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IMPLIMENTAZZJONI TAL-LIĠI AMBJENTALI

LAQGĦA TAL-KUMITAT GĦALL-AMBJENT TAL-14 TA’ LULJU 2011

1. REACH (Françoise Grossetête)
a) It-tagħlim miksub wara l-ewwel snin ta’ applikazzjoni tar-REACH jikkonferma l-
kumplessità tar-Regolament u d-diffikultajiet tal-intrapriżi f’dak li jirrigwarda l-
implimentazzjoni tiegħu. Jistgħu jissemmew diversi suġġetti li jagħtu prova ta’ din il-
kumplessità: id-dossiers tar-reġistrazzjoni, il-valutazzjonijiet tas-sigurtà ta’ sustanzi kimiċi
jew l-iskedi l-ġodda ta’ data ta’ sigurtà.

Il-ksib tal-esperjenza, illum jippermetti li l-oqsma ewlenin tax-xogħol jiġu identifikati biex 
tiġi ffaċilitata l-implimentazzjoni tar-Regolament?

b) Issa ninsabu inqas minn sentejn ’il bogħod mit-tiena skadenza għar-reġistrazzjoni tar-
REACH (il-31 ta’ Mejju 2013). Din l-iskadenza tikkonċerna s-sustanzi manifatturati jew 
importati fi kwantitajiet ta’ aktar minn 100 tunnellata kull sena, u nista’ nimmaġinaw li din se 
tħalli impatt ħafna ikbar fuq l-SMEs mill-iskadenza ta’ Diċembru 2010.

Huma previsti azzjonijiet partikolari biex l-SMEs jiġu megħjuna jilħqu dan l-għan? Se jiġi 
adattat fix-xhur li ġejjin l-appoġġ tal-intrapriżi min-naħa tal-ECHA (permezz ta’ azzjonijiet 
bħalma huma l-webinars, it-tħejjija ta’ dokumenti simplifikati jew il-komunikazzjoni permezz 
tal-websajt) biex l-SMEs jiġu indirizzati aħjar? B’mod partikolari, ġew stabbiliti għanijiet ta’ 
traduzzjoni tad-dokumenti fit-22 lingwa tal-Unjoni?

2. REACH – l-SMEs (Julie Girling)

a) Saret xi valutazzjoni tal-impatt tal-bdil tad-dokument ta’ gwida fuq is-sustanzi intermedji 
għall-kumpaniji ż-żgħar, essenzjalment attivi fil-qasam tas-sustanzi kimiċi fini? L-ispejjeż tal-
aġġornament għal dossier sħiħ jew l-ispejjeż tal-investiment f’konteniment fil-magħluq
jistgħu jkunu imporanti ħafna għall-kumpaniji b’fatturat relattivament baxx.

b) Għat-tieni skadenza tar-reġistrazzjoni, kulħadd qed jistenna aktar SMEs u aktar kumpaniji 
b’inqas esperjenza. L-ECHA se tipprevedi għajnuna addizzjonali għalihom?

3. L-SMEs skont id-Direttiva RoHS (Linda McAvan)
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Reċentement iltqajt ma’ każ ta’ kumpanija lokali li ma kinitx ċerta jekk l-attivitajiet tagħha 
jaqgħux fl-ambitu ta’ eżenzjoni mir-RoHS jew le. Il-Kummissjoni ma kinitx taf twieġeb u 
lanqas ma kienu jafu l-konsulenti tal-kumpanija fl-Istitut ta’ Öko.

Taħseb il-Kummissjoni li hemm problema b’mod partikolari bl-SMEs li ma jafux eżattament 
x’inhuma r-responsabilitajiet tagħhom skont id-Direttiva tar-RoHS? Jeżisti xi mkien minn 
fejn l-SMEs jistgħu jieħdu parir - u taħseb il-Kummissjoni li hemm bżonn jiġi stabbilit xi tip
ta’ uffiċju tal-informazzjoni, li jkun jista’ jipprovdi pariri li dawn in-negozji ż-żgħar?

4. Is-sitwazzjoni tal-landfills fil-Greċja (Theodoros Skylakakis)

Il-Kummissjoni qed issegwi l-implimentazzjoni tad-Direttiva 91/156/KE dwar l-iskart u 
speċjalment l-għeluq tal-landfills eżistenti fil-Greċja. L-iskadenza għat-twaqqif tal-operat ta’ 
dawn il-landfills hija l-aħħar ta’ Ġunju 2011 u l-iskadenza għar-riabilitazzjoni tagħhom hija
Ġunju 2012.  il-Kummissjoni qalet li mhijiex se toqgħod lura milli tieħu l-azzjonijiet 
neċessarji, inkluż li tressaq il-każ quddiem il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja u jekk ikun hemm 
bżonn teżiġi penali ta’ natura finanzjarja.

X’inhu l-istatus tal-implimentazzjoni fil-Greċja attwalment? 
Kemm-il landfill ingħalqet s’issa u kemm hu probabbli li l-landfills kollha jieqfu joperaw sal-
aħħar ta’ Ġunju 2011? 

5. L-estrazzjoni tat-terf fl-Irlanda (Nessa Childers) 

Wieħed mill-oqsma l-aktar urġenti huwa l-effett tal-industrijalizzazzjoni tal-estrazzjoni tat-
terf fl-Irlanda. Fil-passat kien hemm każijiet relatati ma’ dan is-suġġett li ttrattaw il-
Kummissjoni u l-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja, iżda minkejja dawn l-interventi preċedenti, ma 
sarx biżżejjed titjib fil-prattika. 

Il-bwar fil-għoli tal-Irlanda huma meqjusa bħala waħda mill-aktar ekosistemi prezzjużi fl-
Ewropa, li jirrikjedu l-ogħla livell ta’ protezzjoni Ewropea taħt in-Natura 2000. Hemm 
rapporti li l-aħħar bwar li għad baqa’ xorta qed jitneħħew kawża tal-ħsad industrijali tat-terf, 
għal profitti fiż-żmien qasir, bil-kunsens ta’ gvernijiet Irlandiżi preċedenti. 

Jiena fiduċjuża li l-gvern il-ġdid se jittratta din il-kwistjoni, madankollu x’inhuma l-fehmiet
tal-Kummissjoni Ewropea dwar dan il-każ?

6. Il-problemi tal-Istati Membri f’dak li jirrigwarda l-implimentazzjoni (Karin 
Kadenbach)

Jeżisti studju komparattiv tal-Kummissjoni dwar ir-raġunijiet għalfejn l-Istati Membri kultant 
jiltaqgħu ma’ problemi biex jimplimentaw il-liġi ambjentali tal-UE? Għandha suġġerimenti l-
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Kummissjoni dwar kif tista’ tittejjeb din is-sitwazzjoni? X’passi se tieħu l-Kummissjoni biex 
tippreveni problemi ta’ implimentazzjoni għall-Istati Membri?


