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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0643/2007, imressqa minn Stefania Alessandrelli, ta’ ċittadinanza 
Taljana, f’isem il-Kumitat tar-Residenti tad-Distrett ta’ Torrette, dwar 
tniġġis atmosferiku urban ikkawżat minn traffiku qawwi

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta tesprimi tħassib dwar it-tniġġis ambjentali li kien ikkawżat għal aktar minn 
għaxar snin fid-distrett tal-port ta’ Ancona minn konġestjoni ta’ vetturi kbar u mit-traffiku 
urban li jirriżultaw minn infrastrutturi ta’ awtostradi u linji għall-ferroviji inadegwati li 
jgħaqqdu t-terminal li bħalissa qed jispiċċaw ix-xogħlijiet fuqu. Din is-sitwazzjoni ambjentali 
serja qed tesponi lir-residenti għal perikli ta’ sikurezza ta’ saħħa pubblika u ta’ trasport, li 
jikbru aktar bir-riskji li ġejjin mill-immigrazzjoni klandestina dejjem tikber fiż-żona tal-port. 
Wara li bla suċċess irreferew il-kwistjoni lill-qrati u, permezz ta’ kanali amministrattivi, lill-
ogħla awtoritajiet governattivi, il-petizzjonanti issa qed ifittxu azzjoni mill-Unjoni Ewropea.

2. Ammissibilità

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

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-10 ta’ Ġunju 2008.

Il-petizzjonanta tqajjem il-kwistjoni tat-tniġġis ambjentali allegatament ikkawżat minn vetturi 
kbar u mill-konġestjoni tat-traffiku urban minħabba l-infrastrutturi tal-awtostrada u tal-
ferrovija mhux adegwati li jingħaqdu mat-terminal tal-port ta’ Ancona fl-Italja. Il-
petizzjonanta tirreferi għall-eżistenza ta’ konċentrazzjonijiet qawwija ta’ PM10 u pollutanti 
oħra kull siegħa. Issir referenza wkoll għal ilmenti mressqa quddiem il-qrati nazzjonali, l-
amministrazzjoni pubblika u l-awtoritajiet tal-gvern. 
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Il-petizzjonanta tgħid li l-ilmenti li saru mal-awtoritajiet nazzjonali ma ngħatawx attenzjoni. 
Il-petizzjonanta tenfasizza wkoll ir-riskju għoli għas-saħħa li huma esposti għalih ir-residenti 
tal-erja tal-madwar kif ukoll il-perikli għas-sikurezza tat-trasport, flimkien mar-riskji li jqumu 
minħabba ż-żieda fl-immigrazzjoni illegali fiż-żona tal-port.

Id-dispożizzjonijiet ġenerali għall-evalwazzjoni u l-ġestjoni tal-kwalità tal-arja huma stabbiliti 
fid-Direttiva ta’ qafas 96/62/KE1, filwaqt li d-dispożizzjonijiet speċifiċi dwar ċerti pollutanti, 
inkluż il-PM10 u l-NO2 li huma l-aktar rilevanti f’dan il-każ, huma stabbiliti fl-erba’ Direttivi 
“Bint” 1999/30/KE2, 2000/69/KE3, 2002/3/KE4 u 2004/107/KE5. Skont l-ewwel Direttiva 
“Bint” 1999/30/KE, il-valuri tal-limitu għall-PM10 saru mandatorji fl-2005, filwaqt li l-valuri 
tal-limitu għall-NO2 mistennija li jinkisbu sal-2010.

Il-Kummissjoni rċeviet dejta dwar evalwazzjoni uffiċjali mill-Italja u mill-2001 ġew 
irrappurtati eċċessivitajiet tal-valur tal-limitu annwali, flimkien mal-marġini ta’ tolleranza 
għall-PM10 u NO2, fiż-żona ta’ Ancona mill-awtoritajiet Taljani. Dawk l-eċċessivitajiet diġà 
wasslu għal miżuri li huma msemmija fil-pjan għall-kwalità tal-arja għaż-żona kkonċernata. 
Il-pjan, li kien ikkomunikat lill-Kummissjoni fl-2004 u jkopri l-perjodu bejn l-1999 u l-2007, 
jirreferi b’mod partikolari għall-miżuri li jindirizzaw is-sitwazzjoni tat-traffiku fit-toroq. 
Minkejja l-pjan għall-kwalità tal-arja, il-konċentrazzjonijiet tal-PM10 jibqgħu għoljin, u 
jaqbżu l-valuri tal-limitu b’mod sinifikanti anke fl-2006. Il-miżuri għat-tnaqqis inklużi fil-pjan 
huma deċiżi mill-awtoritajiet kompetenti nazzjonali. Il-Kummissjoni m’għandhiex is-setgħa li 
titlob li jittieħdu miżuri speċifiċi għat-tnaqqis tat-tniġġis fi ħdan il-qafas tal-pjan. Madankollu, 
skont l-Artikoli 8 u 11 tad-Direttiva 96/62/KE, il-Kummissjoni hija informata bl-
implimentazzjoni ta’ pjanijiet u programmi, u regolarment teżamina l-progress li jkun sar.

