
ta’ min joqgħod fuqu, maħruġ fiż-żmien opportun, 
relevanti u effettiv.
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KONKLUŻJONIJIET U 
RAKKOMANDAZZJONIJIET

NINVOLVU RUĦNA FID-DIBATTITI

Sfortunatament, it-tminn ġimgħat sabiex dan l-Uffiċċju 
jara r-Rapport dwar l-Istat tal-Ambjent, kif stabbilit bil-
liġi, m’humiex suffiċjenti sabiex dan jiġi eżaminat bir-
reqqa li jistħoqqlu sabiex ikun hemm titjib fil-kontenut 
u l-forma tar-Rapport qabel jiġi ippubblikat.  Idealment, 
sakemm ma nistgħux nikkontemplaw tibdil fil-liġi, 
komunikazzjonijiet ta’ sustanza dwar partijiet mir-
Rapport bejn dan l-Uffiċċju u l-ERA għandhom jinfetħu 
qabel id-data li fiha r-Rapport jitwassal lil dan l-Uffiċċju 
u l-arloġġ ta’ tminn ġimgħat jibda għaddej.  Dan iservi 
għal skambju aktar b’saħħtu bejn dan l-Uffiċċju u 
l-ERA, u kwalunkwe nuqqas fit-tagħrif li eventwalment 
jifforma din l-Opinjoni jkun jista’ jimtela qabel ma 
jiskatta l-istess perjodu.  Proċeduri simili huma ta’ 
benefiċċju għaż-żewġ partijiet imma l-aktar, huma ta’ 
benefiċċju għall-ambjent.

Ġudizzju utili

Mill-kriterji kollha li fuqhom ippruvajna, fiż-żmien 
limitat disponibbli, li niġġudikaw il-kwalità tar-Rapport, 
inkluż dwar kemm huwa fattwali, komplet, eżatt, 
jinftiehem malajr, konsistenti, konvinċenti u ispirattiv, 
aħna nemmnu li sakemm dan ir-Rapport ma jkunx 
ippubblikat fil-ħin, mal-erba’ snin stabbiliti, u sakemm 
dan ma jkunx ibbażat fuq l-aktar informazzjoni riċenti 
(anke jekk din l-informazzjoni tkun għadha m’għaddietx 
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mill-iskrutinju ta’ maniġġjar tad-data għal skopijiet ta’ 
quality assurance), u jinkludi fejn hu possibli, projections 

dwar tendenzi futuri a bażi ta’ informazzjoni storika 
fit-tul, li kif mistenni, tiżdied ma’ kull perjodu, dan ma 
jistgħax jiġi ikkunsidrat fit-for-purpose, fi kliem ieħor 
relevanti, bħala mezz li jagħti aċċess għall-informazzjoni 
lill-pubbliku, u mezz sabiex isiru l-policies b’referenza 
partikolari għall-iStrateġija Nazzjonali dwar l-Ambjent.

IL-PREZZ LI MA JSIR XEJN

Ftit rakkomandazzjonijiet għar-rapporti futuri

Għalkemm ir-Rapport jipprovdi analiżi pjuttost 
komprensiva ta’ sfidi ambjentali ewlenin li l-ekonomija 
Maltija qed tiffaċċja fil-preżent, ikun ta’ benefiċċju li 
tingħata aktar attenzjoni fuq l-isfidi medium u long-term.  
L-ERA għandha tkun kapaċi li tinfluwenza l-manjiera 
kif action plans u impact studies isiru, filwaqt li tagħmel 
enfasi fuq il-benefiċċji ekonomiċi u l-piż assoċjat ma’ 
azzjonijiet ambjentali, inkluż il-piż antiċipat ta’ business 
as usual meta mqabbel mal-benefiċċji ta’ meta jsir xi 
ħaġa.  Analiżi tar-riskji potenzjali u theddid minn sfidi 
ambjentali għandhom jinħarġu malajr kemm jista’ jkun 
sabiex jgħin id-dibattitu dwar il-policy.  Speċjalment 
f’każijiet fejn l-evidenza xjentifika hija diġà skaduta, 
impenn li din tiġi aġġornata huwa kruċjali, kif inhi 
l-ħtieġa li naraw lil ERA tieħu inizzjattivi jew tisponsorja 
riċerka li ssaħħaħ il-kredibilita ta’ dan l-eżerċizzju 
billi tippermetti li evidenza xjentifika tkun analizzata 
f’kuntest validu.

