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 AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1085/2007, imressqa minn Axel Bandow, ta’ nazzjonalità 
Ġermaniża, dwar allegazzjoni ta’ ksur tad-Direttiva 2002/49/KE li 
tirrigwardja l-istudju u l-amministrazzjoni tal-ħsejjes ambjentali

1. Sommarju tal-petizzjoni 

Billi jirreferi għall-atlas ambjentali għall-belt ta’ Berlin, il-petizzjonant jallega li d-Direttiva 
2002/49/KE li tirrigwardja l-istudju u l-amministrazzjoni tal-ħsejjes ambjentali qiegħda 
tinkiser. Huwa juri li l-ajruport ta’ Schönefeld huwa eskluż mill-mapep tal-ħsejjes u jirreferi 
għal silta fil-Berliner Morgenpost bl-effett li dan iseħħ minħabba li l-volum ta’ traffiku tal-
merkanzija jaqbeż l-ogħla limiti tal-UE b’marġini konsiderevoli. L-istatistiċi mibgħuta mill-
petizzjonant jindikaw li qegħdin isiru aktar minn 50 000 titjira fis-sena.

2. Ammissibilità 

Iddikjarata ammissibbli fl-14 ta’ Marzu 2008. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fil-21 ta’ Ottubru 2008.

Billi jirreferi għall-atlas ambjentali għall-belt ta’ Berlin, il-petizzjonant jallega li d-Direttiva 
2002/49/KE li tirrigwardja l-istudju u l-amministrazzjoni tal-ħsejjes ambjentali qiegħda 
tinkiser. Huwa juri li l-ajruport ta’ Schönefeld huwa eskluż mill-mapep tal-ħsejjes u jirreferi 
għal silta fil-Berliner Morgenpost bl-effett li dan iseħħ minħabba li l-volum ta’ traffiku tal-
merkanzija jaqbeż l-ogħla limiti tal-UE b’marġini konsiderevoli. L-istatistika mibgħuta mill-
petizzjonant tindika li qegħdin isiru aktar minn 50 000 titjira fis-sena.

Il-leġiżlazzjoni tal-Komunità applikabbli fir-rigward tal-evalwazzjoni u l-ġestjoni tal-ħsejjes 
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ambjentali hija d-Direttiva 2002/49/KE1. Din id-Direttiva tħalli fid-diskrezzjoni tal-Istati 
Membri d-deċiżjoni dwar il-valuri ta’ limitu għall-ħsejjes u miżuri oħra mmirati biex dawn 
jitnaqqsu. B’konformità mad-Direttiva, l-Istati Membri għandhom ifasslu mapep strateġiċi tal-
ħsejjes u pjanijiet ta’ azzjoni maħsuba għall-ġestjoni tal-ħsejjes ambjentali. Mapep strateġiċi 
tal-ħsejjes kellhom jitfasslu qabel it-30 ta’ Ġunju 2007, waqt li l-pjanijiet ta’ azzjoni relattivi 
kellhom jiġu adottati wara konsultazzjoni u parteċipazzjoni tal-pubbliku qabel it-18 ta’ Lulju 
2008. 

Wara r-rapport mibgħut lill-Kummissjoni mill-awtorità responsabbli Ġermaniża fl-2005, l-
ajruport ta’ Schonefeld ma kienx deżinjat bħala ajruport maġġuri fit-tifsira tad-direttiva. Fir-
rigward tal-iskadenza tar-rappurtar tat-30 ta’ Ġunju 2007, il-mapep tal-ħsejjes kellhom 
jiddiskrivu s-sitwazzjoni tal-ħsejjes fis-sena kalendarja preċedenti, i.e. l-2006, għalkemm il-
Ġermanja għad trid tirrapporta l-mapep tal-ħsejjes marbuta mal-ajruporti Ġermaniżi. Skont l-
informazzjoni mogħtija mill-petizzjonant, l-ajruport jista’ jkun, madankollu, li jaqa’ fl-ambitu 
tad-Direttiva. Jekk, kif jidher, il-movimenti fl-ajruport ta’ Schonefeld kienu aktar mil-limitu 
minimu (50 000 moviment) fl-2006, kellhom isiru l-mapep għalih. 

