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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0265/2007, mressqa minn Natalia Gonzalez Menendez, ta’ nazzjonalità
Spanjola, f’isem l-Assoċjazzjoni tal-Viċinanzi ta’ San Martin de Verina, kontra t-
tniġġis industrijali mill-ħsejjes żejda u tal-arja

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta qiegħda tipprotesta kontra l-espożizzjoni doppja għat-tniġġis mill-ħsejjes 
żejda u tal-arja minn kumpanija li tagħmel xogħlijiet tal-azzar li tinsab viċin żona residenzjali. 
Hija tgħid li l-emissjonijiet intollerabbli tal-ħsejjes żejda ma ġewx irreġistrati mill-awtoritajiet 
lokali, la bħala miżura meħtieġa mil-liġi u anqas bħala kwistjoni ta’ rutina, u li din l-
inkonvenjenza għall-pubbliku kompliet għaddejja għal aktar minn tliet snin, iżda l-awtoritajiet 
muniċipali mhuma qegħdin jagħmlu xejn biex iħarsu l-interessi tas-sidien tad-djar. Bl-istess 
mod, l-emissjonijiet tad-dijossidu tal-karbonju ma ġewx immonitorjati, minkejja li dawn l-
emissjonijiet jeċċedu l-limiti preskritti fil-leġiżlazzjoni nazzjonali rilevanti (RD 1073/02). 
Hija qiegħda titlob lill-Unjoni biex tintervieni.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fis-26 ta’ Lulju 2007. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni skont l-Artikolu 192(4) tar-Regoli ta' Proċedura.

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fid-29 ta’ Novembru 2007.

Il-liġi Komunitarja li tapplika għall-amministrazzjoni tal-ħsejjes ambjentali (Direttiva 
2002/49/KE)1 titlob li, mapep tal-ħsejjes ambjentali u pjanijiet ta’ azzjoni bil-għan li 
jikkontrollaw il-ħsejjes ambjentali, jiġu stabbiliti qabel it-30 ta’ Ġunju u t-18 ta’ Lulju 2008, 
b’mod rispettiv, u li jkunu japplikaw għall-agglomerazzjonijiet ta’ ’l fuq minn 250,000 abitant.
                                               
1 ĠU L 189, 18.7.2002, p. 12-26
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Il-Kummissjoni rċeviet konferma min-naħa tal-awtoritajiet Spanjoli li l-agglomerazzjoni ta’ 
Gijón (b’271,039 abitant) hija tabilħaqq waħda mill-agglomerazzjonijiet affettwati. Is-sorsi tal-
ħsejjes żejda li għandhom jiġu kkunsidrati f’dan il-kuntest għandhom jinkludu b’mod 
obbligatorju l-infrastrutturi tat-trasport u tas-siti ta’ attivitajiet industrijali msemmijin fl-Anness I 
tad-Direttiva 96/61/KE1 tal-24 ta’ Settembru 1996 dwar il-prevenzjoni u l-kontroll integrat tat-
tniġġis. L-Istati Membri jistgħu jikkunsidraw sorsi oħrajn tal-ħsejjes żejda fil-kuntest tal-
leġiżlazzjoni tagħhom.

L-Istati Membri jew l-awtoritajiet li huma jinnominaw sabiex tiġi implimentata d-Direttiva 
msemmija hawnfuq huma responsabbli mill-għażla tal-miżuri għat-tnaqqis mill-ħsejjes żejda 
ambjentali, kif ukoll mid-definizzjoni ta’ limitu tal-livelli jew ta’ valuri mmirati għall-ħsejjes 
żejda ambjentali, għas-sorsi kollha tal-ħsejjes ikkonċernati.

L-installazzjoni kkonċernata tista’ tiġi koperta wkoll mid-Direttiva 96/61/KE f’każ li l-
kapaċità tagħha teċċedi ċerti limiti preskritti fl-Anness I ta’ din id-Direttiva. Skont id-
Direttiva IPPC (Prevenzjoni u Kontroll Integrat tat-Tniġġis), l-awtoritajiet kompetenti huma 
meħtieġa jiddeterminaw, għal kull installazzjoni, permess integrat ibbażat fuq l-aqwa tekniki 
disponibbli sabiex ikun żgurat livell għoli ta’ protezzjoni tal-ambjent kollu f’daqqa, inkluż l-
istorbju. L-awtoritajiet kompetenti huma meħtieġa wkoll li jiżguraw li l-operatur ikun qiegħed 
jikkonforma mal-kondizzjonijiet tal-permess hu u jħaddem l-installazzjoni. L-Istati Membri 
għandhom perjodu ta’ transizzjoni sat-30 ta’ Ottubru 2007 sabiex jiżguraw li l-
installazzjonijiet eżistenti jinġiebu f’konformità sħiħa mad-Direttiva.

