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IMPLIMENTAZZJONI TAL-LIĠI AMBJENTALI

IL-LAQGĦA TAL-KUMITAT GĦALL-AMBJENT TAL-1 TA’ DIĊEMBRU 2010

1. Il-bijodiversità (Sandrine Bélier)

Wara l-falliment tal-objettiv tal-bijodiversità tal-UE għall-2010, l-UE issa impenjat ruħha 
f’Nagoja biex jitwaqqaf it-telf tal-bijodiversità sabiex jiġi żgurat li sal-2020 l-ekosistemi 
jkunu reżistenti u jkomplu jipprovdu s-servizzi essenzjali. In-Natura 2000 permezz tan-
netwerk tagħha ta’ żoni protetti tikkostitwixxi parti essenzjali tas-soluzzjoni. Kif beħsiebha l-
Kummissjoni twaqqaf il-ksur tad-Direttivi dwar il-Ħabitats u dwar l-Għasafar u kif beħsiebha 
tiżgura l-implimentazzjoni sħiħa tagħhom? B’mod partikolari, x’miżuri se tadotta l-
Kummissjoni biex tiżgura standard adegwat għall-istima tal-impatt u biex tissorvelja l-użu 
tajjeb tal-proċedura ta’ deroga fl-Artikolu 6(4) tad-Direttiva dwar il-Ħabitats? Qiegħda l-
Kummissjoni tippjana li jiġu allokati biżżejjed fondi għall-immaniġġjar tas-siti ta’ Natura 
2000?

2. L-implimentazzjoni tal-politika tal-bijokarburanti tal-UE: il-protezzjoni tal-
bijodiversità (Karin Kadenbach)

Id-Direttiva dwar l-Enerġija Rinnovabbli tal-UE tistipola sett ta’ kriterji ta’ sostenibilità biex 
tgħin fl-iżgurar li ż-żoni ta’ bijodiversità kbira ma ssirilhomx ħsara mis-suq tal-agrokarburanti 
tal-UE.

B’mod partikolari, l-Artikolu 17 jgħid:

3. Il-bijokarburanti u bijolikwidi [...] m’għandhomx isiru minn materja prima miksuba minn 
art b’valur għoli ta’ bijodiversità, jiġifieri art li kellha wieħed mill-istati li ġejjin fi jew wara 
Jannar 2008, kemm jekk l-art għad għandha dan l-istatus u kemm jekk le:

(b) żoni indikati [...] għall-protezzjoni ta’ ekosistemi jew speċi rari, mhedda jew fil-periklu li 
jinqerdu li huma rikonoxxuti minn strumenti ta’ ftehim internazzjonali jew inklużi f’listi 
mfassla minn organizzazzjonijiet intergovernattivi jew l-Unjoni Internazzjonali għall-
Konservazzjoni tan-Natura, soġġett għar-rikonoxximent tagħhom skont it-tieni subparagrafu 
tal-Artikolu 18(4);

Għaddew sentejn minn meta ntlaħaq qbil dwar id-Direttiva. Id-Direttiva daħlet fis-seħħ 
f’Ġunju 2009, u l-kriterji għandhom jiġu implimentati fil-post sa Diċembru 2010.

Hija sodisfatta l-Kummissjoni bil-fatt li permezz tal-użu ta’ dawn il-kriterji, il-produzzjoni 
tal-agrokarburanti mogħti lill-karozzi tal-UE issa mhijiex qed tagħmel ħsara liż-żoni ta’ 
bijodiversità kbira? U jekk le, il-Kummissjoni kif qed tiżgura l-infurzar ta’ dawn ir-regoli? 
Pereżempju, produttur tal-bijokarburanti fl-Italja bl-isem ta’ Nuove Iniziative Industriali (Srl) 
beħsiebu jbigħ l-agrokarburanti li jiġu prodotti billi tinqered l-foresta ta’ Dakatcha fil-Kenja. 
Il-foresta ta’ Dakatcha hija Żona tal-Għasafar Importanti, jiġifieri żona magħżula mill-
BirdLife International rikonoxxuta mill-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja u sit li ċertament ikun 
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protett fl-UE, u fejn hemm speċijiet tal-Lista l-Ħamra kif identifikati mill-IUCN.

