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Suġġett: Petizzjoni 1070/2008, imressqa minn D. T-P., ta’ nazzjonalità Bulgara, f’isem 
l-abitanti ta’ 'Triq Bor', dwar traffiku sfiq ta’ HGVs fil-belt Bulgara ta’ 
Sevlievo u l-problemi relatati mas-saħħa u l-ambjent

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jagħmel referenza għal-livell tassew għoli ta’ traffiku ta’ HGVs minn u lejn 
fabbrika tas-siment fil-belt Bulgara ta’ Sevlievo. B’rabta ma’ dan, il-petizzjonant jenfasizza li 
l-fabbrika inkwistjoni kienet inbniet fl-2006 mingħajr ma nbniet ukoll triq separata li tieħu 
għaliha u din hija r-raġuni għaliex it-traffiku jkollu juża n-netwerk eżistenti ta’ triqat li 
mhumiex wiesgħa biżżejjed biex ikunu jistgħu jgħaddu minnhom żewġ trakkijiet minn ħdejn 
xulxin mingħajr ma jkollhom jersqu fit-tarf. Meta l-vetturi jibbrejkjaw fuq il-magna u 
jaċċelleraw, il-livelli ta’ ħoss permissibbli jinqabżu sewwa u, fl-istess waqt, id-djar li jagħtu 
fuq it-toroq jiġu soġġetti għal vibrazzjonijiet. Il-petizzjonant jindika wkoll li l-livell ta’ sigurtà 
fit-toroq tbaxxa sew u li s-saħħa tal-abitanti qed tbati minħabba t-tniġġis bit-trab fl-arja. Il-
petizzjonant appella, mingħajr suċċess, mal-awtoritajiet lokali, reġjonali u nazzjonali 
responsabbli u l-kwisjoni kienet ukoll irrappurtata f’għadd ta’ gazzetti ewlenin Bulgari. Il-
petizzjonant, għalhekk, jitlob lill-Parlament Ewropew biex jikkunsidra l-kwistjoni u jiżgura li 
d-dispożizzjonijiet tal-leġiżlazzjoni tal-UE f’dan il-qasam ikunu infurzati.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fis-16 ta’ Diċembru 2008. Il-Kummissjoni kienet mistiedna tagħti 
tagħrif (l-Artikolu 192(4) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Tweġiba tal-Kummissjoni, li waslet fid-19 ta’ Ġunju 2009.
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Id-dispożizzjonijiet ġenerali għall-evalwazzjoni u l-immaniġġjar tal-kwalità tal-arja huma 
stipulati fid-Direttiva Qafas dwar il-Kwalità tal-Arja Ċirkostanti 96/62/KE1. Id-Direttiva 
Segwenti 1999/30/KE2 fiha dispożizzjonijiet speċifiċi marbuta mal-valuri ta' limitu rilevanti 
għal dan il-każ. Il-Kummissjoni ma rċevietx id-dokumenti li semma l-petizzjonant, u fost 
dawn suppost li kellu jkun hemm il-Memorandum tal-Ittestjar Nru 299/07.04.2008 li 
jidentifika b'mod aktar preċiż liema sustanzi li jniġġsu kisru l-istandards tal-UE. Fin-nuqqas 
ta' din l-informazzjoni, huwa kkalkulat li l-miżura li nqabżet b'aktar minn 50% kienet dik tal-
valur ta' limitu PM10 ta' 50 mikrogramma/m3 kuljum, li m'għandux jinqabeż għal aktar minn 
35 ġurnata fis-sena. Dan hu bbażat fuq ir-referenza ripetuta tal-petizzjonant għat-trab, il-ħasil 
tat-toroq, u t-trakkijiet tad-diżil bħala emittenti ewlenin ta' materjal partikulat.

Skont id-dejta uffiċjali mgħoddija mill-Bulgarija fl-2008, il-Kummissjoni diġà nnutat iż-żieda 
ta' PM10 kuljum u fis-sena fiż-żona ta' kwalità tal-arja tat-Tramuntana (BG0004) fejn tinsab 
Sevlievo. Iż-żieda fil-valuri ta' limitu għas-SO2, in-NO2 jew iċ-ċomb ma ġietx iddikjarata 
mill-awtoritajiet Bulgari għal din iż-żona fl-2007.  

