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DOKUMENT TA’ ĦIDMA TAL-PERSUNAL TAL-KUMMISSJONI 

Sinteżi tal-Valutazzjoni ta' l-Impatt  
li takkumpanja l-Proposta għal Direttiva tal-  

Parlament Ewropew u l-Kunsill dwar l-emissjonijiet industrijali (il-prevenzjoni u l-
kontroll integrat tat-tniġġis)  

 

1. KUNTEST POLITIKU, KWISTJONIJIET TA’ PROĊEDURA U KONSULTAZZJONI TAL-
PARTIJIET INTERESSATI 

L-IPPC u l-leġiżlazzjoni dwar l-emissjonijiet industrijali għandhom rwol sinfikanti 
fil-ħarsien u t-titjib ta’ l-ambjent Ewropew u s-saħħa taċ-ċittadini. Madankollu, 
għandhom ukoll rwol fl-indirizzar tas-sejħiet mill-Istati Membri, il-Parlament 
Ewropew u partijiet involuti oħra għar-“Regolamentazzjoni Aħjar.” 
Konsgewentament, fl-20051 il-Kummissjoni niedet stħarriġ ta' reviżjoni tal-
leġiżlazzjoni dwar l-emissjonijiet industrijali sabiex tiżgura l-effettività ambjentali u 
ta' l-infiq tagħha. 

Din ir-reviżjoni hija msejsa fuq programm estensiv ta' għaxar studji u konsultazzjoni 
kontinwa, inklussiva u strutturata mal-partijiet involuti. Saret analiżi dettaljata tal-
possibbiltajiet disponibbli u d-dokumentazzjoni kollha hija disponibbli fuq websajt 
CIRCA pubblika 2.  

2. INFORMAZZJONI TA’ BAŻI DWAR L-EMISSJONIJIET INDUSTRIJALI U L-AĦJAR PRASSI 
DISPONIBBLI 

L-attivitajiet industrijali għandhom rwol importanti fil-benessri ekonomiku ta’ l-
Ewropa, billi jikkontribwixxu għat-tkabbir sostenibbli u jipprovdu impjiegi ta’ 
kwalità għolja. Madankollu, l-attiviatjiet industrijali għandhom impatt qawwi fuq l-
ambjent.  

L-akbar stallazzjonijiet industrijali jagħmlu għal sehem konsdierveoli ta’ l-
emissjonijiet totali tan-niġġiesa atmosferiċi ewlenin (83% għad-dijossidu tal-kubrit 
SO2), 34% għall-ossidi tan-nitroġenu (NOx), 43% għat-trab u 53% għall-komposti 
organiċi volatili (VOC)) Għandhom ukoll impatti ambjentali kbar oħra, inkluz l-
emissjonijiet fl-ilma u l-ħamrija, il-ġenerazzjoni ta’ l-iskart u l-użu ta’ l-enerġija. 

L-emissjonijiet mill-istallazzjonijiet industrijali huma koperti mill-biċċiet ta’ 
leġiżlazzjoni ewlenin: 

• Id-Direttiva tal-Kunsill 96/61/KE ta' l-24 ta' Settembru 1996 dwar il-prevenzjoni u 
l-kontroll integrat tat-tniġġis3 (IPPC) jistabbilixxu l-prinċipji ewlenin għall-

                                                 
1 COM(2005) 540 finali  
2 http://circa.europa.eu/Public/irc/env/ippc_rev/library 
3 ĠU L 257, 10.10.1996, p. 26 
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permess u l-kontroll ta’ l-istallazzjonijiet skond approċċ integrat u l-applikazzjoni 
ta’ l-aħjar tekniki disponibbli (BAT) li huma l-aktar tekniki effettivi sabiex 
jintlħaq livell għoli ta’ ħarsien ambjentali, billi jitqiesu l-ispejjeż u l-benefiċċji.  

• L-hekk imsejħa direttivi settorjali li jispeċifikaw dispożizzjonijiet speċifiċi, inkluż 
valuri limitu minimi ta’ l-emissjonijiet għal ċerti attivitajiet industrijali (impjanti 
kbar ta’ kombustjoni, inċinerazzjoni ta’ l-iskart, attivitajiet li jużaw produzzjoni 
bis-solventi organiċi u d-dijossidu tat-titanju). 