Id-Direttiva ta’ Qafas 96/62/KE2 u d-Direttiva 1999/30/KE3 li jistabbilixxu l-limitu tal-livelli 
annwali tal-kwalità tal-arja ċirkostanti għall-PM10 ma jimponux rekwiżiti speċifiċi b’rabta 
mal-limitazzjoni tal-emissjonijiet jew mal-istabbiliment mandatarju ta’ restrizzjonijiet 
operattivi fuq operaturi industrijali. Skont id-dispożizzjonijiet tad-Direttivi tal-kwalità tal-arja 
ċirkostanti, l-awtorità kompetenti tal-Istat Membru għandha tiżgura li l-limitu tal-livelli kollha 
jkunu qegħdin jiġu rrispettati sad-dati tal-ksib tagħhom fit-territorju kollu, inkluż qrib is-sorsi 
industrijali, u b’mod partikolari fiż-żoni urbani fejn jeżisti riskju għoli ta’ espożizzjoni għall-
popolazzjoni. Il-mezzi u l-miżuri preċiżi li għandhom jitħaddmu huma kwistjoni li għandha 
tiġi deċiża mill-awtoritajiet Spanjoli.

Il-konċentrazzjonijiet tal-PM10 li tkejlu fiż-żona ta’ Gijón jeċċedu l-limitu tal-livelli. Dan il-
fatt diġà qanqal miżuri li tfissru fil-pjan tal-kwalità tal-arja ta’ Gijón. Madankollu, s’issa ma 
jidher li sar ebda titjib reali fit-tendenzi rrapportati tal-konċentrazzjonijiet tal-PM10 fiż-żona. Fir-
rigward tal-konformità mad-Direttiva 99/30/KE, il-Kummissjoni tinnota li f’Gijón il-limitu tal-
livelli tal-PM10 għall-protezzjoni ta' saħħet il-bniedem ġew eċċeduti fl-2005 meta daħal fis-seħħ 
il-limitu tal-livelli. Eċċessi tal-limitu tal-livelli tal-PM10 huma komuni fl-UE u l-Kummissjoni 
bħalissa qiegħda tesiġi li l-Istati Membri jinformawha dwar il-miżuri li jkunu ħadu sabiex 
itejbu s-sitwazzjoni u jissodisfaw ir-rekwiżiti tad-Direttivi tal-kwalità tal-arja. L-
informazzjoni rċevuta mill-Istati Membri se tippermetti lill-Kummissjoni li tevalwa aħjar il-
kobor tal-problema u l-azzjoni meħtieġa, jew b’mod orizzontali jew f’relazzjoni ma’ postijiet 

                                               
1 ĠU L 257, 10.10.1996, p. 26-40
2 ĠU L 296, 21.11.1996, p. 55
3 ĠU L 163, 19.6.1999, p. 41
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speċifiċi. Il-Kummissjoni għandha l-ħsieb ukoll li tieħu passi proattivi sabiex tgħin lill-Istati 
Membri jiddefinixxu l-miżuri biex tissewwa s-sitwazzjoni.