Bosta Stati Membri, fosthom il-Bulgarija, sabu diffikultajiet biex jiksbu konformità mal-
valuri ta’ limitu PM10 sa mill-2005 meta daħlu fis-seħħ dawn il-valuri ta’ limitu. Id-Direttiva 
2008/50/KE l-ġdida dwar il-kwalità tal-arja fl-ambjent u arja iktar nadifa għall-Ewropa 
tipprovdi lill-Istati Membri l-possibilità li jinnotifikaw eżenzjoni mill-obbligu li jiġu applikati 
dawk il-valuri ta’ limitu sa Ġunju 2011, bil-kundizzjoni li jkunu ssodisfati ċerti 
kundizzjonijiet.

F'April 2009, il-Kummissjoni rċeviet notifika dwar l-applikazzjoni tal-Artikolu 22 tad-
Direttiva 2008/50/KE3 mill-awtoritajiet Bulgari.  Il-Kummissjoni għandha disa’ xhur mill-
wasla tan-notifika biex tevalwa jekk il-kundizzjonijiet għall-eżenzjoni humiex issodisfati. 
F’dak il-perjodu, il-Kummissjoni għandha l-ħsieb li tieħu deċiżjoni dwar jekk tqajjimx 
oġġezzjonijiet kontra l-eżenzjoni nnotifikata. L-evalwazzjoni tan-notifika se tippermetti lill-
Kummissjoni tara bir-reqqa kif il-kwalità tal-arja qed tiġi mmaniġġjata f’kull żona nnotifikata, 
u t-tagħrif li hemm fil-petizzjoni se jintuża fl-evalwazzjoni.

Bħala individwi, iċ-ċittadini għandhom dritt jitolbu, f'qorti nazzjonali, li l-valuri ta' limitu fil-
leġiżlazzjoni tal-UE dwar il-kwalità tal-arja jkunu osservati u li jittieħdu miżuri biex tiġi 
żgurata l-konformità ma' dawn il-limiti fl-iqsar żmien possibbli. 

Id-Direttiva 2002/49/KE4 dwar l-istudju u l-amministrazzjoni tal-ħsejjes ambjentali tesiġi li l-
Istati Membri jfasslu mapep strateġiċi tal-ħsejjes u jadottaw pjanijiet ta’ azzjoni sabiex 
jevalwaw u jimmaniġġjaw il-ħsejjes ambjentali minn toroq ewlenin b’iktar minn 3 miljun 
vettura fis-sena u f’agglomerazzjonijiet kbar. L-ebda wieħed minn dawn iż-żewġ kriterji ma 
jidher li japplika fil-każ tal-petizzjonant. Madankollu, id-direttiva ma tistabbilix limiti ta' 
ħsejjes jew kriterji oħrajn li jobbligaw l-Istati Membri biex iqisu jew jinfurzaw miżuri li 
jnaqqsu l-ħsejjes iżda tħalli l-limiti u l-għażla tal-miżuri ta' tnaqqis fid-diskrezzjoni tal-Istati 
Membri.
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Konklużjonijiet

Għal dak li għandu x'jaqsam mal-acquis tal-ambjent, in-nuqqas ta' konformità mal-valuri ta' 
limitu għall-materjal partikulat PM10 kien diġà ġie identifikat għaż-żona ta' kwalità tal-arja li 
tkopri ż-żona msemmija. Il-Kummissjoni bħalissa qiegħda tevalwa t-talba tal-Bulgarija biex 
jingħatalha aktar żmien sabiex tikkonforma mal-valur ta' limitu PM10 fiż-żona. Kif inhi l-
qagħda, ma jista' jiġi identifikat l-ebda ksur tal-leġiżlazzjoni tal-UE dwar il-ħsejjes 
ambjentali.


