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..............................................
Prim Ministru

..............................................
Ministru għall-Ambjent, itTibdil fil-Klima u l-Ippjanar

..............................................
Chairperson
Awtorità għall-Ambjent u
r-Riżorsi
A.L. _____ tal-2020
ATT DWAR IL-PROTEZZJONI TAL-AMBJENT
(KAP. 549)
Regolamenti tal-2020 li jemendaw ir-Regolamenti dwar ilValutazzjoni tal-Impatti Ambjentali
BIS-SAĦĦA tas-setgħat mogħtija bl-artikoli 54 u 55 tal-Att dwar
il-Protezzjoni tal-Ambjent, il-Ministru għall-Ambjent, it-Tibdil filKlima u l-Ippjanar, wara konsultazzjoni mal-Awtorità għall-Ambjent u
r-Riżorsi, għamel dawn ir-regolamenti li ġejjin:1.
It-titolu ta’ dawn ir-regolamenti hu r-Regolamenti tal-2020
li jemendaw ir-Regolamenti dwar il-Valutazzjoni tal-Impatti
Ambjentali, u dawn ir-regolamenti għandhom jinqraw u jinftiehmu
ħaġa waħda mar-Regolamenti dwar il-Valutazzjoni tal-Impatti
Ambjentali, hawn iżjed ’il quddiem imsejħa "ir-regolamenti
prinċipali".

Titolu.

2.
Is-subregolament (2) tar-regolament 6 tar-regolamenti
prinċipali għandu jiġi sostitwit b’dan li ġej:

Jemenda rregolament 6
tar-regolamenti
prinċipali.

"(2) Il-valutazzjoni tal-impatti ambjentali, konformi ma’
dawn ir-regolamenti, għandhom jiġu integrati fil-proċedura talkunsens għall-iżvilupp skont ir-regolamenti rilevanti u fi

L.S. 549.46.
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kwalunkwe proċedura jew deċiżjoni vinkolanti oħra skont ma
jkun meħtieġ għall-osservanza ta’ dawn ir-regolamenti, jew
inkella jistgħu jiġu sinkronizzati mal-proċeduri u deċiżjonijiet li
l-Awtorità jidhrilha li huma l-aktar xierqa sabiex ikun żgurat li limplikazzjonijiet ambjentali tal-proġett jitqiesu b’mod effikaċi u
f’waqthom u jkunu integrati b’mod adegwat fid-deċiżjonijiet
rilevanti.".
Jemenda rregolament 12
tar-regolamenti
prinċipali.

3.
Is-subregolament (6) tar-regolament 12 tar-regolamenti
prinċipali għandu jiġi sostitwit b’dan li ġej:
"(6) L-Awtorità għandha tagħmel id-deskrizzjoni talproġett disponibbli għall-pubbliku permezz tas-sit elettroniku
tagħha u għandha tindika b’mod ċar:
(a) l-awtorità responsabbli
valutazzjoni tal-impatti ambjentali;
(b) in-natura
jittieħdu; u

għall-proċess

tad-deċiżjonijiet

li

ta’

għandhom

(ċ) l-awtoritajiet responsabbli għad-deċiżjonijiet
dwar il-kunsens għall-iżvilupp.".
Jemenda rregolament 16
tar-regolamenti
prinċipali.

4.
Ir-regolament 16 tar-regolamenti prinċipali għandu jiġi
emendat kif ġej:
(a) fis-subregolament (5) tiegħu, minnufih wara l-kliem
"tas-sit elettroniku tal-Awtorità" għandhom jiżdiedu l-kliem
"mingħajr dewmien"; u
(b) is-subregolament (6) tiegħu għandu jiġi sostitwit
b’dan li ġej:
"(6) Minkejja d-dispożizzjonijiet tas-subregolamenti
(2) sa (5), l-Awtorità tista’ tadatta jew timmodifika ttermini ta’ riferiment, bil-ġustifikazzjoni dovuta, fi
kwalunkwe waqt skont il-kunsiderazzjonijiet ambjentali
rilevanti għall-proġett, u d-dispożizzjonijiet ta’ dawn irregolamenti għandhom jgħoddu. L-informazzjoni mogħtija
lill-pubbliku skont is-subregolament (5) għandha tiġi
aġġornata mingħajr dewmien u mhux aktar tard minn
ħmistax (15)-il ġurnata mill-adozzjoni jew modifika tattermini ta’ riferiment.".

Jemenda rregolament 19
tar-regolamenti
prinċipali.