Id-Direttiva IPPC tagħti ċertu grad ta’ flessibbiltà fl-implimentazzjoni tal-BAT, billi 
jkunu jistgħu jitqiesu kunsiderazzjonijiet ġeografiċi, tekniċi u ambjentali meta jkun 
qed jiġu stipulati l-kundizzjonijiet għall-permessi. 

Sabiex l-awtoritajiet tal-ħruġ tal-liċenzja u l-operaturi sabiex jiġu ddeterminati l-
BAT, il-Kummissjoni se torganizza bdil ta’ tagħrif bejn l-esperti mill-Istati Membri 
ta’ l-UE, l-industrija u l-organizzazzjonijiet ambjentali. Dan jirriżulta fl-adozzjoni u 
l-pubblikazzjoni mill-Kummissjoni tad-Dokumenti ta’ Referenza BAT (BREFs). 

Il-proċess ta’ reviżjoni wera li l-prinċipji ewlenin tad-Direttiva IPPC attwali, 
partikolarment l-approċċ integrat imsejjes fuq il-BAT, jibqgħu sisien sodi għall-
iżvilupp ġejjieni ta' leġiżlazzjoni dwar l-emissjonijiet industrijali. Il-benefiċċji ta' l-
applikazzjoni tal-BAT ġew ikkonfermati mill-Valutazzjoni ta' l-Impatt u għalhekk 
ma ntgħażlitx l-alterattiva li jiġi abbandunat il-prinċipju BAT.  

Madankollu, hemm nuqqasijiet sinifikanti fl-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni 
attwali li jxekklu l-isfruttament sħiħ ta’ l-aħjar tekniki disponibbli oriġnarjament 
maħsub mid-Direttiva, u dan jagħmel l-infurzar fuq il-livell Komunitarju diffiċli 
ħafna u ma jwassalx għall-prevenzjoni jew it-tnaqqis tal-piż amministrattiv mhux 
meħtieġ. 

3. DEFINIZZJONI ĠENERALI TAL-PROBLEMA U GĦANIJIET 

Definizzjoni ġenerali tal-problema  

Mindu daħlet fis-seħħ, ħarġu fid-deher bosta problemi fl-implimentazzjoni tal-
leġiżlazzjoni. L-analiżi estensiva li twettqet bħala parti mill-proċess ta’ reviżjoni 
wasslet għall-identifikazzjoni ta’ erba’ problemi speċifiċi: 

• Implimentazzjoni insuffiċjenti tal-BAT. L-analiżi turi li mingħajr ebda tnaqqis 
ulterjuri ta’ l-emissjonijiet mill-istallazzjonijiet IPPC, l-effetti pożittivi fuq is-
saħħa u fuq l-ambjent li jinkisbu mill-għanijiet stipulati fl-Istrateġija Tematika 
dwar it-Tniġġis ta’ l-Ajru (TSAP) mhumiex se jimmaterjalizzaw u se jkompli x-
xkiel għall-kompetizzjoni. 

• Il-limitazzjonijiet fir-rigward tal-konformità, l-infurzar u t-titjib ambjentali li 
jxekklu l-ħarsien ambjentali. 

• Piżijiet amministrattivi mhux neċessarji dovuti għall-kumplessità u l-inkonsitenza 
tal-partijiet tal-qafas ġuridiku attwali. 
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• Ambitu insuffiċjenti u dispożizzjonijiet mhux ċari tad-Direttiva IPPC attwali li 
jistgħu jxekklu l-ilħiq ta’ l-għanijiet stipulati fl-Istrateġiji Tematiċi tal-
Kummissjoni. 

Problema ulterjuri li ġiet identifikata kienet ir-restrizzjoni fuq l-użu ta’ strument aktar 
flessibbli bħal sistema ta’ skambju ta’ l-emissjonijiet Nox u SO2. Din il-kwistjoni se 
tibda tiġi esplorata fi proċess separat mir-reviżjoni tad-Direttiva, iżda hija inkluża fi 
ħdan il-valutazzjoni ta' l-impatt sabiex turi l-benefiċċji potenzjali ta' dawn il-miżuri. 

