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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1668/2008, imressqa minn Rudolf Brockmann, ta’ nazzjonalità 
Ġermaniża, dwar it-tniġġis tal-ajru fi Spanja minn nirien għall-apert fl-
agrikoltura

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant ħafna drabi jqatta’ perjodi twal fi Spanja. Fir-rebbiegħa u l-ħarifa huwa 
jiddikjara li l-bdiewa jaħarqu mhux biss skart organiku iżda wkoll PVC u plastiks, li 
jirrilaxxaw sustanzi perikolużi u karċinoġeni fl-atmosfera. Il-petizzjonant jgħid li l-ħruq ta’ 
dawn is-sustanzi f’nirien għall-apert huwa pprojbit fil-Ġermanja Huwa jistaqsi jekk tistax 
titneħħa din il-prattika kontinwa fi Spanja.

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’ September 2009.

L-Unjoni Ewropea ma tirregolax nirien għall-apert. Dan jaqa’ taħt il-kompetenza tal-Istati 
Membri illi spiss jerġgħu jiddelegaw din ir-responsabilità lil reġjuni jew muniċipalitajiet. Tal-
inqas hemm xi forma ta’ regolament fl-Istati Membri kollha; madankollu, dan ivarja b’mod 
konsiderevoli, fis-sens ta’ restrizzjonijiet speċifiċi, l-applikazzjoni tiegħu fir-rigward taż-
żmien u l-post. Hemm ukoll il-kwistjoni tal-infurzar illi hija diffiċli; huwa stmat illi fil-
maġġoranza tal-Istati Membri (inkluża l-Ġermanja) xi nies ma jirrispettawx dan ir-regolament 
u, f’xi okkażjonijiet, jaħarqu għal tal-apposta materjali pprojbiti bħal skart magħmul mill-
plastik.   

Il-liġi tal-UE tisstabbilixxi limiti dwar il-kwalità tal-arja ċirkostanti u valuri ta’ mira għal 12-il
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sustanza niġġiesa illi għandhom jiġu rispettati fit-territorju kollu. L-iktar relevanti għal dan il-
każ huwa l-valur ta’ limitu ta’ PM10 ta’ kuljum stabbilit fid-Direttiva 1999/30/KE1 u ripetut 
fid-Direttiva l-ġdida 2008/50/KE2 dwar il-kwalità tal-arja fl-ambjent u arja iktar nadifa għall-
Ewropa.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw illi l-evalwazzjoni tal-kwalità tal-arja ċirkostanti ssir fit-
territorju kollu u li informazzjoni dwar il-livelli ta’ konċentrazzjoni jkunu disponibbli għall-
Kummissjoni sabiex din tkun tista’ tikkumparaha mal-valuri ta’ limitu fuq partiċelli stabbiliti 
mid-Direttivi. Ir-rappurtar skont id-Deċiżjoni 2004/461/KE3 tal-Kummissjoni jintuża għal 
dan il-għan. Ir-riżultat tal-evalwazzjoni ta’ dawn ir-rapporti huwa disponibbli fuq il-websajt 
tal-Kummissjoni4. 

Barra minn hekk, l-awtoritajiet fil-livell nazzjonali huma responsabbli li jipprovdu lill-
pubbliku b’informazzjoni aġġornata dwar il-livelli ta’ konċentrazzjoni tas-sustanzi niġġiesa
regolati. Il-websajt relevanti għar-reġjun ta’ Valenzja fejn il-petizzjonant regolarment 
jirrisjedi huwa: 

http://www.cma.gva.es/cidam/emedio/atmosfera/index.htm

Fuq l-istess paġna tal-websajt insibu leġiżlazzjoni relevanti, inklużi r-regolamenti lokali.

Pilar de la Horadada jinsab fiz-zona ta’ kwalità tal-arja ES1013 “Segura-Vinolopo, Area 
Costera” li għaliha l-awtoritajiet Spanjoli kienu ddikjaraw eċċess fil-valur ta’ limitu ta’ PM10
ta’ kuljum fl-aħħar rappurtar uffiċjali għall-2007. Il-kontribut tan-nirien għall-apert mhuwiex 
magħruf. Il-Kummissjoni nediet proċeduri ta’ ksur kontra Spanja għaliex din qabżet il-valuri 
ta' limitu ta’ PM10 f’Jannar 2009. Filwaqt li għal xi zoni oħra, Spanja applikat għall-estensjoni 
ta’ żmien stipolat skont l-Artikolu 22 tad-Direttiva 2008/50/KE, iz-zona msemmija hawn fuq 
ma kinitx inkluża fin-notifika.

Konklużjonijiet

Fid-dawl ta’ dawn l-elementi u tal-informazzjoni mogħtija mill-petizzjonant, ma jidhirx li l-
leġiżlazzjoni tal-Komunità qed tinkiser. Ir-regolamentazzjoni tal-attività speċifika tal-ħruq 
għall-apert, li rrefera għaliha l-petizzjonant, hija taħt kompetenza nazzjonali. Il-Kummissjoni 
hija diġà konxja rigward l-eċċess tal-valuri ta’ limitu ta’ PM10 fil-kwalità tal-arja f’dawn l-
inħawi, u fetħet proċeduri ta’ ksur kontra Spanja f’Jannar 2009. Il-Kummissjoni fil-preżent 
qed tanalizza it-tweġiba tal-awtoritajiet Spanjoli. Il-Kummissjoni qiegħda wkoll tkompli 
tissorvelja l-livelli ta’ konċentrazzjoni rrapportati fir-reġjun u ser tieħu azzjoni appropjata jekk 
standards oħra tal-UE bħalma huma dawk għad-dijossidu tan-nitroġenu (li jidħol fis-seħħ fl-
2010) jinqabżu. Iċ-ċittadini għandhom ukoll drittijiet individwali quddiem il-qrati nazzjonali 
sabiex jitolbu li l-valuri limitu tal-UE jkunu rispettati u li pjanijiet ta’ azzjoni fuq żmien qasir 
ikunu ppreparati u implimentati f’każ ta’ riskju ta’ eċċess fiz-zona tagħhom. 
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