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Suġġett: Petizzjoni 0553/2007 minn Krystyna Kowalska (Pollakka), dwar il-ksur mill-
awtoritajiet Pollakki tad-Direttiva tal-Kunsill 96/62/KE dwar l-evalwazzjoni
u l-immaniġġar tal-kwalità ta’ l-arja ambjentali u tad-Direttiva tal-Kunsill 
1999/30/KE tat-22 ta'April 1999 dwar il-valuri ta’ limitu tad-dijossidu tal-
kubrit, tad-dijossidu tan-nitroġenu u l-ossidi tan-nitroġenu, materji f'forma 
ta’ partikoli u ċomb fl-arja ambjentali

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta ssostni li bosta nies f’Varsavja huma esposti għal konċentrazzjonijiet ta’ 
tniġġis ta’ l-arja li jeċċedu l-valuri ta’ limitu permessi, u b’mod partikolari għal partikuli 
iżgħar minn 10  m (‘PM10s’).  Għaldaqstant, hija jidhrilha li l-awtoritajiet Pollakki 
kompetenti, jiġifieri l-awtoritajiet muniċipali ta’ Varsavja u l-awtoritajiet reġjonali ta’ 
Mazowiecki, huma għaldaqstant ħatja ta’ vjolazzjonijiet serji tad-Direttiva tal-Kunsill 
96/62/KE dwar l-evalwazzjoni u l-immaniġġar tal-kwalità ta’ l-arja ċirkulanti u tad-Direttiva 
tal-Kunsill 1999/30/KE tat-22 ta'April 1999 dwar il-valuri ta’ limitu tad-dijossidu tal-kubrit, 
tad-dijossidu tan-nitroġenu u l-ossidi tan-nitroġenu, materji f'forma ta’  partikoli u ċomb fl-
arja ambjentali, u titlob lill-Parlament Ewropew sabiex jintervieni.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-12 ta’ Ottubru 2007. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni 
skond l-Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ Proċedura.

3. Tweġiba tal-Kummissjoni, waslet fis-7 ta’ Marzu 2007.

I. Il-petizzjoni
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Il-petizzjonanta ssostni li l-konċentrazzjonijiet tat-tniġġis ta’ l-arja, speċjalment il-partikuli 
tal-PM10, fl-agglomerazzjoni ta’ Varsavja jaqbżu l-valuri tal-limiti permessi. Għalhekk il-
petizzjonanta jidhrilha li l-awtoritajiet kompetenti Pollakki, jiġifieri l-awtoritajiet muniċipali ta’ 
Varsavja u l-awtoritajiet reġjonali ta’ Mazowiecki, huma ħatja ta’ vjolazzjonijiet serji tad-
Direttiva tal-Kunsill 96/62/KE dwar l-evalwazzjoni u l-immaniġġar tal-kwalità ta’ l-arja 
ambjentali1 u tad-Direttiva tal-Kunsill 1999/30/KE dwar il-valuri ta’ limitu tad-dijossidu tal-
kubrit, tad-dijossidu tan-nitroġenu u l-ossidi tan-nitroġenu, materji f'partiċelli u ċomb fl-arja 
ambjentali 2 u titlob lill-Parlament Ewropew sabiex jintervieni.

II. Il-kummenti tal-Kummissjoni dwar il-petizzjoni

Id-dispożizzjonijiet ġenerali dwar l-evalwazzjoni u l-immaniġġar tal-kwalità ta’ l-arja huma 
stipulati fid-Direttiva Qafas, 96/62/KE, waqt li dispożizzjonijiet speċifiċi ta’ ċerti inkwinanti 
li jinkludu l-PM10 huma stipulati fl-ewwel Direttiva Mnissla 1999/30/KE. Skond id-direttiva 
ta’ l-aħħar, il-valuri tal-limiti għal PM10 saru obbligatorji fl-1 ta’ Jannar 2005.

Il-Kummissjoni rċeviet dejta ta’ evalwazzjoni uffiċjali mill-Polonja u l-eċċess ta’ PM10 fl-
agglomerazzjoni ta’  Varsavja diġà ġie rikonoxxut. M’hemmx xi tibdil kbir fl-għadd ta’ 
eċċessi u l-livelli medji għall-2005 u l-2006. L-awtoritajiet Pollakki ħejjew pjan ta’ titjib fil-
kwalità ta’ l-arja u għarrfu b’dan il-pjan lill-Kummissjoni. Huwa f’idejn l-awtoritajiet 
kompetenti fl-Istat Membru biex jiddeċiedu dwar il-miżuri li jridu jiġu inklużi fil-pjan. Skond 
l-Artikolu 8 u l-Artikolu 11 tad-Direttiva 96/62/KE, il-Kummissjoni tiġi infurmata dwar l-
implimentazzjoni tal-pjanijiet u l-programmi, u għandha tiċċekkja regolarment il-progress li 
jkun sar. Madankollu l-Kummissjoni m’għandhiex is-saħħa li tirrikjedi li jittieħu miżuri 
speċifiċi biex jitnaqqas it-tniġġis fi ħdan il-qafas ta’ dawk il-pjanijiet.

Fir-rigward ta’ nuqqas ta’ konformità mal-valuri ta’ limitu tal-PM10, il-Kummissjoni 
f’Ottubru tas-sena l-oħra talbet lill-Istati Membri konċernati biex jipprovdu aktar 
informazzjoni li tkun aktar dettaljata dwar liema minn dawn il-miżuri qed jittieħdu mill-Istati 
Membri biex inaqqsu dawk il-valuri ta’ limitu. 

Bħalissa qed issir l-analiżi taknika tat-tweġibiet għal dawk l-ittri, inkluża t-tweġiba mill-
Polonja li waslet fis-17 ta’ Jannar ta’ din is-sena. Fuq il-bażi ta’ dik l-analiżi, il-Kummissjoni 
se tiddeċiedi x’azzjoni oħra hemm bżonn tittieħed. F’dik id-deċiżjoni, se tiġi meqjusa wkoll 
id-Direttiva l-ġdida dwar il-kwalità ta’ l-arja ambjentali u arja aktar nadifa għall-Ewropa li 
saret votazzjoni għaliha mill-Parlament f’Diċembru 2007.  

III. Konklużjonijiet

Huwa f’idejn l-awtoritajiet kompetenti ta’ l-Istati Membri biex jiddeċiedu, meta jkun meħtieġ, 
dwar liema miżuri se japplikaw biex inaqqsu t-tniġġis fl-arja. Il-Kummissjoni tiċċekkja 
regolarment l-implimentazzjoni tal-pjanijiet jew programmi billi jiċċekkjaw il-progress li jkun 
sar u x-xejriet fit-tniġġis ta’ l-arja.

                                               
1 ĠU L 296, 21.11.1996, p. 55
2 ĠU L 163, 29.6.1999, p. 41
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Rigward il-valuri ta’ limitu stipulati mid-Direttiva 1999/30/KE, il-Kummissjoni tinnota li fl-
agglomerazzjoni ta’ Varsavja, il-valuri tal-limitu għall-PM10 inqabżu fl-2005 u l-2006. 
Bħalissa il-Kummissjoni qiegħda tanalizza l-informazzjoni provduta mill-Polonja fid-dawl 
tal-eċċess fil-PM10. Fuq il-bażi ta’ dik l-analiżi u d-dispożizzjonijiet tad-Direttiva l-ġdida dwar 
il- kwalità ta’ l-arja, il-Kummissjoni se tiddeċiedi dwar l-azzjoni li jkun xieraq li ssir.
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