Għanijiet 

L-għan kumplessiv jibqa’ l-prevenzjoni u l-kontroll tat-tniġġis u l-impatti tiegħu 
li joħorġu mill-attivaitjiet industrijali, sabiex jinkiseb livell għoli ta' protezzjoni 
tas-saħħa tal-bniedem u ta' l-ambjent; Dan għandu jintlaħaq bl-aktar mod 
effettiv fl-infiq u effiċjenti filwaqt li jiġi żgurat it-tnaqqis ta’ piżijiet 
amministrattivi mhux meħtieġa. 

Fi ħdan il-kuntest ta’ dan l-għan kontinwu, hija meħtieġa aktar azzjoni sabiex jiġu 
indirizzati l-erba’ oqsma problematiċi msemmija fuq. 

(1) L-appoġġ lill-Istati Membri fl-implimentazzjoni tal-ħruġ tal-permessi bbażat 
fuq il-BAT. 

(2) It-tisħiħ tal-konformità u t-tkabbir tat-titjib ambjentali filwaqt li tiġi stimolata 
l-innovazzjoni. 

(3) It-trażżin ta’ piż amministrattiv żejjed u s-simplifikazzjoni tal-leġiżlazzjoni 
attwali.  

(4) Kontribut aħjar lill-għanijiet ta’ l-Istrateġija Tematiċi permezz tar-reviżjoni 
ta’ l-ambitu u d-dispożizzjonijiet attwali tad-Direttiav IPPC.  

Il-Valutazzjoni ta’ l-Impatt fiha erba’ kapitoli li jindirizzaw dawn il-kwistjonijiet fid-
dettall. Kapitolu possibbli ieħor iqis l-użu possibbli fil-ġejjieni ta' strumenti bbażati 
fuq is-suq li jkunu kompatibbli ma' l-IPPC. Is-sinerġiji u r-rabtiet bejn l-għanijiet u l-
alternattivi varji ġew ivvalutati bir-reqqa tul il-Valutazzjoni ta’ l-Impatt (IA) kollha. 
Is-sommarju taħt jirrifletti din l-istruttura.  

4. L-APPOĠĠ LILL-ISTATI MEMBRI FL-IMPLIMENTAZZJONI TAL-ĦRUĠ TAL-PERMESSI 
BBAŻAT FUQ IL-BAT  

Definizzjoni ġenerali tal-problema  

Dispożizzjonijiet vagi dwar il-BAT, il-flessibbiltà kbira li titħalla f'idejn l-
awtoritajiet kompetenti biex jiddevjaw minnha waqt il-proċess tal-permessi, u r-rwol 
mhux ċar tal-BREFs wasslu għal differenzi sinifikanti fit-tħaddim tal-BAT madwar 
l-UE. Dan in-nuqqas ta’ ċarezza legali xekkel ukoll l-azzjonijiet Komunitarji ta’ l-
infurzar. In-nuqqasijiet ewlenin fl-implimentazzjoni huma: 



 

MT 5   MT 

• Il-permessi maħruġa għall-implimentazzjoni tad-Direttiva IPPC spiss jinkludu 
kundizzjonijiet li mhumiex ibbażati fuq il-BAT kif deskritti fil-BREFs bi ftit li 
xejn ġustifikazzjoni għal devjazzjoni bħal din.  

• Rekwiżiti minimi tad-Direttivi settorjali spiss jintużaw bħala limiti proprja ta’ l-
emissjonijiet għall-permessi IPPC, u ma jagħtux kas ir-rekwiżiti legali eżistenti. 
Din hija problema partikolarment għall-Impjanti Kbar ta’ Kombustjoni (LCP) li 
jikkontribwixxu b’mod sinifikanti għall-emissjonijiet madwar l-UE ta’ sustanzi 
niġġiesa ewlenin bħall-SO2 (~ 80% ta’ l-emissjonijiet totali) u NOx (~30% ta’ l-
emissjonijiet totali).  

Bħala riżultat, l-IPPC mhux qed jirnexxielu jwassal il-benefiċċji oriġinarjament 
mixtieqa, filwaqt li jħalli jseħħu d-distorsjonijiet fis-suq intern. L-emissjonijiet fl-arja 
pproġettati mill-Istati Membri se jaqbżu bil-kbir il-miri ta’ l-2020 assoċjati ma’ l-
għanijiet tat-TSAP jekk ma titteħidx azzjoni ulterjuri u konsegwentament huma 
meħtieġa miżuri biex il-BAT jiġu implimentati fl-istallazzjonijiet IPPC sabiex tiġi 
rranġata s-sitwazzjoni. 

