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Suġġett: Petizzjoni 1659/2008, imressqa minn Dieter Zissner, ta’ nazzjonalità 
Ġermaniża, f’isem B1, B9, B39, A61 Pamina 39700 membri, rigward perikli 
għas-saħħa minħabba storbju u partikulati fuq B9, B39 u A6 fil-Ġermanja

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jilmenta dwar l-istorbju u l-partikolati kif ukoll dwar żieda kostanti fit-traffiku 
tal- merkanzija li juża l-B9 li jgħix fiha hu. Peress li toroq oħra huma taxxabbli, il-B9 qed 
tintuża bħala devjazzjoni. Numru ta’ miżuri tal-awtorità lokali jew ma kellhomx effett jew 
mhux qed ikunu infurzati. Il-petizzjonant isostni li skont il-liġi Ewropea l-popolazzjoni 
għandha tiġi kkonsultata meta jitfassal pjan tal-kontroll tal-istorbju. Hu jemmen li l-
konsultazzjoni mwettqa kienet farsa. Il-pjanijiet allegatament juru li triq mibnija fiz-zona 
ċentrali sservi 500 000 vettura fix-xahar u l-B9 b’erba’ karreġġati 52 000 biss. Il-petizzjonant 
jemmen li ċ-ċifri ġew irranġati biex il-livelli ta’ storbju u partikulati fuq il-B9 jinżammu taħt 
il-massimu awtorizzat, biex ma jkun hemm bżonn li jittieħdu l-ebda miżuri għat-tnaqqis tal-
istorbju, li jiswew ħafna flus. Huwa jemmen li dan huwa ta’ dannu għas-saħħa tan-nies li 
jgħixu fit-triq inkwistjoni. 

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fil-25 ta’ Marzu 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura). 

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-1 ta’ Settembru 2009.

Deċiżjonijiet speċifiċi dwar taxxi fuq l-infrastruttura għal vetturi tqal jaqgħu taħt kompetenza 
nazzjonali u ma jmorrux kontra l-liġi tal-UE jekk dawn jikkonformaw mad-Direttiva 
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“Eurovignette” 1999/62/KE1. M’hemm l-ebda evidenza ta’ ksur bħal dan fil-qasam imsemmi.

Tniġġis mill-ħsejjes

Direttiva 2002/49/KE2 hija l-liġi Komunitarja li tirrigwardja l-istudju u l-amministrazzjoni
tal-ħsejjes ambjentali. Din id-Direttiva tħalli għad-diskrezzjoni tal-Istati Membri li jiddeċiedu 
dwar il-valuri ta’ limitu tal-ħsejjes u dwar il-miżuri l-oħra li għandhom l-għan li jnaqqsu l-
ħsejjes.  Skont din id-Direttiva, l-Istati Membri għandhom joħolqu mapep strateġiċi tal-ħsejjes 
u pjanijiet ta’ azzjoni bil-għan li jiġu amministrati l-ħsejjes ambjentali. Mapep strateġiċi tal-
ħsejjes kellhom jinħolqu qabel it-30 ta’ Ġunju 2007 filwaqt li l-pjanijiet ta’ azzjoni 
korrispondenti kellhom jiġu addottati wara l-konsultazzjoni u l-parteċipazzjoni tal-pubbliku 
qabel it-18 ta’ Lulju 2008.

F’dan ir-rigward u oħrajn li jittrattaw mapep tal-ħsejjes, ir-rapport tal-awtoritajiet Ġermaniżi 
dwar il-mapep tal-ħsejjes qed ikun evalwat flimkien mar-rapporti mill-Istati Membri l-oħra. 
Ladarba din l-evalwazzjoni titlesta, kwalunkwe nuqqasijiet rigward il-konformità tal-
Ġermanja mad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2002/49/KE jistgħu jiġu segwiti f’konformità 
mat-Trattat. 

Rigward il-parteċipazzjoni pubblika, il-Ġermanja informat lill-Kummissjoni Ewropea li l-
mapep tal-ħsejjes huma disponibbli u tqassmu3 lill-pubbliku skont l-Artikolu 9 tad-Direttiva 
2002/49/KE. 