3. Id-Direttiva ta’ Qafas dwar l-Ilma (Richard Seeber)

L-implimentazzjoni tad-Direttiva ta’ Qafas dwar l-Ilma (id-Direttiva 2000/60/KE) tobbliga 
lill-Istati Membri jistabbilixxu Pjanijiet ta’ Mmaniġġjar tal-Baċini tax-Xmajjar u jagħmluhom 
disponibbli għall-pubbliku. 

Liema Stati Membri diġà għamlu pubbliċi l-Pjanijiet ta’ Mmaniġġjar tal-Baċini tax-Xmajjar 
tagħhom fil-ħin?
Kemm-il Pjan ta’ Mmaniġġjar tal-Baċini tax-Xmajjar sar pubbliku sa issa u dawn il-pjanijiet 
huma konsistenti mal-linji gwida stabbiliti fid-Direttiva ta’ Qafas dwar l-Ilma?

4. Il-kriżi tal-iskart li għadha għaddejja f’Campania (Margrete Auken)

Fl-4 ta’ Marzu 2010,  il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja stabbilixxiet li l-Italja kisret il-
leġiżlazzjoni tal-UE billi naqset milli tistabbilixxi f’Campania netwerk ta’ stallazzjonijiet li 
jkun suffiċjenti biex jiġi żgurat ir-rimi tal-iskart urban b’mod li ma jkunx ta’ periklu għas-
saħħa tal-bniedem u għall-ambjent (sentenza fil-Kawża C-297/08). 
Madankollu, minn dakinhar ’l hawn, l-Italja ma ħaditx il-miżuri neċessarji biex tikkonforma 
mas-sentenza tal-Qorti. Fit-23 ta’ Ottubru 2010, il-Kummissjoni Ewropea ddikjarat li s-
sitwazzjoni attwali tixbah ħafna l-kriżi li faqqgħet fl-2007 u li wasslet biex il-Kummissjoni 
Ewropea tiftaħ proċedura ta’ ksur kontra r-Repubblika Taljana1. 
L-iskart perikoluż jitħallat u/jew jintrema flimkien mal-iskart domestiku jew organiku u dan 
jikkostitwixxi ksur tad-Direttiva ta’ Qafas dwar l-Iskart u tad-Direttiva dwar il-Landfills. Il-
landfill f’Terzigno (li tinsab f’park nazzjonali kif ukoll sit ta’ patrimonju tal-UNESCO) qed 
tikser ir-rekwiżiti tad-Direttiva dwar il-Landfills, inter alia minħabba li tinsab f’park 
nazzjonali u minħabba li ma ġewx applikati l-proċeduri ta’ aċċettazzjoni tal-iskart tal-Artikolu 
11. Minkejja dan il-fatt, l-awtoritajiet kompetenti beħsiebhom jestendu s-sit u jiftħu landfill
ġdida fil-limiti tal-park nazzjonali. Għaldaqstant, jidher li l-awtoritajiet kompetenti fl-Italja 
qed jinjoraw għalkollox is-sentenza tal-Qorti. 

Iċ-ċittadini qed jipprotestaw bil-kbir kontra s-sitwazzjoni attwali li qed tkun ta’ ħsara għall-
kondizzjonijiet tagħhom tal-ħajja minħabba t-tniġġis qawwi tal-ambjent u li evidentement turi 
nuqqas ta’ rispett kbir tal-liġi tal-UE u tal-istituzzjonijiet tal-UE. 

Meta se tiftaħ, il-Kummissjoni, proċeduri skont l-Artikolu 260 kontra l-Italja bil-għan li jiġu 
imposti penali, billi dan jidher l-uniku mod biex l-awtoritajiet Taljani jikkonformaw mas-
sentenza tal-Qorti?