Analiżi ta’ l-alternattivi 

Disa’ alternattivi ġew ivvalutati sabiex jiġi ddeterminat b'liema effettività jaffrontaw 
il-kwistjonijiet identifikati billi tqiesu bis-sħiħ l-ispejjeż u l-benefiċċji. L-alternattivi 
li ġejjin huma rrakkomandati:  
Ir-rwol tal-BAT: it-tisħiħ u l-iċċarar tal-kunċett u l-użu tal-Bat, it-tkabbir tat-trasparenza 
billi jkun meħtieġ li l-użu tal-flessibbiltà jkollu jkun ġustifikat u dokumentat. 
L-użu ta’ Valuri Limitu ta’ l-Emissjonijiet (ELVs) settorjali kontra l-BAT: it-tisħiħ ta' 
rekwiżiti minimi eżistenti f'ċerti setturi (LCP, ċerti fran tas-siment li jikkoinċineraw l-iskart, 
dijossidu tat-titanju).  
Il-qagħda tal-proċess BREF: it-titjib tal-ġbir tad-dejta u t-tkabbir tal-konsistenza bejn il-
fromati tad-dejta użati fid-dokumenti ta’ referenza BAT u l-permess. 

Xi wħud mill-impatti ewlenin ta’ dawn l-alternattivi huma: 

• Titjib sinifikanti fil-prestazzjoni ta’ l-Istati Membri fit-tisjis tad-deċiżjonijiet tal-
permessi fuq il-BAT billi jitqiesu l-ispejjeż u l-benefiċċji, u t-titjib ta' l-ambitu ta' 
l-informazzjoni f'BREFs futuri. 

• Benefiċċji tas-saħħa u ambjentali kkalkulati mill-użu u t-taħddim imtejba tal-BAT 
li jaqbżu bil-kbir l-ispejjeż biex l-istallazzjonijiet jikkonformaw mad-Direttiva. Il-
benefiċċji jiddependu fuq il-prestazzjoni attwali tal-permessi msejsa fuq il-BAT 
għal reġjun jew settur; per eżempju, għal-LCP il-benefiċċji netti madwar l-UE 
jkunu ta’ 7 sa 28 EUR biljun fis-sena, inkluż it-tnaqqis ta’ l-imwiet qasir il-
għomor / snin mitlufa minn 13,000 u 125,000 rispettivament (esklużi benefiċċji 
ambjentali addizzjonali bħall ewtrofikazzjoni u l-aċidifikazzjoni mnaqqsa). 

• Tnaqqis fil-qabża bejn l-emissjonijiet imbassra ta’ l-Istati Membri u l-għanijiet 
TSAP maqbula għall-2020 bi 30-70% mil-LCP. 

• L-ebda effetti sinifikanti għaż-żmien fit-tul fuq il-kompetittività, impatti soċjali 
jew effetti ta’ detriment għaż-żmien fit-tul fuq it-tkabbir ekonomiku ma ġew 
identifikati, minħabba l-flessibbiltà possibbli f’każijiet b’evidenza u 
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dokumentazzjoni tajba. Minflok l-analiżi turi li applikazzjoni aktar unifikata tal-
BAT tgħin fit-tnaqqis tad-distrosjoni tal-kompetizzjoni fis-setturi ta' l-industrija 
koperti mid-Direttiva.  

5. IT-TISĦIĦ TAL-KONFORMITÀ U Ż-ŻIEDA FIT-TITJIB AMBJENTALI, FILWAQT LI TIĠI 
STIMOLATA L-INNOVAZZJONI  

Definizzjoni speċifika tal-problema  

Id-dispożizzjonijiet fil-qafas ġuridiku attwali dwar ir-rappurtar tal-konformità, l-
ispezzjonijiet u reviżjonijiet tal-permessi huma vagi u jissarrfu f’varjazzjonijiet kbar 
bejn l-istati membri fl-applikazzjoni tal-leġiżlazzjoni, u konsegwentament livelli 
subottimali ta' ħarsien ambjentali u distorsjoni fis-suq intern. Barra min hekk, l-IPPC 
għandu bżonn jipprovdi inċentivi akbar għall-istimolu ta’ l-innovazzjoni. 

