
  

                                                                                 

EIR 2019:  
Għażla ta’ fatti ewlenin dwar l-istat 

ta’ implimentazzjoni tal-liġijiet ambjentali fl-Ewropa. 
 
 
 
DEFINIZZJONI, OĠĠETTIVI U BENEFIĊJI TAL-EIR  
 

− Ir-Rieżami tal-Implimentazzjoni Ambjentali  għandu l-għan li jtejjeb l-implimentzzjoni 
fil-qasam tal-politika u l-leġiżlazzjoni ambjentali tal-UE bl-identifikazzjoni tal-kawżi 
tan-nuqqasijiet ta’ implimentazzjoni u jindirizza l-ostakoli sistemiċi għall-integrazzjoni 
ambjentali fis-setturi ta’ politika. Huwa jipproponi l-isfidi ewlenin għal kull Stat 
Membru, kif ukoll prattiki tajba eżistenti. 

− Meta regoli maqbula bejn kulħadd ma jiġux implimentati kif xieraq, il-Kummissjoni 
tista’ tieħu azzjoni legali u ta' spiss ma jkollhiex għażla oħra. Madanakollu, bil-għan li 
jitjiebu ċ-ċansijiet ta’ implimentazzjoni aħjar u fil-ħin, (ksur tal-liġi tal-UE jkunu korretti 
mill-Kummissjoni tal-UE biss wara li jkunu seħħew), il-Kummissjoni  ħasbet għar-
Rieżami tal-Implimentazzjoni Ambjentali, sabiex tippermetti lill-pajjiżi tal-UE jsibu 
soluzzjonijiet tajbin għalihom kmieni kemm jista’ jkun. 

− L-implimentazzjoni tal-politika u l-liġijiet ambjentali tal-UE hija essenzjali għal ambjent 
san u tista' toħloq opportunitajiet ġodda għall-iżvilupp ekonomiku u tkabbir ekoloġiku. 

−  Studju ġdid jistma’ li l-ispejjeż totali għas-soċjetà tan-nuqqasijiet preżenti fl-
implimentazzjoni ambjentali huma madwar EUR 55 biljun kull sena. 

− Il-Kummissjoni hija kommessa li tappoġġa lill-Istati Membri sabiex itejbu l-
implimentazzjoni ambjentali, pereżempju permezz ta’ sieħeb ma’ ieħor u djalogi 
bilaterali. Is-suċċess ta’ dawn l-għodod jeħtieġ l-impenn attiv tal-awtoritajiet reġjonali 
u lokali u ta’ partijiet interessati oħra. 

 
 
EIR – EKONOMIJA ĊIRKOLARI 
 

− Fl-2015, il-Kummissjoni Ewropea adottat Pjan ta’ Azzjoni għal Ekonomija Ċirkolari 
ambizzjuż, li jinkludi miżuri li ser jgħinu jistimulaw it-transizzjoni tal-Ewropa lejn 
ekonomika cirkolari, jsaħħu l-kompetittività globali, irawmu t-tkabbir ekonomiku 
sostenibbli u jiġġeneraw impjiegi ġodda. 

− Il-Pjan ta' Azzjoni tal-UE għal Ekonomija Ċirkolari jistabbilixxi programm ta’ azzjoni 
konkret u ambizzjuż, b’miżuri li jkopru ċ-ċikli kollha mill-produzzjoni u l-konsum mal-
ġestjoni tal-iskart u s-suq għal materja prima sekondarja u proposti leġiżlattivi riveduti 
dwar l-iskart. L-anness għal pjan ta’ azzjoni jistabbilixxi skeda ta’ meta l-azzjonijiet 
ikunu lesti. L-azzjonijiet proposti ser jikkontribwixxu għall-“għeluq taċ-ċiklu” taċ-ċiklu 
tal-ħajja tal-prodott permezz ta’ aktar riċiklaġġ u użu mill-ġdid, u jġibu benefiċji kemm 
għall-ambjent kif ukoll għall-ekonomija. 



  

                                                                                 

− Waqt li l-qafas tal-politika tal-UE dwar l-ekonomija ċirkolari ġiet imsaħħaħ, hemm 
xorta lok għal titjib fl-implimentazzjoni f’oqsma differenti, inkluż l-iskart. 

− Dwar l-iskart, il-mira ta’ riċklaġġ ta’ 50% tal-iskart muniċipali sal-2020 intlaħqet minn 5 
Stati Membru tal-UE, waqt li bosta oħrajn huma f’riskju li ma jlaħħquhiex. 

− Il-prevenzjoni tal-iskart tibqa’ sfida importanti: il-ġenerazzjoni medja tal-iskart 
muniċipali żdiedet fl-UE mill-2014. 