In-nuqqas ta’ konformità mal-valuri tal-limitu tal-PM10 hija problema mifruxa fil-Komunità u 
f’Ottubru tas-sena l-oħra l-Kummissjoni talbet lill-Istati Membri kkonċernati sabiex jipprovdu 
informazzjoni ulterjuri li tkun aktar dettaljata dwar liema miżuri qegħdin jittieħdu mill-Istati 
Membri sabiex jinkisbu dawk il-valuri tal-limitu.

Bħalissa qiegħda ssir evalwazzjoni teknika tar-risposti għal dawk l-ittri, inkluż ir-risposta 
mill-Italja li waslet fit-3 ta’ Jannar 2008. Fuq il-bażi ta’ dik l-analiżi, il-Kummissjoni tieħu 
deċiżjoni dwar liema azzjoni oħra hija bżonnjuża. F’dik id-deċiżjoni, ser tiġi kkunsidrata 
wkoll id-direttiva l-ġdida dwar il-kwalità tal-arja fl-ambjent u arja aktar nadifa għall-Ewropa 
li ġiet approvata mill-Parlament f’Diċembru 2007.
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Konklużjoni

Huwa fid-dover tal-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri li jiddeċiedu liema miżuri 
japplikaw sabiex inaqqsu t-tniġġis tal-arja meta jkun hemm bżonn. Il-Kummissjoni 
tikkontrolla l-implimentazzjoni tal-pjanijiet jew programmi b’mod regolari billi teżamina l-
progress li jkun sar u x-xejriet fit-tniġġis tal-arja.

Fir-rigward tal-konformità mal-valuri tal-limitu stabbiliti fid-Direttiva 1999/30/KE fiż-żona 
ta’ Ancona, il-Kummissjoni tinnota li l-valuri tal-limitu għall-PM10 inqabżu fl-2005 u l-2006. 
Il-livell għoli ta’ konċentrazzjonijiet tal-NO2 jpoġġi wkoll obbligu fuq l-Istat Membru sabiex 
jieħu miżuri biex jassigura li l-konformità mal-valuri tal-limitu għal dak il-pollutant fid-data 
tal-kisba fl-2010 ma tkunx ipperikolata. Rigward l-eċċessivitajiet ta’ PM10, il-Kummissjoni 
qed tevalwa l-informazzjoni pprovduta mill-Italja u tieħu azzjoni xierqa skont dik l-
evalwazzjoni u skont id-dispożizzjonijiet tad-direttiva l-ġdida dwar il-kwalità tal-arja.

4. Risposta addizzjonali tal-Kummissjoni, li waslet fl-20 ta’ Marzu 2009.

Ir-rapport annwali dwar il-kwalità tal-arja għall-2007, ippreżentat mill-awtoritajiet Taljani 
f’Settembru 2008, ikkonferma li fiż-żona ta’ kwalità tal-arja fejn tinstab Ancona, il-valuri tal-
limitu għall-PM10 inqabżu għat-tielet sena konsekuttiva. 

Diversi Stati Membri, fosthom l-Italja, iffaċċjaw diffikultajiet biex kisbu konformità mal-
valuri tal-limitu għall-PM10 mill-2005 ’il quddiem, meta dawk il-valuri tal-limitu daħlu fis-
seħħ. Id-Direttiva l-ġdida 2008/50/KE1 dwar il-kwalità tal-arja fl-ambjent u arja iktar nadifa 
għall-Ewropa tipprovdi possibilità lill-Istati Membri li jinnotifikaw eżenzjoni mill-obbligu li 
jiġu applikati dawk il-valuri tal-limitu sa Ġunju 2011, sakemm ikunu rispettati ċerti 
kundizzjonijiet.