Analiżi ta’ l-alternattivi 

Tmintax-il alternattiva ġew ivvalutati sabiex wieħed jara kif jistgħu jiġu appoġġati l-
implimentazzjoni u l-infurzar tal-leġiżlazzjoni filwaqt li jinsab bilanċ bejn benefiċċji 
u spejjeż li jwasslu għar-rakkomandazzjonijiet li ġejjin: 
Spezzjoni, rappurtar dwar konformità, stħarriġ tal-permessi: l-introduzzjoni ta’ 
rekwiżiti ċari filwaqt li lill-Istati Membri tingħatalhom xi flessibbiltà fl-approċċ sakemm 
jintlaħqu l-kriterji minimi. 
Innovazzjoni: jiġi ffaċilitat titjib kontinwu billi jiżdiedu l-impatti ta’ l-IPPC fuq l-
innovazzjoni.  

Xi wħud mill-impatti ewlenin ta’ dawn l-alternattivi huma li ġejjin: 

• L-għajnuna fl-iżgurar u, f’ċerti każi, it-tħaffif ta’ l-implimentazzjoni tal-BAT, u 
b’hekk ikun hemm kontribut għall-ilħiq ta’ l-għanijiet ta’ l-Istrateġiji Tematiċi u t-
tnaqqis tad-distorsjoni tal-kompetizzjoni. 

• Benefiċċji ambjentali, ekonomiċi u soċjali pożittivi mill-istimolu ta’ l-
innovazzjoni u l-possibbiltà li jiġu żvilupatti swieq ewlenin. 

• Il-kisba ta’ benfiċċji tas-saħħa u ambjentali addizzjonali li jġibu spejjeż 
amministrattivi neċessarji ta’ madwar €40m fis-sena, 65% minnhom li kieku 
jinġarbu mill-awtoritajiet ta’ l-Istati Membri.  

6. IT-TNEĦĦIJA TA’ PIŻ AMMINISTRATTIV MHUX MEĦTIEĠ U S-SIMPLIFIKAZZJONI 
TAL-LEĠIŻLAZZJONI  

Definizzjoni speċifika tal-problema 

Il-leġiżlazzjoni attwali dwar it-tniġġis industrijali hija kumplessa u xi kultant 
inkonsistenti twassal għall-problemi li ġejjin: 

• L-awtoritajiet u l-operaturi jistgħu jkollhom diffikultajiet fil-fehim u l-
interpretazzjoni tal-biċċiet differenti tal-leġiżlazzjoni, bir-riżultat li l-
implimentazzjoni mhix kompluta u mhix ineffettiva. 
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• Xi rekwiżiti eżistenti, bħal dawk dwar il-permessi u r-rappurtar, mhumiex allinjati 
sew u/jew jikkoinċidu u jwasslu għal piż amministrattiv mhux meħtieġ. 

Analiżi ta’ l-alternattivi  

Għax alternattivi speċifiċi ġew ivvalutati kontra ż-żieda fiċ-ċarezza legali u t-titjib ta’ 
l-implimentazzjoni filwaqt li jitnaqqsu spejjeż amministrattivi mhux meħtieġa. L-
alternattivi li ġejjin huma rakkomandati: 
Tiġi indirizzata l-inkonsistenza f’diversi Direttivi: permezz ta' riformulazzjoni, id-
Direttiva IPPC u sitt Direttivi settorjali jingħaqdu f'Direttiva waħdanija dwar l-emissjonijiet 
industrijali. 
It-tnaqqis ta’ l-ispejjeż tal-permessi u r-rappurtar IPPC: l-introduzzjoni ta’ bidliet fil-
leġiżlazzjoni sabiex jiġu ssimplifikati l-permessi, jitnaqqas ir-rappurtar mill-operaturi, jiġu 
introdotti Programmi ta’ Azzjoni biex jappoġġaw lill-Istati Membri fit-tnaqqis ta’ spejjeż 
amministrattivi mhux meħtieġa, jiġi rrazzjonalizzat ir-rappurtar mill-Istati Membri. 

