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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1739/2008, imressqa minn Adriana Palleni ta’ nazzjonalità Taljana, 
f’isem Comitati Cittadini Indipendenti, dwar inkonvenjenza u tniġġis ambjentali 
kkawżati mit-traffiku fiċ-ċentru storiku ta’ Minerbio (l-Italja) 

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta tiddeskrivi livell gravi ta’ inkonvenjenza ambjentali minħabba ħafna traffiku 
(trasport ta’ merkanzija) fiċ-ċentru medjevali b’popolazzjoni densa ta’ Minerbio. Il-fatturi tal-
inkonvenjenza jinkludu ħsejjes, tregħid, u smog u dawn jikkostitwixxu periklu għas-saħħa tal-
bniedem u għall-kundizzjoni tal-binjiet storiċi f’zona tal-wied tal-Po li diġà għandha problemi 
gravi ta’ tniġġis tal-arja. Protesti li saru lill-awtorità lokali s’issa ma qanqlu l-ebda tweġiba. Il-
petizzjonanta titlob lill-Parlament Ewropew biex jintervieni. 

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-30 ta’ Marzu 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

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

‘Il-kummenti tal-Kummissjoni dwar il-petizzjoni

Il-Ħsejjes

Il-leġiżlazzjoni applikabbli tal-Komunità fir-rigward tal-istudju u l-amministrazzjoni tal-
ħsejjes ambjentali hija d-Direttiva 2002/49/KE1. 
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Din id-Direttiva tirrikjedi li l-Istati Membri jfasslu mapep strateġiċi tal-ħsejjes u pjanijiet ta’ 
azzjoni li jkollhom l-għan li jiżguraw l-amministrazzjoni tal-ħsejjes fl-ambjent għall-
agglomerazzjonijiet u ċerti zoni oħra definiti b’mod speċifiku. Madankollu, hija tħalli l-għażla 
tal-valuri ta’ limitu u miżuri f’idejn l-Istati Membri. 

Agglomerazzjonijiet b’aktar minn 250 000 abitant kien meħtieġ li ssirilhom mappa sal-2007 u 
l-pjanijiet ta’ azzjoni kellhom jiġu żviluppati sat-18 ta’ Lulju 2008. Agglomerazzjonijiet 
b’aktar minn 100 000 abitant hu meħtieġ li ssirilhom mappa sal-2012 u għandhom jiġu 
żviluppati pjanijiet ta’ azzjoni biex jevalwaw il-prijoritajiet identifikati, sad-19 ta’ Lulju 2013. 

Skont ir-rapport mibgħut lill-Kummissjoni mill-awtoritajiet Taljani responsabbli, il-belt ta’ 
Minerbio1 ma kenitx nominata bħala agglomerazzjoni fi ħdan it-tifsira tad-direttiva. 
Għaldaqstant, mhijiex fil-qasam ta’ applikazzjoni tal-eżerċizzju tat-tfassil tal-mapep.

Il-Kwalità tal-Arja

Il-belt ta’ Minerbio tinsab fiz-zona tal-kwalità tal-arja IT0840 (Zona A - Provincia di 
Bologna). F’din iz-zona, il-konċentrazzjonijiet tal-materji f’partiċelli PM10 u d-dijossidu tan-
nitroġenu, li huma s-sustanzi niġġiesa ewlenin li jarmi l-ħafna traffiku urban, huma taħt il-
valuri ta’ limitu stipulati mid-Direttiva 1999/30/KE2 u mid-Direttiva l-ġdida dwar il-kwalità 
tal-arja 2008/50/KE. F’sitwazzjoni bħal din, id-Direttiva l-ġdida dwar il-kwalità tal-arja 
2008/50/KE3 titlob lill-Istati Membri biex iżommu l-livelli ta’ dawk is-sustanzi li jniġġsu taħt 
il-valuri ta’ limitu u biex jimpenjaw ruħhom biex jippreservaw l-aħjar kwalità tal-arja, b’mod 
kumpatibbli mal-iżvilupp sostenibbli.

Il-Kummissjoni timmoniterja kontinwament il-konformità mal-valuri ta’ limitu stipulati mid-
Direttiva 2008/50/KE fiz-zoni u l-agglomerazzjonijiet kollha tal-kwalità tal-arja, bħalma 
huwa definit mill-Istat Membru bl-għan li l-kwalità tal-arja tiġi mmaniġġjata u tittieħed
azzjoni f’każ li jinqabżu l-valuri ta’ limitu. Madankollu, hija kompetenza tal-Istati Membri li
jiddefinixxu l-miżuri xierqa ta’ mitigazzjoni meħtieġa biex jiggarantixxu l-konformità mal-
valuri ta’ limitu.

Konklużjonijiet

Fid-dawl ta’ dawn l-elementi u fid-dawl tal-informazzjoni mogħtija mill-petizzjonanti, 
mhuwiex possibbli li jiġi identifikat ksur tal-leġiżlazzjoni rilevanti tal-Komunità. ’
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