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MT Magħquda fid-diversità MT

IMPLIMENTAZZJONI TAD-DRITT AMBJENTALI

LAQGĦA TAL-KUMITAT GĦALL-AMBJENT TAL-24 TA' JANNAR 2011

1. Bijodiversità (Sandrine Bélier)

Wara l-falliment tal-objettiv tal-bijodiversità tal-UE għall-2010, l-UE issa impenjat ruħha 
f'Nagoya biex jitwaqqaf it-telf tal-bijodiversità sabiex jiġi żgurat li sal-2020 l-ekosistemi 
jkunu reżistenti u jkomplu jipprovdu s-servizzi essenzjali. 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-ġestjoni tas-siti ta' Natura 2000?

2. Nuqqas ta' applikazzjoni tad-Direttiva dwar il-Ħabitats (Chris Davies)

Il-Kummissjoni s'issa fetħet tliet ilmenti u bagħtet erba' avviżi ta' tqegħid fil-mora lill-gvern 
Bulgaru billi naqas milli jiddeżinja, la n-numru u lanqas id-daqs, Żoni ta' protezzjoni speċjali 
(ŻPS) fl-ambitu tal-Direttiva dwar l-Għasafar, u dwar il-qerda li għaddejja bħalissa ta' siti li 
kellhom ikunu protetti mid-Direttivi dwar l-Għasafar u dwar il-Ħabitats.
Ir-risposta tal-gvern Bulgaru kienet pessma. Għadu ma lestiex id-deżinjazzjoni tas-siti 
Natura 2000, u ppermetta li ħafna minnhom tkompli ssirilhom il-ħsara.
Il-ħsara għall-peniżola Kaliakra, mal-kosta Bulgara tal-Baħar l-Iswed, għandha 
implikazzjonijiet gravi għall-migrazzjoni ta' eluf ta' ċikonji li jiddependu minn Kaliakra bħala 
punt ta' waqfien. Tagħmel ukoll parti mill-unika żona fid-dinja fejn iqatta' x-xitwa il-wiżż ta' 
sidru aħmar, globalment mhedded.

a) Għaliex il-Kummissjoni naqset milli tressaq dawn l-ilmenti bħal opinjoni motivata u 
meta beħsiebha tagħmel hekk?

b) Fir-rigward tal-peniżola Kaliakra, kif beħsiebha l-Kummissjoni tiggarantixxi li dan is-
sit ikun kompletament deżinjat, fid-dawl tan-nuqqas ta' ħabitat xieraq fil-viċinanzi 
biex tagħmel tajjeb għall-ħsara?

c) Kif beħsiebha l-Kummissjoni tiżgura li dawn is-siti jerġgħu jinġiebu lura għal li 
kienu?

3. Rimi massiv ta' skart perikoluż fl-art bassasa ta' Huelva (Satu Hassi)

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 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 skart perikoluż mormi. Ma saret l-ebda impermeabilizzazzjoni biex il-metalli tqal 



PE454.568v01-00 2/4 DT\851476MT.doc

MT

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 avviż 
ta' tqegħid fil-mora komplementari 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 stipulati 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 il-ksur flagrante tal-leġiżlazzjoni applikabbli min-
naħa tal-awtoritajiet Spanjoli? 

Il-Kummissjoni diġà bagħtet twissija finali bil-miktub ("Opinjoni Motivata") lil Spanja? Jekk 
iva, meta se tiddeċiedi l-Kummissjoni tadixxi l-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja? Jekk le, għal 
liema raġuni?

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

4. Spezzjonijiet 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. 
F'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 ta' Satu Hassi). Fir-reġjun tal-Kampanja, 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 ta' 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 tad-dritt ambjentali Ewropew tista' 
tipprevjeni ħafna minn dawn l-emerġenzi jew diżastri. Madankollu, jidher li ħafna Stati 
Membri ma għandhomx ir-riżorsi jew ma għandhomx ir-rieda politika biex jiżguraw 
spezzjonijiet xierqa. 

Kemm-il każ ieħor bħal dawn jinħtieġ li jkun hemm qabel ma l-Kummissjoni tieħu pożizzjoni 



DT\851476MT.doc 3/4 PE454.568v01-00

MT

iktar soda dwar l-ispezzjonijiet ambjentali? Meta se tipproponi l-Kummissjoni qafas ġuridiku 
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?

5. Programm ta' Azzjoni Ambjentali (Richard Seeber)

Is-Sitt Programm ta' Azzjoni Ambjentali jagħti ħarsa wiesgħa lill-isfidi ambijntali u jipprovdi 
qafas strateġiku għall-politika ambjentali tal-Kummissjoni sal-2012. L-erba' prijoriatajiet 
ambjentali ewlenin huma t-tibdil fil-klima, natura u bijodiversità, ambjent u saħħa u riżorsi 
naturali u skart. 

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

6. 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 tikkontrolla 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?

7. Proċess ta' ksur (Kriton Arsenis)

Il-proċess ta' ksur għandu rwol essenzjali biex jiggarantixxi l-applikazzjoni tajba tad-dritt 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' kooperazzjoni bejn l-Istati Membri u l-Kummissjoni. 

Fil-kunsiderazzjoni ta' dak li ntqal hawn fuq:

Għandu jkun hemm mekkaniżmu effiċjenti ta' screening 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' tintervjeni qabel ma jseħħ ksur tad-dritt tal-UE, meta jkun hemm għad-dispożizzjoni 
informazzjoni dwar leġiżlatura nazzjonali futura jew dwar deċiżjonijiet amministrattivi li 
jistgħu jiksru d-dritt tal-UE? 
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Minħabba l-volum kbir tal-persunal meħtieġ biex jittratta l-ilmenti u l-proċeduri ta' ksur 
annwali fl-UE, x'perċentwal minn dawn jiġi ttrattat mill-persunal tal-KE u x'perċentwal jiġi 
fdat lil partijiet terzi?