Direttiva waħdanija dwar l-emissjonijiet industrijali se tipprovdi qafas legali ċar, 
koerenti u simplifikat dwar l-impatti ewlenin li ġejjin:  

• L-eliminazzjoni ta’ piżijiet ammnistrattivi mhux meħtieġa ta’ madwar €30m/sena 
permezz ta’ permessi kkombinati u €2m/sena permess ta’ rappurtar u monitoraġġ 
razzjonalizzati. 

• Tħaddim imtejjeb tal-BAT billi tiġi ċċarata l-interazzjoni mar-rekwiżiti minimi 
settorjali. 

• Tnaqqis sinifikanti ta’ l-ispejjeż amministrattivi fuq il-livell ta' l-Istat membru 
(stamati għal madwar €150-300m/sena) billi bosta opportunitajiet għat-tnaqqis tal-
piż amministrattiv jinstabu fuq livell nazzjonali jew reġjonali. 

7. KONTRIBUT AĦJAR LILL-GĦANIJIET TA’ L-ISTRATEĠIJI TEMATIĊI PERMEZZ TAR-
REVIŻJONI TA’ L-AMBITU U D-DISPOŻIZZJONIJIET ATTWALI TAD-DIRETTIAV IPPC. 

Definizzjoni ġenerali tal-problema  

Jekk applikata sew, id-Direttiva IPPC hija mod ta' nfiq effettiv biex wieħed jirregola 
t-tniġġis industrijali u jnaqqas l-emissjonijiet. Dan l–istħarriġ ta’ reviżjoni analizza l-
waqtiet fejn kjarifika jew estensjoni ta’ l-ambitu ta’ l-IPPC tkun tista’ 
tikkontribwixxi għal dan it-tip ta’ tnaqqis. 

Analiżi ta’ l-alternattivi 

Ġiet analizzata firxa wiesgħa ta’ alternattivi (li kkunsidraw l-inklużjoni ta’ 17-il 
attività differenti u dispożizzjonijiet dwar il-kontaminazzjoni tal-ħamrija) f’termini 
tal-benefiċċji u l-infiq effettiv tagħhom għall-ilħiq ta’ miri eżistenti. L-alternattivi 
ewlenin rakkomandati huma: 
L-inklużjoni ta’ Stallazzjonijiet ta’ kombustjoni bejn l-20 u l-50 MW 
l-inklużjoni ta’ Impjanti industrijali għall-preżervazzjoni ta’ l-injam u l-prodotti ta’ l-
injam 
L-inklużjoni tal-Produzzjoni ta’ panewi ta' meterjal ibbażat fuq l-injam 
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Għal bosta attivitajiet oħra, l-analiżi wriet li l-ambitu tal-leġiżlazzjoni għandu jiġi 
ċċarat sabiex jindirizza l-inkonsistenzi (it-trattament ta’ l-iskart, il-kimika, iċ-
ċeramika u l-produzzjoni ta' l-ikel).  

Madankollu, hemm ukoll attivitajiet (ez. it-trobbija tal-bovini, ċerti attiviatjiet ta' 
trattament ta' l-iskart, l-akkwakultura) li huma deliberatament esklużi mid-Direttiva 
minħabba benefiċċji ambjentali limitati jew spejjeż eċċessivi.  

Barra minn hekk, l-introduzzjoni ta’ dispożizzjonijiet aktar speċifiċi dwar il-
monitoraġġ tal-ħamrija u l-irmedjar huma wkoll irrakkomandati.  

Xi wħud mill-impatti ewlenin huma:  

• Il-kontribut għal xi għanijiet ambjentali u tas-saħħa ewlenin (eż. l-inklużjoni ta’ l-
istallazzjonijiet ta’ kombustjoni ta’ 20-50 MW tgħin fl-għeluq tad-differenza bejn 
l-emissjonijiet industrijali proġettati ta’ l-Istati Membri u l-għanijiet TSAP bi 2 - 
6%). Il-benefiċċji ambjentali u tas-saħħa netti ta’ l-inklużjoni ta’ stallazzjonijiet 
ta’ kombustjoni simili huma stmati għal bejn €732 miljun u €1.6 biljun. 

