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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1708/2008, imressqa minn Brigitte Dahlbender, ta’ nazzjonalità 
Ġermaniża, f’isem il-‘Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland’, b’97 
firma, dwar in-nuqqas tar-rikonoxximent tal-liġi tal-UE dwar il-kwalità tal-
arja fil-leġiżlazzjoni ambjentali Ġermaniża

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta tirreferi għas-sitwazzjoni mhux sodisfaċenti tal-kwalità tal-arja f’Karlsruhe, 
fejn l-awtoritajiet responsabbli taw liċenzja għall-bini ta’ stazzjon tal-enerġija mħaddem bil-
faħam. Il-petizzjonanta tenfasizza li s-sitwazzjoni tal-kwalità tal-arja f’Karlsruhe hi diġà 
estremament kritika, u hi tqis li l-liċenzja qiegħda tmur kontra l-ispirtu u l-kontenut tad-
Direttiva tal-Kunsill 1999/30/KE dwar il-valuri limitu għal dijossidu tal-kubrit, dijossidu tan-
nitroġenu u ossidi tan-nitroġenu, materjal ta’ partikolati u ċomb f’arja ambjentali u dwar id-
Direttiva 2008/50/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-kwalità tal-arja fl-ambjent 
u arja iktar nadifa għall-Ewropa. Il-petizzjonanta tenfasizza li l-liċenzja ngħatat fuq il-bażi tar-
regoli ambjentali attwali Ġermaniżi, u għalhekk hi titlob lill-Parlament Ewropew biex 
jiċċekkja jekk ir-regoli li jinsabu fid-Direttivi li ssemmew hawn fuq ġewx implimentati b’mod 
korrett fil-leġiżlazzjoni Ġermaniża.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fid-data 27 Marzu 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet nhar 1 Settembru 2009.

Il-kummenti tal-Kummissjoni dwar il-petizzjoni

Id-Direttiva 1999/30/KE tistabilixxi valuri ta’ limitu fil-kwalità ta’ arja ambjentali għal ħames 
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sustanzi niġġiesa. Dawk il-valuri ta’ limitu kienu kkonfermati fid-Direttiva 2008/50/KE li se 
tieħu post id-Direttiva 1999/30/KE minn Ġunju 2010. L-Istati Membri għandhom, skont id-
Direttiva 1999/30/KE, jiżguraw li t-territorju kollu jkun konformi mal-valuri ta’ limitu. Il-
kwalità tal-arja ambjentali titkejjel mill-awtoritajiet kompetenti f’diversi postijiet f’Karlsruhe 
u fil-viċinanzi. L-awtoritajiet jinfurmaw ukoll lill-pubbliku permezz ta’ informazzjoni 
aġġornata u proviżorja dwar il-kwalità tal-arja kif ukoll permezz tal-pubblikazzjoni tar-
rapporti annwali b’dejta valida. Konsegwentement ir-rapporti annwali jiġu rrapurtati lill-
Kummissjoni li mbagħad tevalwa l-konformità mal-istandards stabbiliti fil-leġiżlazzjoni tal-
UE. 

Għaż-żona DEZCXX0005A (Ballungsraum Karlsruhe), fejn hemm il-powerstation, fl-2007 
ma ġew irrapurtati l-ebda każijiet fejn il-valuri ta’ limitu għal materjal ta’ partikolati (PM10), 
dijossidu tal-kubrit (SO2), jew ċomb inqabżu. L-evalwazzjoni għall-2007, madankollu, uriet li 
d-dijossidu tan-nitroġenu (NO2) qabeż il-valuri ta’ limitu flimkien mal-marġini ta’ tolleranza. 
Il-valuri ta’ limitu għad-NO2 se jiġu applikabbli biss mill-1 ta’ Jannar 2010, iżda jekk 
jinqabżu l-marġni ta’ tolleranza qabel dik id-data, dan jirriżulta f’obbligu li jittieħdu miżuri 
biex jiġi żgurat li jkun hemm konformità sad-data li fiha għandhom jintlaħqu dawn il-valuri 
fl-2010. Il-Kummissjoni tinnota li fl-2006 ġie adottat il-pjan tal-kwalità tal-arja għaż-żona 
kkonċernata. 

Skont id-Direttiva 2008/50/KE, l-Istati Membri għandhom il-possibilità li jinnotifikaw 
posponiment tal-valuri ta’ limitu għad-NO2 mhux aktar tard mill-2015, jekk ikun jidher ċar li 
ma tkunx tista’ tintlaħaq konformità u sakemm il-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 22 tad-
Direttiva 2008/50/KE jiġu ssodisfati. L-Istat Membru għandu juri inter alia li saru sforzi biex 
tintlaħaq konformità mal-iskadenza oriġinali fl-2010. 