 
 
EIR – TIBDIL FIL-KLIMA 
 

− Il-leġiżlazzjoni tal-UE dwar il-klima għandha l-għan li tikkontribwixxi għal Ewropa 
aktar reżiljenti għal klima permezz ta’ tħejjija aħjar u kapaċità aktar b’saħħitha biex 
twieġeb għall-impatti tat-tibdil fil-klima fuq livelli lokali, reġjonali, nazzjonali u tal-UE. 

− Kollox ma’ kollox, hemm livell tajjeb ta’ implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni dwar il-klima 
madwar l-UE, għalkemm l-isforzi f’kull Stat Membru u fil-livell tal-UE jeħtieġ li jkunu 
intensifikati biex tkun evitata u/jew titnaqqas il-ħsara kkawżata mit-tibdil fil-klima. 

− Implimentazzjoni sħiħa tal-leġiżlazzjoni dwar il-klima tal-UE tnaqqas l-emissjonijiet fl-
UE b’madwar 45% sal-2030 (kif imqabbel mal-1990). 

 
 
EIR – PROTEZZJONI TAN-NATURA U L-BIJODIVERSITÀ 
 

− L-UE diġà laħqet il-miri tal-2020 tal-Konvenzjoni tal-NU dwar id-Diversità Bijoloġika 
ta’ 10% tal-oqsma kostali u marittimi koperti minn żoni protetti. Fuq l-art, in-netwerk 
Natura 2000 kompla jespandi, u laħaq 18% taż-żoni terrestri. Minkejja dan il-
progress, jeħtieġ li l-parti l-kbira tal-Istati Membri jħaffu l-isforz għat-tlestija u l-ġestjoni 
tajba tan-netwerk 2000. 

− It-telf tal-bijodiversità qed ikompli fl-UE, anke jekk inkiseb xi suċċess fil-livell lokali. 
Nuqqasijiet sinifikattivi fil-prestazzjoni tal-Istati Membri tal-implimentazzjoni, infurzar, 
iffinanzjar u l-integrazzjoni tal-politika qed jolqtu ħażin lill-isforzi biex ikunu protetti l-
ekosistemi Ewropej minn pressjonijiet, bħal prattiki agrikoli mhux xierqa, it-tixrid 
urban jew it-tifrix ta’ speċji aljenti invażivi. 

 
 
EIR – IS-SAĦĦA U L-KWALITÀ TA’ ĦAJJA TAĊ-ĊITTADINI 
 

Kwalità tal-arja/ħoss 
− Waqt li l-kwalità tal-arja fl-Ewropa tjiebet fl-aħħar deċennji, jeħtieġ li l-parti l-kbira tal-

Istati Membri jaċċelleraw it-tnaqqis tal-emissjonijiet, b’mod partikolari mit-trasport u l-
agrikoltura, u sabiex jippromwovu produzzjoni ta’ enerġija aktar nadifa. 

 
− Mill-2017, l-Istati Membri u l-Kummissjoni għamlu diversi djalogi ffukati fuq il-kwalità 

tal-arja. Sa tmiem l-2018, sitt “Djalogi dwar l-Arja Nadifa” kienu organizzati biex ikunu 



  

                                                                                 

indirizzati sfidi speċifiċi fir-Repubblika Ċeka, l-Ungerija, l-Irlanda, il-Lussemburgu, is-
Slovakkja u Spanja. 

 
Emissjonijiet Industrijali  

− Id-Direttiva dwar l-Emissjonijiet Industrijali għandha l-għan li tiiżgura livell għoli ta’ 
protezzjoni għas-saħħa umana u l-ambjent waqt li żżid l-innovazzjoni u l-
kompetittività. Bosta teknoloġiji rivoluzzjonarji qed jitħaddmu, u b’hekk jgħinu biex 
jinkisbu tnaqqis sinifikattiv f’sustanzi li jniġġsu, iżda jibqgħu l-isfidi: emissjonijiet tal-
industrija mis-settur tal-enerġija huma s-sorsi ta’ tniġġis mill-arja u/jew mit-tniġġis tal-
ilma fi 11-il Stat Membru, waqt li f’seba’ pajjiżi l-akbar parti tal-emissjonijiet ġejja mis-
settur tat-trobbija tat-tjur u tal-ħnieżer, u f’żewġ pajjiżi oħra dawn huma l-impjanti tal-
ħadid u tal-azzar. L-emissjonijiet minn attivitajiet ta’ trattament tal-iskart jibqgħu ta’ 
tħassib fi tliet stati membri. 

 
Ilma 

− Għalkemm għadd ta’ Stati Membri ħadu miżuri tajbin, baqa’ ħafna x’isir biex jintlaħqu 
sewwa l-oġġettivi tal-leġiżlazzjoni dwar l-ilma tal-UE, inklużi dwar l-ilma urban mormi, 
għargħar jew ġestjoni tal-baċini tax-xmajjar. Investimenti miżjuda, inklużi minn fondi 
tal-UE, ser ikunu essenzjali biex jintlaħqu l-oġġettivi. 