5. Rimi massiv ta’ skart perikoluż fl-art bassasa ta’ Huelva (Satu Hassi)

                                               
1 Dikjarazzjoni minn Janez Potočnik, Kummissarju għall-Ambjent, dwar is-sitwazzjoni tal-iskart f’Campania, l-
Italja. Stqarrija għall-istampa tal-Europa, 23 ta’ Ottubru 2010.
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Fil-belt ta’ Huelva, li tinsab fin-Nofsinhar ta’ Spanja fejn jingħaqdu żewġ xmajjar fl-
Atlantiku, kull sena l-kumpanija Fertibéria tarmi 2.5 miljun tunnellata ta’ skart tal-
fosfoġipsum f’art mistagħdra mal-kosta. Ir-rimi għadu għaddej sa issa. L-iskart huwa 
kkontaminat ħafna b’metalli tqal. Matul l-aħħar snin, dan irriżulta f’ammont totali ta’ iktar 
minn 120 miljun tunnellata ta’ skart perikoluż mormi. Ma saret l-ebda impermeabilizzazzjoni 
biex il-metalli tqal mill-iskart na jnixxux fix-xmajjar u għaldaqstant fil-baħar. 

Il-kwistjoni ġiet diskussa mal-Kummissjoni f’sessjoni preċedenti ta’ implimentazzjoni ta’ dan 
il-kumitat fi Frar 2009. F’Marzu 2009, il-Kummissjoni wieġbet bil-miktub li hija kienet 
ħarġet Ittra ta’ Avviż Formali Kumplimentari fi Frar 2009 minħabba applikazzjoni ħażina tal-
leġiżlazzjoni tal-UE dwar l-iskart fir-rigward tar-rimi tal-iskart industrijali fl-art bassasa ta’ 
Huelva, billi l-fosfoġipsum kellu jitqies mill-awtoritajiet kompetenti bħala skart, u mhux 
bħala prodott sekondarju industrijali. Għaldaqstant, id-Direttiva ta’ Qafas dwar l-Iskart kienet 
tapplika, kif ukoll ir-rekwiżiti tekniċi stipolati skont id-Direttiva tal-Landfills fuq il-bażi tal-
Artikolu 19 tad-Direttiva tal-IPPC. 

Ir-rimi attwali jikser b’mod ċar dawk l-obbligi legali, u l-awtoritajiet Spanjoli ppermettew li r-
rimi jkompli sal-aħħar ta’ din is-sena.

Kemm se tkompli l-Kummissjoni tittollera l-fatt li l-awtoritajiet Spanjoli evidentement qed 
jinjoraw il-leġiżlazzjoni applikabbli? 

Il-Kummissjoni diġà bagħtet twissija finali bil-miktub (“Opinjoni Motivata”) lil Spanja? Jekk 
iva, meta se tiddeċiedi l-Kummissjoni li tressaq il-każ quddiem il-Qorti Ewropea tal-
Ġustizzja? Jekk le, għaliex?

Ladarba jieqaf ir-rimi, il-Kummissjoni se tieħu azzjoni legali biex tobbliga lill-awtoritajiet 
Spanjoli jiżguraw rimedju għal dan is-sit?

6. L-ispezzjonijiet ambjentali Ewropej (Satu Hassi)

Minkejja li l-leġiżlazzjoni Ewropea dwar l-iskart ilha tapplika 35 sena, xorta waħda l-iktar 
rekwiżiti fundamentali tagħha għadhom qed jiġu injorati bil-kbir f’diversi Stati Membri. Fi 
Huelva, fi Spanja, l-awtoritajiet Spanjoli ppermettew ir-rimi ta’ miljuni ta’ tunnellati ta’ skart 
perikoluż għal deċennji sħaħ f’art mistagħdra mal-kosta, u r-rimi għadu għaddej sal-lum il-
ġurnata fuq il-bażi ta’ permess li inkorrettament jikkunsidra dak l-iskart bħala prodotti 
sekondarji (ara l-mistoqsija separata minn Satu Hassi). F’Campania, fl-Italja, l-iskart 
perikoluż ilu għal ħafna snin jintrema mal-iskart tad-djar, saħansitra f’park nazzjonali, u 
minkejja sentenza mill-Qorti (ara l-mistoqsija separata minn Satu Hassi). Fl-Ungerija, 
depożitu tat-tajn aħmar waqa’ u qatel 9 persuni, ġarrab 130 persuna, qered żewġ irħula u 
kkawża tniġġis dejjiemi tal-art agrikola. 