Il-kontenut tar-Rapport m’għandu jissorprendi lil ħadd, 
billi ilna nafu bl-isfidi ambjentali.  Li jkun aktar sinjifikanti, 
per eżempju, huwa li r-Rapport jissenjala nuqqasijiet 
dwar kif problemi jiġu indirizzati jew soluzzjonijiet 
implimentati u għalhekk, biex jindika l-ħtieġa li nbiddlu 
l-mod kif inħarsu lejn l-affarijiet u tingħata attenzjoni 
fejn hemm bżonn isir tibdil, eżempju fit-trasport 
b’miżuri li jimmiraw għal tibdil fil-mod kif nivjaġġaw (li 
jwassal għal tnaqqis fl-emissjonijiet).

Stima tal-benefiċċji potenzjali minn miżuri ambjentali 
meta mqabbla mal-piż ekonomiku jekk ma jsir xejn 
jaċċertaw lill-pubbliku dwar l-importanza li tittieħed 
azzjoni mingħajr aktar dewmien f’aspetti speċifiċi.  
Hemm każ b’saħħtu ta’ interess personali intrinsiku biex 
nipproteġu l-ambjent.  Dan kważi dejjem jagħmel sens 
- kemm-il darba nħarsu lejn l-aspetti minn perspettiva 

KONKLUŻJONIJIET U
RAKKOMANDAZZJONIJIET

Hi l-opinjoni tagħna li 
l-kontenut tar-Rapport dwar 
l-Istat tal-Ambjent ikun is-
suġġett ta’ diskussjonijiet 
bejn l-Awtorità għall-Ambjent 
u r-Riżorsi u dan l-Uffiċċju, 
sa minn ħafna qabel il-
pubblikazzjoni tal-istess 
Rapport.

Hi l-opinjoni tagħna li sakemm 
ir-Rapport dwar l-Istat tal-
Ambjent ma jiġix ippubblikat 
fil-ħin, ikun ibbażat fuq 
informazzjoni aktar riċenti u 
jkun jinkludi proposti għall-
futur, dan ir-Rapport ma jistax 
jiġi kkunsidrat bħala fit-for-
purpose. 

Hemm bżonn li nkunu kapaċi 
li nikkwantifikaw il-benefiċċji 
ekonomiċi u nantiċipaw 
l-ispiża jekk ma nagħmlu 
xejn kontra l-benefiċċji meta 
nagħmlu xi ħaġa.

Id-dibattiti għandhom ikunu 
mgħejuna b’eżaminazzjoni 
akkurata tar-riskji potenzjali 
u theddid, kif ukoll in-
nuqqasijiet f’miżuri adottati.  
It-trasport huwa każ tipiku.

Li nipproteġu l-ambjent 
jagħmel sens minn lat 
ekonomiku kemm-il darba 
nħarsu lejn l-aspetti minn 
lenti long-term aktar milli 
ninjoraw il-problemi 
ambjentali kumulattivi fuq 
ġenerazzjonijiet futuri.  Dan 
huwa l-mudell li għandna 
naspiraw għalih.

MESSAĠĠI 
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long-term aktar milli short-term.  Aħna mdorrijin 
nipprezzaw il-valur tal-oġġetti a bażi tal-prezz tal-oġġett 
fil-preżent, ninjoraw illi ħafna problemi ambjentali huma 
kumulattivi, u billi l-prezz huwa fuq ġenerazzjonijiet 
futuri, ninjoraw il-prezz futur u nissottovalutaw il-prezz 
soċjali potenzjali tal-azzjonijiet tagħna fil-preżent.  Dan 
huwa l-metodu rakkomandabbli li għandu jiġi applikat 
f’Rapporti futuri dwar l-iStat tal-Ambjent.  Dan huwa 
l-mudell li tkellimt dwaru fl-introduzzjoni tiegħi, u din 
it-tema għandha tibqa tinżamm amment tagħha matul 
ir-Rapport kollu.