5.
Is-subregolament (2) tar-regolament 19 tar-regolamenti
prinċipali għandu jiġi emendat kif ġej:
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(a) minnufih wara l-kliem "Ir-rapport tal-VIA għandu
jkun disponibbli għal" għandhom jiżdiedu l-kliem "l-awtoritajiet
u l-entitajiet li x’aktarx ikunu interessati dwar il-proġett
inkwistjoni minħabba r-responsabilitajiet ambjentali speċifiċi
tagħhom u speċifikament lill-"; u
(b) il-kliem "permezz ta’ kwalunkwe mezz jew post ieħor
li l-Awtorità tqis xieraq" għandhom jiġu sostitwiti bil-kliem "fejn
ikun xieraq, permezz ta’ kwalunkwe mezz addizzjonali ieħor
skont ma l-Awtorità tista’ tistabbilixxi".
6.
Is-subregolament (3) tar-regolament 22 tar-regolamenti
prinċipali għandu jiġi sostitwit b’dan li ġej:

L.S. 549.39.
Kap. 496.

Jemenda rregolament 22
tar-regolamenti
prinċipali.

"(3) Bla ħsara għal kull dispożizzjoni ulterjuri ta’
dawn ir-regolamenti, ir-rapport tal-VIA konkluż, inkluż
kull appendiċi skont ir-regolament 21(2), għandu jkun
disponibbli fuq is-sit elettroniku tal-Awtorità mingħajr
dewmien u mhux aktar tard minn ħmistax (15) –il ġurnata
minn meta jkun tlesta. Din id-dispożizzjoni għandha
tgħodd bla ħsara għar-Regolamenti dwar il-Libertà ta’
Aċċess għal Informazzjoni dwar l-Ambjent u, fejn mhux
regolat speċifikament minn dawk ir-regolamenti, mal-Att
dwar il-Libertà tal-Informazzjoni.".

7.
Ir-regolament 23 tar-regolamenti prinċipali għandu jiġi
emendat kif ġej:
(a) is-subregolamenti (1) u (2) tiegħu għandhom jiġu
sostitwiti bis-subregolamenti li ġejjin:
"(1) L-Awtorità għandha tanalizza r-rapport talVIA konkluż u għandha tħejji l-valutazzjoni finali
tagħha. L-Awtorità għandha tieħu deċiżjoni fil-pubbliku u
tagħti l-opportunità lill-applikant u lill-pubbliku biex
jagħmlu kummenti u rappreżentazzjonijiet. Il-pożizzjoni
tal-Awtorità għandha tkun disponibbli pubblikament fuq
is-sit elettroniku tal-Awtorità mingħajr dewmien u mhux
aktar tard minn ħmistax (15)-il ġurnata minn meta tkun
ġiet finalizzata. Bla ħsara għar-regolament 32A, irrapporti kollha rilevanti dwar l-applikazzjoni għallpermess li jitħejjew mill-awtorità responsabbli millpermessi skont id-dispożizzjonijiet tal-liġijiet rilevanti
għandhom jinkludu kunsiderazzjoni xierqa tal-pożizzjoni
tal-Awtorità, u riferiment ċar għaliha.

Jemenda rregolament 23
tar-regolamenti
prinċipali.
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(2) Sabiex tipprepara u tasal għall-pożizzjoni
finali tagħha, l-Awtorità għandha tqis kif xieraq ilkonklużjonijiet milħuqa fir-rapport tal-VIA mħejji millkonsulenti u kwalunkwe dokument anċillari, kif ukoll ilkummenti li tirċievi mill-pubbliku interessat fi
kwalunkwe stadju tal-proċess skont dawn ir-regolamenti,
u kwalunkwe kunsiderazzjoni ambjentali oħra li tista’
tkun rilevanti. Bħala parti mill-valutazzjoni finali tagħha,
l-Awtorità għandha tagħti raġunijiet dettaljati dwar jekk
taqbilx jew le, totalment jew parzjalment, malkonklużjoni milħuqa mill-konsulenti fir-rapport."; u
(b) fis-subregolament (4) tiegħu, minnufih wara l-kliem
"jew annessi." għandhom jiżdiedu l-kliem "Tali dokumenti,
inkluż kull appendiċi, għandhom ikunu disponibbli għallpubbliku skont is-subregolament (1).".
Jemenda rregolament 30
tar-regolamenti
prinċipali.
Kap. 552.

8.
Ir-regolament 30 tar-regolamenti prinċipali għandu jiġi
sostitwit b’dan li ġej:

Kap. 552.