Dawn huma biss ftit eżempji li jenfasizzaw li l-applikazzjoni ħażina tad-dispożizzjonijiet 
fundamentali tal-leġiżlazzjoni ambjentali tal-Unjoni, jew saħansitra n-nuqqas komplet li jiġu  
osservati, b’mod partikolari l-leġiżlazzjoni dwar l-iskart, hija ħaġa komuni f’ħafna Stati 
Membri fl-UE anki fis-sena 2010.

Spezzjonijiet xierqa tal-applikazzjoni tajba u sħiħa tal-liġi ambjentali Ewropea tista’ 
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tipprevieni ħafna minn dawn l-emerġenzi jew diżastri. Madankollu, jidher li ħafna Stati 
Membri m’għandhomx ir-riżorsi jew m’għandhomx ir-rieda politika biex jiżguraw 
spezzjonijiet xierqa. 

Kemm-il każ ieħor bħal dawn jinħtieġ li jkun hemm qabel ma l-Kummissjoni tieħu pożizzjoni 
iktar soda dwar l-ispezzjonijiet ambjentali? Meta se tipproponi l-Kummissjoni qafas legali 
għall-ispezzjonijiet fl-UE fir-rigward tal-leġiżlazzjoni ambjentali biex jiġi żgurat li l-
ispezzjonijiet effettivament jitwettqu fl-UE kollha, b’mod indipendenti u b’kundizzjonijiet 
uniformi?

7. L-implimentazzjoni tas-Sistema ta’ Skambju ta’ Kwoti ta’ Emissjonijiet (ETS –
Emission Trading System) tal-UE (Theodoros Skylakakis)

L-ETS tal-UE hija l-ikbar sistema ta’ skambju ta’ kwoti ta’ emissjonijiet tal-gass b’effett ta’ 
serra fid-dinja kollha li tiġbor fiha ħafna pajjiżi u ħafna setturi. Bil-kunsiderazzjoni ta’:
(a) L-użu ħażin tat-tnaqqis fl-emissjonijiet iċċertifikat fis-suq tal-ETS tal-UE, li jwassal 
għall-użu ħażin sfaċċat tal-flus tal-konsumaturi Ewropej biex jinqered il-gass HFC-23, bi 
spiża 70 darba ikbar mill-ispiża reali biex dan jinqered, biex b’hekk jinħolqu profitti kbar 
f’daqqa għal numru żgħir ta’ kumpaniji fid-dinja;
(b) Iż-żieda fil-livelli tal-HFC-23 fl-atmosfera 
(ċ) Il-proposta pendenti tal-Kummissjoni għal miżura biex jiġu introdotti iktar 
restrizzjonijiet tal-kwalità fuq l-użu tal-krediti mill-proġetti tal-gass industrijali fl-ETS tal-UE 
ta’ wara l-2012 u l-istima tal-impatt korrispondenti;
(d) Li f’każijiet fejn hemm il-possibilità ta’ funzjonament ħażin fir-rigward tad-drittijiet 
dwar il-kwoti tal-emissjonijiet skambjati fis-suq tal-karbonju fl-Ewropa, bħall-manipulazzjoni 
tas-suq, in-nuqqas ta’ kompetizzjoni jew każijiet ta’ kartell, m’hemmx awtorità waħda fl-UE 
minn fost l-istituzzjonijiet li hija responsabbli li tissorvelja, tinvestiga u tintervieni fil-ħin 
kontra dan il-funzjonament ħażin filwaqt li l-awtoritajiet eżistenti m’għandhomx, fost l-
istrumenti tagħhom, mekkaniżmi biex jiżguraw li s-suq se jaħdem bla xkiel;
Beħsiebha l-Kummissjoni ttejjeb l-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-ETS wara l-2013 
(inkluża l-possibilità li jiġi introdott korp regolatorju għal dan is-suq maħluq reċentement) 
sabiex jiġu evitati każijiet bħal dawn fil-futur?