Nispiraw lill-pubbliku

Staqsejna lilna nfusna jekk ir-Rapport jispirax lill-
pubbliku sabiex jagħti każ aktar tal-ambjent u sabiex 
iħares lejn viżjoni għal ambjent aħjar għal kulħadd, 
anke jekk nafu li trid tkun tost li tistenna dan minn 
rapport, sakemm dan ir-Rapport ma jibgħatx messaġġ 
ċar dwar il-prezz li nħallsu jekk ma jsir xejn.  F’dan is-
sens, ir-Rapport għandu jwassal messaġġ b’saħħtu bl-
intenzjoni li jipperswadi lill-pubbliku biex jissapportja 
miżuri favur l-ambjent.  Daqstant vitali huwa li l-pubbliku 
jkun infurmat aħjar dwar il-viżjoni, prinċipji u l-iskop 
tal-ERA, kif ukoll dwar kif l-Awtorità tgħin biex titwassal 
l-istrateġija nazzjonali dwar l-ambjent, filwaqt li tispjega 
r-referenzi li l-Awtorità, bis-saħħa u r-responsabilitajiet  
li għandha, tibbaża fuqhom, filwaqt li tħalli lill-pubbliku 
jiġġudika jekk l-ambizzjonijiet tal-Awtorità ntlaħqux jew 
le.

Il-pilastri tal-ġustizzja

Bħala Kummissarju għall-Ambjent u l-Ippjanar li 
l-għan prinċipali tiegħu hu t-titjib fl-ambjent tagħna, 
din l-opinjoni tagħti idejat u rakkomandazzjonijiet li 
jistgħu jiġu żviluppati b’aktar studji u dibattiti filwaqt 
li nkomplu nibnu fuq it-tlett pilastri tal-konvenzjoni 
Aarhus billi l-pubbliku jingħata aċċess sħiħ għall-
informazzjoni dwar l-ambjent u l-ippjanar; tissaħħaħ 
tal-parteċipazzjoni pubblika fil-proċess tad-deċiżjonijiet 
f’kull livell u jittejjeb fl-aċċess għall-ġustizzja bit-twaqqif 
tal-Qorti Ambjentali li diġà ġiet imħabbra.
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Hi l-opinjoni tagħna li sakemm 
ir-Rapport dwar l-Istat 
tal-Ambjent ma jibgħatx 
messaġġ qawwi dwar l-effetti 
jekk ma jsir xejn, ir-Rapport 
ma jistax jispira atteġġjament 
u azzjoni pożittiva min-naħa 
tal-pubbliku favur l-ambjent.

Il-pubbliku għandu wkoll id-
dritt li jkun jaf dwar il-viżjoni 
tal-Awtorità għall-Ambjent u 
r-Riżorsi, il-prinċipji u r-rwol 
tagħha, kif ukoll kif l-Awtorità 
ser twassal għal strateġija 
nazzjonali favur l-ambjent.

Bħala Kummissarju għall-
Ambjent u l-Ippjanar, ir-rwol 
tiegħi huwa dak li nsaħħaħ 
l-ambjent li fih ngħixu.  Din 
l-opinjoni tista’ tiftaħ dibattiti 
u idejat ġodda għal azzjoni 
filwaqt li nibbażaw fuq it-
tlett pilastri tal-Konvenzjoni 
Aarhus billi: nipprovdu aċċess 
sħiħ għall-informazzjoni dwar 
l-ambjent u l-ippjanar; inżidu 
l-parteċipazzjoni pubblika fid-
deċiżjonijiet u nżidu l-aċċess 
għall-ġustizzja bit-twaqqif ta’ 
Qorti għall-Ambjent.
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