• L-inklużjoni ta’ xi 4,400 stallazzjoni fi ħdan l-IPPC (imqabbla mat-52,000 ġà 
inklużi), li xi wħud minnhom (~33%) huma ġa koperti minn sistema ta’ permessi 
bbażata fuq il-BAT fl-Istati Membri.  

• Il-ħolqien ta' kuntest aktar ekwu għas-setturi konċernati. 

• Il-benefiċċji ambjentali li jinkisbu jirriżultaw f’żieda tal-piż amministrattiv 
neċessarju ta’ madwar €37m/sena. 

8. L-IFFAĊILITAR TA’ L-UŻU POSSIBBLI FIL-ĠEJJIENI TA’ STRUMENTI BBAŻATI FUQ IS-
SUQ LI JKUNU KOMPATIBBLI MA’ L-IPPC BĦAL SKEMA GĦALL-ISKAMBJU TA’ L-
EMMISSJONI GĦALL-NOX U D-SO2  

Definizzjoni ġenerali tal-problema  

Id-Direttiva IPPC preżenti ma tippermettix l-użu ta’ strumenti bbażati fuq is-suq 
bħala alternattiva għall-permessi bbażati fuq il-BAT. Dan jista’ jillimita ffrankar 
potenzjali għas-setturi differenti.  

Analiżi ta’ l-alternattivi 

Tqiesu żewġ alternattivi ewlenin sabiex jiġi ffaċilitat l-użu possibbli ta’ strumenti 
bbażati fuq is-suq. L-alternattiva rakomandata hija li ġejja: 
Il-faċilitazzjoni ta’ l-użu ta’ strumenti bbażati fuq is-suq: soġġett għall-adozzjoni ta’ 
strument legali possibbli fil-ġejjieni, l-Istati Membri jingħataw permess jilħqu livelli ta’ 
emissjonijiet ibbażati fuq il-BAT permezz ta’ sistema ta’ skambju ta’ emissjonijiet ibbażata 
fuq regoli ta’ l-UE minflok fuq kundizzjonijiet ta’ permess inidvidwali bbażati fuq il-BAT 
għall-NOx u d-SO2.  

L-abbozz tal-proposta legali ma jinkludix test dwar l-introduzzjoni ta' l-iskambju ta' 
l-emissjonijiet għad-SO2 u l-NOx. Minflok, il-Kummissjoni se tkompli ħidmietha fid-
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dawl ta’ strument ġuridiku possibbli fil-ġejjieni li jistipula regoli għal madwar l-UE 
dwar din il-kwistjoni.  

Din il-ħidma se tinkludi analiżi sħiħa ta’ l-alternattivi, inkluż l-ambitu u l-
allokazzjoni tal-konċessjonijiet, u se tistħarreġ l-impatti potenzjali diretti u indiretti 
għas-setturi ekonomiċi kif ukoll tieħu mill-esperjenza fl-iskambju ta’ l-emissjonijiet 
tal-gassijiet serra. Dan għandu l-potenzjal li jasal għal iffrankar ta’ spejjeż imqabbel 
mal-permessi BAT ta’ madwar € 0.3sa € 1 biljun fis-sena għall-LCP waħdu.  

9. KONKLUŻJONIJIET DWAR IL-PAKKETT POLITIKU PROPOST 

Wara konsultazzjoni estensiva mal-partijiet interessati, il-Valutazzjoni ta’ l-Impatt 
toffri analiżi estensiva ta’ firxa kbira ta’ alternattivi.  

Id-Direttiva waħdanija proposta dwar l-emissjonijiet industrijali bl-alternattivi kollha 
rakkomandati tal-pakkett ta’ politika se ttejjeb l-effiċjenza tal-leġiżlazzjoni fl-ilħiq 
ta’ l-għanijiet ambjentali u tas-saħħa bl-aħjar mod li jwassal għall-infiq effettiv. Se 
tnaqqas ukoll il-piż amministrattiv, bi tnaqqis nett mistenni li jkun bejn €105 u 255 
miljun fis-sena, u se tnaqqas id-distorsjonijiet fil-kompetizzjoni fi ħdan l-UE 
mingħajr ma xxekkel il-pożizzjoni kompetittiva ta' l-industrija Ewropea. 