 
Kimiċi 

− Il-ġestjoni ambjentalment soda u l-użu bla periklu ta’ kimiċi huwa l-fokus primarju tal-
leġiżlazzjoni tal-UE dwar il-kimiċi. L-Istati Membru qed isaħħu l-kooperazzjoni 
tagħhom biex jinfurzaw il-leġiżlazzjoni. 

 
 
TASSAZZJONI AMBJENTALISTA,  AKKWIST PUBBLIKU AMBJENTALIST U FONDI 
AMBJENTALI 
 

− Inċentivi finanzjarji u strumenti ekonomiċi, inkluż it-tneħħija gradwali ta’ sussidji ta’ 
ħsara ambjentali, joffru mod effettiv u effiċjenti kif jintlaħqu l-oġġetti ambjentali. 

− F’bosta Stati Membri, l-isfida ewlenija għall-iffinanzjar ambjentali hija li jkun żgurat li 
jibqa’ f’livell adegwat; waqt li f’oħrajn hemm kwistjoni dwar l-użu effettiv ta’ fondi tal-
UE, xi drabi kkawżat minn kapaċità mhux suffiċjenti tal-amministrazzjonijiet. 

− Fondi apposta huma ta’ spiss neċessarji biex jinkisbu l-għanijiet ambjentali – fi ħdan 
il-Fond Strutturali u ta’ Investment Ewropew (FSIE), “protezzjoni ambjentali u 
effiċjenza fir-riżorsi” tikkostitwixxi l-akbar allokazzjoni fil-perjodu 2014-2020 fi 12-il 
Stat Membru. 

 
 
 
 
 



  

                                                                                 

 
GOVERNANZA/INTEGRAZZJONI AMBJENTALI  
 

− F’bosta Stati Membri, l-awtoritajiet ambjentali ma għandhomx staff biżżejjed u dan in-
nuqqas ta’ kapaċità u riżorsi jolqot lill-abbiltà tagħhom li jimplimentaw u jinfurzaw. 

− L-Istati Membri jistgħu jtejbu aktar il-governanza ambjentali tagħhom. Din tinkludi l-
aċċess għall-informazzjoni jew assigurazzjoni li l-NGOs jistgħu jressqu sfidi legali 
dwar kwistjonijiet ambjentali. Hija tinkludi wkoll titjib fir-riżorsi u l-kapaċità tad-diversi 
livelli ta’ amministrazzjoni biex tinforza u timplimenta b’mod effettiv il-leġiżlazzjoni 
ambjentali. 

− Integrazzjoni ambjentali aħjar tista’ tinkiseb jekk it-tħassib ambjentali jkunu 
kkunsidrati fit-tfassil u l-eżekuzzjoni ta’ politiki pubbliċi oħrajn, bħall-enerġija, it-
trasport u l-agrikoltura. 

− It-TAIEX-EIR PEER 2 PEER  hija għodda għat-tagħlim bejn l-isħab. Hija trawwem it-
titjib tal-implimentazzjoni ambjentali mill-awtoritajiet ambjentali.  

− L-iskambji esperti permezz tat-TAIEX-EIR PEER 2 PEER jistgħu jindirzzaw l-
kwistjonijiet kollha koperti mir-rapporti tal-pajjiż tal-EIR: pereżempju l-ekonomija  
ċirkolari u l-ġestjoni tal-iskart, il-protezzjoni tan-natura, il-bijodiversità, l-infrastruttura 
ekoloġika u l-protezzjoni tal-ħamrija, it-titjib tal-kwalità tal-arja, il-kwalità u l-ġestjoni 
tal-ilma, l-iżvilupp urban sostenibbli. Huma jistgħu jieħdu ħsieb il-kawżi ewlenin 
komuni tan-nuqqasijiet fl-implimentazzjoni, bħal kapaċità amministrattiva, ħiliet, 
mekkaniżmi ta’ koordinament, aċċess għal ġustizzja, responsabbiltà ambjentali, 
assigurazzjoni tal-konformità kif ukoll l-irrappurtar u l-iskambju ta’ informazzjoni 
ambjentali jew aspetti oħra ta’ governanza ambjentali. 

− L-għodda TAIEX-EIR PEER 2 PEER kellha bidu ta’ suċċess fl-2018. L-Istati Membri 
kollha kienu involuti f’tal-anqas avveniment wieħed, u aktar minn 50% tal-avvenimenti 
kienu diskussjonijiet bejn diversi pajjiżi. 19-il proġett twettat matul l-2018. Il-parti l-
kbira tal-proġetti P2P sa issa huma dwar l-ekonomija ċirkolari, l-iskart u l-arja. 