Il-preparazzjoni tal-pjan ta’ azzjoni għadha għaddejja. Madankollu, għandu jingħad illi l-
miżuri provduti fil-pjan ta’ azzjoni huma għad-diskrezzjoni tal-awtoritajiet kompetenti 
nazzjonali.  

Tniġġis tal-Arja

L-Istati Membri għandhom jiżguraw illi l-evalwazzjoni tal-kwalità tal-arja ambjentali ssir
mat-territorju kollu, u li informazzjoni dwar il-livelli ta’ konċentrazzjoni tkun disponibbli 
għall-Kummissjoni sabiex din titqabbel mal-valuri ta’ limitu fuq partikolati stabbiliti fid-
Direttiva 1999/30/KE4 u ripetuti fid-Direttiva 2008/50/KE5 dwar il-kwalita tal-arja fl-
ambjent u arja iktar nadifa għall-Ewropa. Ir-rappurtar skont id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 
2004/461/KE6 jintuża għal dan il-għan. Ir-riżultat tal-evalwazzjoni ta’ dawn ir-rapporti huwa 
disponibbli fuq il-websajt tal-Kummissjoni7.

Skont l-informazzjoni uffiċjali provduta mill-awtoritajiet Ġermaniżi m’hemm l-ebda 

                                               
1 ĠU L 187, 20.7.1999, emendatat mid-Direttivi 2006/38/KE u 2006/103/KE
2 ĠU L 189, 18.7.2002, p. 12-25
3 http://www.laermkartierung.rlp.de/
4 ĠU L 163, 29.6.99
5 ĠU L 152, 11.6.2008
6 ĠU L 156, 30 4 2004 
7 http://ec.europa.eu/environment/air/quality/legislation/reporting.htm
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stazzjonijiet ta’ monitoraġġ maġenb it-triq B9, iżda hemm diversi li jinsabu jew f’postijiet bi 
sfond urban fl-ibliet ġirien, jew f’postijiet traffikużi f’toroq oħra fil-viċinanzi. Filwaqt li l-
istazzjon ta’ monitoraġġ fil-każ ta’ Speyer juri livell elevat ta’ konċentrazzjoni ta’ PM10  li 
joqrob lejn il-valur ta’ limitu, l-ebda waħda mill-istazzjonijiet ta’ monitoraġġ fil-fatt ma 
rrapurtat li dan il-livell inqabeż fl-2007. Fl-aħħar rapport annwali disponibbli għas-sena 
rappurtata 2007, l-awtoritajiet Ġermaniżi ma indikaw l-ebda eċċess ta’ materjal partikulat 
PM10 jew tal-valuri ta’ limitu ta’ dijossidu tan-nitroġenu fiz-zona DEZKXX0008S ġewwa
Oberrheingraben illi minnha tgħaddi l-B9. 

Konklużjonijiet

Fid-dawl ta’ dawn l-elementi u tal-informazzjoni provduta mill-petizzjonant, ma jidhirx li l-
liġi Komunitarja qed tinkiser. M’hemmx dejta uffiċjali disponibbli għall-Kummissjoni, 
bħalissa, illi tindika l-eċċess ta’ xi valur ta’ limitu tul il-B9. L-evalwazzjoni tar-rapporti dwar 
il-mapep tal-ħsejjes ippreżentati mill-Istati Membri skont l-Artikolu 10 (2) tad-Direttiva 
2002/49/KE għadha għaddejja. Jekk, wara li titlesta l-evalwazzjoni, ikun jidher li 
investigazzjoni ulterjuri hija neċessarja rigward il-kwalità tal-arja u ħsejjes tul il-B9 jew illi 
kondizzjonijiet stabbiliti mil-liġi tal-UE ma ġewx sodisfati, tista’ tittieħed azzjoni appropjata. 
Il-Kummissjoni qed tkompli timmoniterja wkoll livelli ta’ konċentrazzjoni rrapportati fir-
reġjun u tista’ tieħu l-passi neċessarji jekk l-istandards tal-UE jinqabżu. Iċ-ċittadini għandhom 
ukoll drittijiet personali u individwali quddiem il-qrati nazzjonali sabiex jitolbu li l-valuri ta’
limitu tal-UE jiġu rispettati u li pjanijiet ta’ azzjoni fuq żmien qasir ikunu preparati u 
implimentati f’każ ta’ riskju ta’ eċċess fiz-zona tagħhom.  