Konklużjonijiet 

Fid-dawl ta’ dawn l-elementi u tal-informazzjoni ppreżentata mill-petizzjonant, jeħtieġ issir 
aktar investigazzjoni biex jiġi determinat jekk possibilment hemmx ksur tal-leġiżlazzjoni 
Komunitarja. Il-Kummissjoni Ewropea diġà talbet lill-Istati Membri biex jipprovdu 
informazzjoni aġġornata dwar il-mapep tal-ħsejjes biex jivverifikaw jekk l-obbligi skont id-
Direttiva humiex jitħarsu. Minbarra dan, il-Kummissjoni talbet, b’mod informali, lill-
awtoritajiet Ġermaniżi responsabbli biex jibagħtu tagħrif dwar din il-kwistjoni speċifika. 
Ladarba tasal din id-dejta, il-Kummissjoni tieħu l-azzjoni xierqa. Il-Kummissjoni se żżomm 
il-Kumitat għall-Petizzjonijiet infurmat fuq l-iżvolġiment ta’ din il-kwistjoni.

4. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet nhar l-24 ta’ April 2009.

Skont l-Artikolu 7(1) tad-Direttiva li tirrigwarda l-Ħsejjes Ambjentali, l-Istati Membri  
kellhom jinfurmaw lill-Kummissjoni bit-toroq, il-ferroviji, l-ajruporti u l-agglomerazzjonijiet 
prinċipali tagħhom sat-30 ta’ Ġunju 2005. 

Barra dan, sat-30 ta’ Ġunju 2007, l-Istati Membri kellhom iħejju mapep tal-ħsejjes li juru s-
sitwazzjoni tas-sena preċedenti (2006) għal toroq, ferroviji, ajruporti u agglomerazzjonijiet 
prinċipali. L-ajruport ta’ Schonefeld ma kienx inkluż fir-rapport2 li ntbagħat mill-awtoritajiet 
Ġermaniżi skont ir-rekwiżiti tal-Artikolu 7 u l-Artikolu 10 tad-Direttiva 2002/49/KE3, li 
tirrigwardja l-istudju u l-amministrazzjoni tal-ħsejjes ambjentali. 

                                               
1  ĠU, L 189, 18.7.2002, p. 12-25
2 Disponibbli fuq CIRCA; 
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/d_2002_49/library?l=/strategic_december&vm=detailed
&sb=Title

3 ĠU L 189, 18.7.2002, p. 12-26
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Fir-risposta tagħha lill-Kummissjoni dwar din il-kwistjoni, il-Ġermanja spjegat li fil-fehma 
tagħha l-iskadenza għat-tfassil tal-mapep tat-30 ta’ Ġunju 2007 għandha tapplika biss għall-
ajruporti li kienu suġġetti għal notifika obbligatorja sat-30 ta’ Ġunju 2005. Ibbażat fuq il-
movmenti fit-tifsira tad-Direttiva, l-ajruport ta’ Schonefeld ma kienx magħżul bħala ajruport 
prinċipali fl-2005. Għalhekk, ma saritx mappa tal-ħsejjes fir-rigward tal-iskadenza tat-30 ta’ 
Ġunju 2007. 

Madankollu, id-dejta uffiċjali turi li fl-2006 (u anki fl-2005) il-moviment tal-ajruplani kien 
aktar mil-limitu minimu.

Jidher ċar mill-Artikolu 7(1) li l-mapep strateġiċi tal-ħsejjes għandhom ikunu bbażati fuq id-
dejta tal-2006 u għalhekk fil-fehma tal-Kummissjoni, il-mapep strateġiċi tal-ħsejjes li 
żviluppaw skont l-Artikolu 7(1) għandhom jinkludu l-aglomerazzjonijiet, it-toroq, il-ferroviji 
u l-ajruporti kollha li qabżu l-limitu minimu fl-2006. Għalhekk, mappa tal-ħsejjes għall-
ajruport ta’ Schonefeld kellha titħejja qabel l-iskadenza tat-30 ta’ Ġunju 2007.     

Il-Kummissjoni se tieħu l-azzjoni xierqa biex tiżgura li l-awtoritajiet Ġermaniżi jfasslu mappa 
għall-ajruport ta’ Schonefeld kemm jista’ jkun malajr.
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