8. L-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni dwar l-OMĠ (Bart Staes)
A. Il-leġiżlazzjoni dwar il-“koeżistenza”: Fir-Rapport tagħha dwar “Il-koeżistenza tal-
uċuħ tar-raba’ mmodifikati ġenetikament u tal-biedja konvenzjonali u organika” (April 2009), 
il-Kummissjoni tiddikjara li 15-il Stat Membru biss adottaw leġiżlazzjoni speċifika dwar il-
koeżistenza. Dan in-numru żdied minn dak iż-żmien ’l hawn? Hemm Stati Membri li jkabbru 
l-OMĠ u m’għandhom l-ebda leġiżlazzjoni dwar il-koeżistenza? Spanja, jiġifieri l-pajjiż tal-
UE bl-ogħla persentaġġ ta’ tkabbir ta’ OMĠ fl-UE, laħqet implimentat il-leġiżlazzjoni dwar 
il-koeżistenza sa issa?

Id-Direttiva 2001/18 tistabbilixxi: “Organiżmi ħajjin, kemm jekk jintefgħu fl-ambjent fi 
kwantitajiet żgħar jew kbar għal skopijiet sperimentali jew bħala prodotti kummerċjali, 
jistgħu jirriproduċu fl-ambjent u jaqsmu fruntieri nazzjonali u b’hekk jaffettwaw Stati Membri 
oħra. L-effetti ta’ dan ir-rilaxx fl-ambjent jistgħu jkunu irriversibbli”. (Premessa 4) u “Huwa 
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neċessarju li tassigura rintraċċjar fl-istadji kollha tat-tpoġġija fis-suq ta’ GMOs bħal jew fi 
prodotti awtorizzati skont parti Ċ ta’ din id-Direttiva”. (Premessa 42)

Fl-istess ħin, ir-Regolament 1829/2003 f’diversi okkażjonijiet isemmi d-dritt tal-konsumaturi 
u tal-bdiewa li jagħmlu għażla informata. L-istess għamel il-Kunsill tal-Ambjent ta’ 
Diċembru 2008 kif ukoll il-Kummissarju Dalli f’diversi diskorsi tiegħu fir-rigward tal-OMĠ.
Fir-Rakkomandazzjoni l-ġdida tagħha dwar “Linji gwida għall-iżvilupp ta’ miżuri ta’ 
koeżistenza nazzjonali biex tiġi evitata l-preżenza mhux intenzjonata ta’ OMĠ fl-uċuħ tar-
raba’ konvenzjonali u organiċi” ta’ Lulju 2010, il-Kummissjoni tiddikjara li miżuri biex tiġi 
evitata l-preżenza mhux maħsuba ta’ OMĠ fl-uċuħ tar-raba’ konvenzjonali u organiċi 
għandhom jiġu stabbiliti fil-livell tal-Istati Membri. F’dan l-isfond: Kif beħsiebha l-
Kummissjoni tipprovdi implimentazzjoni aħjar tad-Direttiva 2001/18? Qiegħda tikkunsidra l-
Kummissjoni li tagħmel l-istabbiliment ta’ “miżuri ta’ koeżistenza” legalment vinkolanti?

B. It-trasparenza: Fid-dawl tal-Artikolu 25(4) tad-Direttiva 2001/18 u tas-sentenza tal-
QEĠ ta’ Frar 2009 (Kawża C-552/07), tista’ l-Kummissjoni tispjega kemm-il Stat Membru 
stabbilixxa reġistru pubbliku b’informazzjoni dettaljata tal-post tar-rilaxx u liema Stati 
Membri m’għamlux dan? X’beħsiebha tagħmel il-Kummissjoni biex ittejjeb is-sitwazzjoni?

C. Il-kontaminazzjoni: Fir-rapport tagħha dwar il-koeżistenza tal-2009, il-Kummissjoni 
tgħid (Kapitolu 7.2): “Il-maġġoranza tal-Istati Membri fasslu l-miżuri ta’ koeżistenza b’ċertu 
manjiera li ma tippermettix li l-limiti tat-tikkettar għall-OMĠ fl-ikel u l-għalf li huma ffissat 
għal 0.9% jinqabżu”. Fl-istess ħin ir-Regolament 1829/2003 jistipola li l-ikel b’OMĠ għandu 
jiġi ttikkettjat, għajr l-ikel “li jkun fih materjal li fih, jikkonsisti fi jew hu prodott minn OMĠ 
fi proporzjon mhux ogħla minn 0,9 fil-mija tal-ingredjenti tal-ikel ikkonsidrati 
individwalment jew ikel li jikkonsisti f’ingredjent wieħed, sakemm din il-preżenza tkun 
aċċidentali jew teknikament inevitabbli”. Il-miżuri ta’ koeżistenza li l-mira ta’ 
kontaminazzjoni tagħhom hija ta’ 0.9% iwasslu għal kontaminazzjoni intenzjonata li ma tistax 
tibqa’ tiġi kkunsidrata aċċidentali. 