Fir-rigward ta’ emissjonijiet tas-CO2, l-installazzjoni konċernata tista’ tiġi koperta mid-
Direttiva 2003/87/KE, li tistabbilixxi skema għall-iskambju ta’ kwoti ta’ emissjonijiet ta’ 
gassijiet serra1, f’każ li l-kapaċità tagħha tkun teċċedi ċerti limiti preskritti fl-Anness I ta’ din 
id-Direttiva. Barra minn hekk, l-installazzjoni hija obbligata li tikkonforma mar-rekwiżiti tad-
Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2007/589/KE li tistabbilixxi linji gwida dwar il-monitoraġġ u r-
rapportaġġ tal-emissjonijiet tal-gassijiet serra skont id-Direttiva 2003/87/KE.2 Skont dawn il-
linji gwida, awtoritajiet nazzjonali jridu jiftiehmu mal-operatur tal-installazzjoni dwar 
metodoloġija speċifika għall-immonitorjar u pjan għall-immonitorjar b’rabta mal-
emissjonijiet tas-CO2 u billi jitqiesu r-rekwiżiti dettaljati tal-linji gwida speċifiċi għall-attività 
għas-settur tal-azzar kif imfissra fl-Anness VI tad-Deċiżjoni 2007/589/KE. Sal-31 ta’ Marzu 
2008, ir-rapporti dwar l-emissjonijiet tas-CO2 iridu jiġu ċċekkjati u vverifikati minn 
verifikaturi terzi u mbagħad jintlaħaq ftehim dwarhom mill-awtoritajiet kompetenti.

Konklużjonijiet

Ġie stabbilit li l-limitu tal-livelli tal-materja f’sura ta’ partikuli separati PM10 ġie eċċedut fiż-
żona ta’ Gijón u Spanja bħalissa għandha dmir legali li tieħu l-miżuri raġonevoli kollha sabiex 
ikun hemm konformità mal-limitu tal-livelli tal-kwalità tal-arja għall-PM10. Madankollu, l-
għażla tal-miżuri ta’ tnaqqis relatati mal-istorbju u mal-kwalità tal-arja taqa’ taħt ir-
responsabiltà tal-Istat Membru rilevanti.

4.  Risposta kumplimentari tal-Kummissjoni, li waslet fid-19 ta’ Ġunju 2009.

Id-Direttiva 2002/49 tinkludi l-leġiżlazzjoni tal-Komunità dwar il-valutazzjoni u l-ġestjoni tal-
ħsejjes tal-ambjent. Id-Direttiva ma tinkludi ebda limiti tal-ħsejjes żejda tal-Komunità iżdja tħalli 
fid-diskrezzjoni tal-Istati Membri biex jiddeċiedu jekk għandhomx jistabbilixxu limiti fil-livell 
tal-ħsejjes u miżuri oħra bil-għan li jonqsu l-ħsejjes. Skont id-Direttiva, l-Istati Membri 
għandhom ifasslu mappep strateġiċi tal-ħsejjes u pjan ta' azzjoni indirizzati għall-ġestjoni tal-
ħsejjes tal-ambjent.

Fir-rigward tal-agglomerazzjoni ta' Gijón, il-Kummissjoni tista' tikkonferma li rċeviet mappa tal-
ħsejjes taz-zona kif mitlub mid-Direttiva 2002/49/KE3. F'dan ir-rigward u f'sitwazzjonijiet oħrajn 
li jikkonċernaw mappep tal-ħsejjes, ir-rapport mill-awtoritajiet Spanjoni dwar il-mappep tal-
ħsejjes qed jiġu vvalutati flimkien mar-rapporti minn Stati Membri oħra.  Dan il-proċess għadu 
mhux komplut. Ladarba tiġi konkluża din il-valutazzjoni kwalunkwe defiċjenza fir-rigward tal-
konformità ta' Spanja mad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2002/49/KE 2002/49/KE tista' tiġi 
ppenalizzata skont it-Trattat.

Il-mappep tal-ħsejjes u l-pjan ta' azzjoni tħejjew u ġew sottomessi lill-Kummissjoni. Dawn huma 
disponibbli għall-pubbliku4 skont l-Artikolu 9 tad-Direttiva 2002/49/KE.
                                               
1 ĠU L 275, 25.10.2003, p. 32
2 ĠU L 229, 31.08.2007, p.1
3 ĠU L 189, 18.7.2002, p. 12-26
4 http://circa.europa.eu/Public/irc/env/d_2002_49/library?l=/&vm=detailed&sb=Title
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Il-Kummissjoni tista' tikkonferma li l-istallazzjoni kkonċernata għandha l-permess 
b'konformità mad-Direttiva 2008/1/KE IPPC (Prevenzjoni u Kontroll Integrat tat-Tniġġis)1.
Madankollu, reċentement inħarġet l-aħħar twissija bil-miktub kontra Spanja fir-rigward tal-
implimentazzjoni ta' din id-Direttiva. Spanja naqset milli turi progress sinifikanti fit-tnaqqis 
ta' numru kbir ta' istallazzjonijiet eżistenti li għandhom mhumiex f'konformità mal-ħtiġijiet 
tad-Direttiva.