Jemenda rregolament 32
tar-regolamenti
prinċipali

"30. Il-proċeduri għan-notifika, parteċipazzjoni talpubbliku u d-disponibbilità tal-informazzjoni għallpubbliku, b’rabta mad-deċiżjonijet dwar il-kunsens għalliżvilupp għandhom isegwu d-dispożizzjonijiet tal-Att
dwar l-Ippjanar tal-Iżvilupp u r-regolamenti sussidjarji
tiegħu jew, fejn applikabbli, id-dispożizzjonijiet ta’
kwalunkwe leġiżlazzjoni oħra tirregola l-permessi:
Iżda jekk żvilupp ikun jaqa’ taħt dawn irregolamenti, l-awtorità responsabbli mill-permessi
għandha tagħmel disponibbli għall-pubbliku, fl-aktar
stadju bikri possibli u fi żmien raġonevoli, id-dettalji ta’:
(a) l-awtoritajiet responsabbli mit-teħid taddeċiżjoni;
(b) dawk li minn għandhom tista’ tinkiseb
informazzjoni relevanti;
(ċ) dawk li jistgħu jiġu sottomessi lilhom
kummenti jew mistoqsijiet;
(d) l-iskeda taż-żmien li fih jistgħu
jintbagħtu kummenti jew mistoqsijiet;
(e) in-natura tad-deċiżjonijiet possibbli u,
kemm-il darba jkun jeżisti, l-abbozz tad-deċiżjoni.".

9.
Ir-regolament 32 tar-regolamenti prinċipali għandu jiġi
emendat kif ġej:
(a) il-paragrafu (d) tiegħu għandu jiġi enumerat mill-ġdid
bħala l-paragrafu (e);
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(b)

il-paragrafu (b) tiegħu għandu jiġi sostitwit b’dan li

ġej:
"(b) L-Awtorità għandha tesiġi li jsir monitoraġġ taleffetti rilevanti tal-proġett fuq l-ambjent, skont l-ispeċifiki
u proċeduri li jidhrulha l-aktar xierqa u effikaċi sabiex jiġu
evitati, prevenuti jew imnaqqsa u, jekk possibbli megħluba,
l-impatti ħżiena u sinifikattivi fuq l-ambjent.";
(ċ) fis-subparagrafu (i) tal-paragrafu (ċ) tiegħu, il-kliem
"il-monitoraġġ jista’ jitwettaq mill-Awtorità jew" għandhom jiġu
sostitwiti bil-kliem "il-monitoraġġ għandu jitwettaq millAwtorità jew";
(d) fis-subparagrafu (iv) tal-paragrafu (ċ) tiegħu, ilkelma "tista’" għandha tiġi sostitwita bil-kelma "għandha";
(e) minnufih wara l-paragrafu (ċ) tiegħu, għandu jiżdied
il-paragrafu ġdid li ġej:
"(d) L-Awtorità tista’ titlob li jsir kwalunkwe analiżi
wara li jkun inħareġ il-permess skont ma jkun rilevanti,
inklużi l-konferma u verifika tat-tbassir u talvalutazzjonijiet, u tat-twettiq ta’ miżuri korrettivi."; u
(f) fil-paragrafu (e) tiegħu kif enumerat mill-ġdid, ilkliem "il-paragrafi (a) sa (ċ)" għandhom jiġu sostitwiti bil-kliem
"il-paragrafi (a) sa (d)".
10. Minnufih wara r-regolament 32 tar-regolamenti prinċipali
għandu jiżdied ir-regolament ġdid li ġej:
"Kunsiderazzjoni
xierqa talkummenti talpubbliku u talpożizzjoni talAwtorità.

Iżid regolament
ġdid marregolamenti
prinċipali.

32A. (1) Meta
l-Awtorità
tipprovdi
rrakkomandazzjonijiet tagħha wara t-tlestija ta’
valutazzjoni tal-impatti ambjentali, l-Awtorità għandha
tqis kif dovut il-kummenti li tkun irċiviet mill-pubbliku
u mill-pubbliku interessat skont dawn ir-regolamenti.
(2) Il-pożizzjoni tal-Awtorità maħruġa skont irregolament 23, kif ukoll kull rakkomandazzjoni
magħmula mill-Awtorità skont ir-regolamenti 31 u 32,
għandhom ikunu kkunsidrati b’mod xieraq mill-awtorità
responsabbli mill-permessi fil-proċess tat-teħid taddeċiżjonijiet.".

11. L-Iskeda I li tinsab mar-regolamenti prinċipali għandha tiġi
emendata kif ġej:
(a)

fil-kategorija I taħt l-intestatura 6.2 Reklamazzjoni,

Jemenda lIskeda I li tinsab
mar-regolamenti
prinċipali.
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Tħammil u Interventi max-Xtut, il-paragrafu 6.2.1.4 għandu jiġi
enumerat mill-ġdid bħala 6.2.1.1;
(b) fil-kategorija II taħt l-intestatura 6.2 Reklamazzjoni,
Tħammil u Interventi max-Xtut, fil-paragrafu 6.2.2.4 tiegħu, ilkelma "REPLEN" għandha titħassar;
(ċ)
fil-verżjoni Maltija biss, fil-kategorija II taħt lintestatura 7.1 Proġetti ta’ Żvilupp Urban, fil-paragrafu 7.1.2.2,
il-kliem "u mhux kopert mill-Kategorija I" għandhom jiġu
sostitwiti bil-kliem "mhux koperti mill-Kategorija I.".