Is-sitwazzjoni fl-Istati Membri tjiebet minn dak iż-żmien ’l hawn? Taqbel il-Kummissjoni li 
biex jiġu sodisfati r-rekwiżiti tar-Regolament 1829/2003, il-miżuri ta’ koeżistenza għandu 
jkollhom l-għan li tiġi evitata l-kontaminazzjoni?

9. Ir-REACH (Richard Seeber)
Is-sistema ċentralizzata tal-UE għar-reġistrazzjoni, il-valutazzjoni, l-awtorizzazzjoni u r-
restrizzjoni ta’ sustanzi kimiċi (REACH, ir-Regolament (KE) Nru 1907/2006) għandha l-
għan, fost skopijiet oħra, li tidentifika u tinvestiga s-sustanzi kimiċi li l-iktar jikkawżaw 
tħassib u, kull fejn ikun possibbli, tissostitwixxihom b’sustanzi inqas perikolużi.

X’inhi s-sitwazzjoni attwali fir-rigward tal-implimentazzjoni ta’ dan r-Regolament? 
Jista’ jkun hemm bżonn issir reviżjoni tar-Regolament u jekk iva, x’perjodu ta’ żmien huwa 
stipulat?
Tara l-Kummissjoni l-ħtieġa li r-REACH jiġi estiż?

10. Il-Programm ta’ Azzjoni Ambjentali (Richard Seeber)

Is-Sitt Programm ta’ Azzjoni Ambjentali jagħti ħarsa ġenerali lejn l-isfidi ambjentali u 
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jipprovdi qafas strateġiku għall-politika ambjentali tal-Kummissjoni sal-2012. L-erba’ 
prijoritajiet ambjentali prinċipali tiegħu huma t-tibdil fil-klima, in-natura u l-bijodiversità, l-
ambjent u s-saħħa, u r-riżorsi naturali u l-iskart. 

L-implimentazzjoni tas-Sitt Programm ta’ Azzjoni Ambjentali miexja kif ippjanat u f’liema 
stadju waslet?

11. Il-proċess ta’ ksur (Kriton Arsenis)

Il-proċess ta’ ksur għandu rwol essenzjali biex jiggarantixxi l-applikazzjoni tajba tal-liġi tal-
UE. Il-Kummissjoni Ewropea trid tittratta eluf ta’ lmenti u każijiet ta’ ksur kull sena u din hija 
proċedura li sikwit tkun kumplessa u tieħu ħafna ħin.  Il-medja taż-żmien li jittieħed mill-
ewwel stadju tal-proċess ta’ ksur sal-għeluq tal-każ jista’ jdum diversi snin u jeħtieġ livell 
għoli ta’ koperazzjoni bejn l-Istati Membri u l-Kummissjoni. 

Fil-kunsiderazzjoni ta’ dak li ntqal hawn fuq:

Għandu jkun hemm mekkaniżmu effiċjenti ta’ skrining b’rabta ma’ ksur fil-livell tal-Istati 
Membri kkoordinat mill-Kummissjoni Ewropea?

Għandu jkun hemm sistema ta’ twissija bikrija li abbażi tagħha l-Kummissjoni Ewropea tkun 
tista’ tintervieni qabel ma jseħħ ksur tal-liġi tal-UE, meta jkun hemm għad-dispożizzjoni 
informazzjoni dwar leġiżlatura nazzjonali futura jew dwar deċiżjonijiet amministrattivi li 
jistgħu jiksru l-liġi tal-UE? 

Minħabba l-volum kbir tal-persunal meħtieġ biex jittratta l-ilmenti u l-proċeduri ta’ ksur 
annwali fl-UE, x’persentaġġ minn dawn jiġi ttrattat mill-persunal tal-KE u x’persentaġġ jiġi 
fdat lil partijiet terzi?