Fir-rigward tal-espożizzjoni għal-livell għoli ta' tniġġiż fl-arja f'din iz-zona, il-Kummissjoni 
tinnota, wara li kkunsidrat l-aħħar rapport uffiċjali mill-awtoritajiet Spanjoli ta' Settembru 
2008 u r-reviżjoni sussegwenti tiegħu ta' April 2009, li l-limiti tal-livelli tal-PM10 ta' kuljum 
kompla jiżdied fl-2007. 

Bosta Stati Membri, fosthom Spanja, sabu diffikultajiet biex jiksbu konformità mal-limiti tal-
livelli tal-PM1010 sa mill-2005 meta dawn il-limiti ta' livelli daħlu fis-seħħ. Id-Direttiva 
2008/50/KE2 l-ġdida dwar il-kwalità tal-arja fl-ambjent u arja aktar nadifa għall-Ewropa 
tipprovdi lill-Istati Membri l-possibilità li jinnotifikaw eżenzjoni mill-obbligu li jiġu applikati 
dawk il-limiti tal-livelli sa Ġunju 2011, bil-kundizzjoni li jkunu ssodisfati ċerti 
kundizzjonijiet.

Spanja ssottomettit diversi notifiki fl-2008 u l-2009 iżda n-notifiki ma jinkludux iz-zoni 
kollha b'eċċessi tal-limiti ta' livelli tal-PM10, inkluża l-agglomerazzjoni ta' Gijón.
Sussegwentement, fid-29 ta' Jannar 2009, il-Kummissjoni nedhiet proċedimenti ta' vjolazzjoni 
minħabba nuqqas ta' konformità mal-limiti ta' livelli stabbiliti fid-Direttiva 1999/30/KE3. It-
tweġiba kellha tasal f'April 2009 u se tiġi analizzata sewwa mill-Kummissjoni. Jekk tiġi 
sottomessa notifika għal Gijón il-Kummissjoni għandha disa’ xhur mill-wasla tan-notifika 
biex tevalwa jekk il-kundizzjonijiet għall-eżenzjoni humiex issodisfati. Il-valutazzjoni tan-
notifika se tippermetti lill-Kummissjoni sabiex tara sew kif il-kwalità tal-arja qed tiġi 
mmaniġġjata f’kull żona nnotifikata. 

Il-Kummissjoni tfakkar li l-protezzjoni tal-ambjent permezz tal-liġi kriminali hija rregolata 
bid-Direttiva 2008/99/KE4. Id-Direttiva, li għandha tiġi trasposta sa mhux aktar tard mis-26 
ta’ Diċembru 2006, teħtieġ li l-Istati Membri jikkriminalizzaw lista ta’ reati ambjentali serji u 
jagħmluhom soġġetti għal sanzjonijiet kriminali dissważivi, proporzjonati u effettivi. 

Konklużjonijiet

Ġie stabbilit li l-limiti ta' livelli tal-materja f’sura ta’ partikuli separati PM10 ġie eċċedut fiż-
żona ta’ Gijón u Spanja bħalissa għandha dmir legali li tieħu l-miżuri xierqa kollha sabiex 
ikun hemm konformità mal-limiti ta' livelli tal-kwalità tal-arja għall-PM10. Inħarġet ukoll l-
ewwel twissija permezz ta' ittra kontra Spanja. Barra minn hekk, il-Kummissjoni qed 
tikkunsidra azzjoni biex tiżgura li l-pjan ta' azzjoni kontra t-tniggiż mill-ħsejjes żejda jiġi 
implimentat. Madankollu, wieħed għandu jinnota li l-għażla tal-miżuri għal tnaqqis ta' ħsejjes 
                                               
1 ĠU L 24, 29.1.2008, p.8
2 ĠU L152, 11.6.2008, p.1
3 ĠU L163, 29.6.2009, p.41
4 Id-Direttiva 2008/99/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-19 ta' Novembru 2008 dwar il-protezzjoni 

tal-ambjent permezz tal-liġi kriminali, ĠU L 328, 6.12.2008, p. 28-37
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żejda u għall-kwalità tal-arja taqa’ taħt ir-responsabiltà tal-Istat Membru kkonċernat.