Fis-26 ta’ Jannar 2009, l-Italja ressqet notifika li tkopri xi wħud biss miż-żoni ta’ kwalità tal-
arja li jaqbżu l-valuri tal-limitu għall-PM10. Fir-rigward taż-żoni mhux inklużi fin-notifika, 
fid-29 ta’ Jannar 2009 l-Kummissjoni nediet proċeduri ta’ ksur minħabba n-nuqqas ta’ 
konformità mal-valuri tal-limitu stabbiliti fid-Direttiva 1999/30/KE2. Iż-żona fejn tinstab 
Ancona hija inkluża fin-notifika. Fi żmien disa’ xhur mill-wasla tan-notifika l-Kummissjoni 
għandha tevalwa jekk il-kundizzjonijiet għall-eżenzjoni jkunux ġew sodisfatti. Il-
Kummissjoni għandha l-intenzjoni li f’dak il-perjodu ta’ żmien tieħu deċiżjoni dwar jekk 
hijiex se tqajjem oġġezzjonijiet kontra l-eżenzjoni nnotifikata jew le. L-evalwazzjoni tan-
notifika se tippermetti li l-Kummissjoni teżamina bir-reqqa l-ġestjoni tal-kwalità tal-arja f’kull 
waħda miż-żoni inklużi fin-notifika. 

5. Risposta addizzjonali tal-Kummissjoni, li waslet fit-22 ta’ Jannar 2010.

L-awtoritajiet Taljani nnotifikaw lill-Kummissjoni f’Jannar 2009 dwar talba għal eżenzjoni 
mill-obbligu li jiġu applikati l-valuri tal-limitu għall-PM10 f’67 żona ta’ kwalità tal-arja, 
inkluża ż-żona IT1102, li l-belt ta’ Ancona tagħmel parti minnha. Skont l-Artikolu 22(2) tad-
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Direttiva 2008/50/KE1 Stat Membru għandu jkun eżentat mill-obbligu li japplika l-valuri tal-
limitu fir-rigward tal-PM10 sakemm il-kundizzjonijiet li ġejjin jiġu osservati: il-miżuri 
adegwati kollha għat-tnaqqis tat-tniġġis għandhom jiġu kkunsidrati fil-livell nazzjonali, 
reġjonali u lokali biex tinkiseb konformità sal-iskadenza tal-2005, filwaqt li l-kawża prinċipali 
għaliex jinqabżu l-limiti għandha tiġi attribwita għall-karatteristiċi tat-tixrid speċifiċi għas-sit, 
kundizzjonijiet tal-klima ħżiena jew il-kontributi transkonfinali, u għandu jiġi stabbilit pjan 
dwar il-kwalità tal-arja li juri li se jkun hemm konformità mal-limiti tal-valur qabel ma tiskadi 
l-iskadenza l-ġdida.

Il-Kummissjoni, wara evalwazzjoni tan-notifika Taljana, adottat id-Deċiżjoni C(2009)7390 
finali fit-28 ta’ Settembru 2009 li fiha tqajmu oġġezzjonijiet kontra l-eżenzjoni mill-obbligu li 
jiġi applikat il-limitu tal-valur ta’ kuljum għall-PM10 fiż-żona IT1102, fuq il-bażi li hija ma 
wrietx għalkollox li l-konformità mal-valuri tal-limitu ta’ kuljum jistgħu jintlaħqu sal-
iskadenza tal-perjodu ta’ eżenzjoni fl-2011. Madankollu, ingħatat eżenzjoni għall-valur tal-
limitu annwali.

Bħala konsegwenza, il-valur tal-limitu ta’ kuljum tal-PM10 se jkompli japplika mingħajr il-
marġini ta’ tolleranza fiż-żona IT1102, billi l-valur tal-limitu annwali flimkien mal-marġini 
ta’ tolleranza (48 μg/m3 bħala medja annwali) japplika fil-perjodu 2008-2011.

L-iktar informazzjoni aġġornata uffiċjalment irrappurtata lill-Kummissjoni mill-awtoritajiet 
Taljani turi li, fl-2008, iż-żona IT1102 kienet f’konformità mal-valur tal-limitu annwali tal-
PM10 (40 μg/m3 bħala medja annwali) iżda kien għadu qed jaqbeż il-valur tal-limitu ta’ 
kuljum tal-PM10.

Fid-dawl tal-oġġezzjonijiet mqajma kontra l-applikazzjoni tal-eżenzjoni u l-fatt li l-valur tal-
limitu ta’ kuljum jibqa’ jinqabeż f’diversi żoni tal-kwalità tal-arja Taljani, il-Kummissjoni se 
tikkunsidra li tkompli ssegwi l-kawża ta’ ksur li nbdiet f’Jannar 2009 billi ħarġet it-tieni 
twissija lill-Italja.

6. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-24 ta’ Ġunju 2010.

Il-Kummissjoni tixtieq tikkoreġi l-istqarrija li għamlet fil-komunikazzjoni preċedenti minn 
Jannar 2010 fir-rigward taż-żona fejn tinsab Ancona. Għall-kuntrarju ta’ dak li ntqal, din ma 
tinsabx fiż-żona ta’ kwalità tal-arja IT1102 iżda tinsab fiż-żona IT1101.

Iż-żona IT1101 ġiet inkluża wkoll fit-talba għal estensjoni taż-żmien kif ġiet notifikata mill-Italja 
f’Jannar 2009. Fid-Deċiżjoni C(2009)7390 tagħha, il-Kummissjoni kkuntestat l-eżenzjoni tal-
valuri tal-limitu għall-PM10 kemm annwali kif ukoll ta’ kuljum fiż-żona IT1101, fuq il-bażi tal-
fatt li ma ġiex żgurat li sa Ġunju 2011 se jkun hemm konformità mal-valuri tal-limitu ta’ kuljum 
u li fl-2007 ż-żona kienet konformi mal-valur tal-limitu annwali għall-PM10.

L-aktar informazzjoni aġġornata li ġiet uffiċjalment irrappurtata lill-Kummissjoni mill-
awtoritajiet Taljani turi li fl-2008, iż-żona IT1101 kienet għadha taqbeż il-valur tal-limitu ta’ 
kuljum għall-PM10.
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Fid-dawl tal-oġġezzjonijiet imqajma kontra l-applikazzjoni tal-eżenzjoni u tal-fatt li l-valuri 
tal-limitu għall-PM10 għadhom jinqabżu f’bosta żoni Taljani ta’ kwalità tal-arja, f’Mejju 2010 
l-Kummissjoni bagħtet twissija finali bil-miktub lill-Italja.

7. Risposta tal-Kummissjoni (REV.IV), li waslet fl-10 ta’ Ġunju 2011.

Fit-8 ta’ Ottubru 2010, l-awtoritajiet Taljani ssottomettew id-dejta uffiċjali dwar il-kwalità tal-
arja f’Marche għall-2009. Din id-dejta tikkonferma li fiż-żona IT1101 il-livelli tal-PM10 kienu 
għadhom ogħla mill-valur tal-limitu għal kull ġurnata. Il-Kummissjoni, għaldaqstant, fl-
24 ta’ Novembru 2010 ddeċidiet li tressaq lill-Italja quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni 
Ewropea minħabba nuqqas ta’ konformità mal-valuri tal-limitu tal-PM10 stipulati fid-
Direttiva 1999/30/KE u sostitwita bid-Direttiva 2008/50/KE, f’diversi żoni u agglomerazzjonijiet 
(il-Każ C-68/11).

8. Risposta tal-Kummissjoni (REV.V), li waslet fit-30 ta’ Ottubru 2013.

Wara l-azzjoni legali li ħadet il-Kummissjoni, il-Qorti tal-Ġustizzja ddikjarat li l-Italja kisret 
l-obbligi tagħha fir-rigward tal-valuri tal-limitu għall-PM10 fis-snin 2006 u 2007, bis-sentenza 
tad-19 ta’ Diċembru 2012 (il-Każ C-68/11).

Bħala segwitu għas-sentenza tal-Qorti, fl-2013 il-Kummissjoni fetħet inkjesta EU Pilot u 
bagħtet ittra lill-awtoritajiet Taljani sabiex taċċerta ruħha jekk sadanittant intlaħqitx 
konformità, u jekk ittiħdux il-miżuri kollha xierqa fiż-żoni fejn il-valuri tal-limitu għadhom 
jinqabżu, sabiex iżommu l-eċċessività qasira kemm jista’ jkun.

Fir-rigward tar-reġjun Marche, ir-risposta tal-Gvern Taljan turi li konformità sħiħa ntlaħqet 
fis-sena 2012 fir-rigward tal-valur tal-limitu annwali, b’żewġ stazzjonijiet jirrapportaw 
eċċessività żgħira tal-valur tal-limitu għal kull ġurnata.