Skont id-Direttiva 1999/30/KE u dik li ġiet warajha 2008/50/KE, l-awtoritajiet nazzjonali 
għandhom il-kompetenza li jiżguraw li l-miżuri jittieħdu biex il-livelli ta’ konċentrazzjoni 
jinżammu taħt il-valuri ta’ limitu. Għalhekk huwa mistenni li żieda fl-emissjonijiet minħabba 
l-kostruzzjoni u l-operazzjoni tal-power station ġdida li tista’ tikkomprometti l-konformità 
mal-valuri ta’ limitu, għandha tkun ikkumpensata kif xieraq mill-azzjoni għat-tnaqqis tat-
tniġġis relevanti. L-iżvilupp ġeografiku jaqa’ wkoll fil-kompetenza tal-Istati Membri u ta’ min 
jinnota li l-leġiżlazzjoni dwar il-kwalità tal-arja ma tistabbilixxix il-liċenzjar ta’ power 
stations jew ta’ installazzjonijiet industrijali oħra. 

Id-Direttiva tal-Kunsill 85/337/KEE1 dwar l-istima tal-effetti ta’ ċerti proġetti pubbliċi u 
privati fuq l-ambjent (magħrufa bħala l-Istudju dwar l-Impatt Ambjentali jew “id-Direttiva 
EIA”) titlob li l-iżvilupp u l-kostruzzjoni ta’ ċerti installazzjonijiet, bħal power station, 
għandhom ikunu soġġetti għal studju dwar l-impatt ambjentali. Meta jsir l-EIA, l-effetti 
ambjentali li aktarx ikollu l-proġett għandhom jiġu identifikati u evalwati, u għandhom jiġu 
proposti miżuri biex jiġu evitati, jitnaqqsu u jekk possibbli jiġu solvuti l-effetti negattivi. 
Waqt il-proċedura tal-EIA, il-pubbliku għandu jiġi kkonsultat u d-deċiżjoni finali li jingħata 
jew li jiġi rifjutat il-kunsens għal żvilupp għandha tqis ir-riżultati tal-EIA u tal-konsultazzjoni 
pubblika. Mill-petizzjoni jidher li tħejja studju dwar l-impatt u li l-pubbliku ġie kkonsultat 
f’konformità mad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 85/337/KE. Għalhekk, f’dan l-istadju ma 
jidhirx li hemm ksur tad-direttiva, sakemm il-petizzjonant ma jagħtix aktar informazzjoni.  
                                               
1 ĠU L 175, 5.7.1985
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It-tħaddim ta’ impjanti kbar ta’ kombustjoni ġodda ’l fuq mill-input tal-enerġija termali ta’ 50 
MW huwa wkoll suġġett għad-Direttiva 2008/1/KE1 dwar il-prevenzjoni u l-kontroll integrati 
tat-tniġġis (Direttiva IPPC) u għad-Direttiva 2001/80/KE2 dwar il-limitazzjoni tal-
emissjonijiet ta’ ċerti tniġġis fl-arja minn impjanti kbar tal-kombustjoni (Direttiva LCP). 
Hemm bżonn li l-installazzjoni jinħarġilha permess integrat skont id-dispożizzjonijiet tad-
Direttiva IPPC, u jeħtieħ li hija tikkonforma mal-limiti ta’ emissjonijiet stabbiliti bid-direttiva 
LCP. 

Id-Direttivi IPPC u LCP ma jistipulawx limiti ta’ emissjonijiet li għandhom jiġu stabbiliti 
għall-emissjonijiet tad-CO2 minħabba li l-impjant tal-enerġija, ladarba jkun qed jaħdem, se 
jkun inkluż fl-iskema għall-iskambju ta’ emissjonijiet tal-UE (EU ETS) skont id-Direttiva 
2003/87/KE3. Skont l-iskema EU ETS, din se jkollha timmoniterja u tirrapporta l-
emissjonijiet tagħha tad-CO2 u ċċedi l-kwoti sabiex ikunu koperti dawk l-emissjonijiet. Jekk l-
impjant tal-enerġija jeħtieġ aktar kwoti minn dawk li rċieva mingħajr ħlas skont id-direttiva, 
se jkollu jixtri l-kwoti żejda permezz ta’ rkant jew mis-suq tal-karbonju. 

Konklużjonijiet 

Fuq il-bażi tal-informazzjoni disponibbli, il-Kummissjoni ma tista’ tidentifika l-ebda ksur tal-
leġiżlazzjoni tal-kwalità tal-arja tal-UE. Għalkemm l-impjant tal-enerġija l-ġdid jista’ joħloq 
aktar tniġġis li jista’ jkollu effetti negattivi fuq is-saħħa tal-bniedem u l-ambjent, huwa f’idejn 
l-awtoritajiet nazzjonali biex jevalwaw xi impatti potenzjalment negattivi u biex jintroduċu 
miżuri adegwati għat-tnaqqis tat-tniġġis. 

Il-Kummissjoni se tkompli timmoniterja l-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-UE dwar il-
kwalità tal-arja fiż-żona. Dan japplika b’mod partikolari għall-qabża fil-valuri ta’ limitu tad-
NO2 antiċipati fl-2010 fl-agglomerazzjoni ta’ Karlsruhe. 

Fuq il-bażi tal-informazzjoni disponibbli, il-Kummissjoni ma tara l-ebda ksur tal-EIA jew tad-
Direttivi IPPC/LCP. Madankollu, jekk il-petizzjonant jagħti lill-Parlament xi evidenza oħra 
ta’ ksur, il-Kummissjoni tkun tista’ tkompli bl-investigazzjoni.  

4. Tweġiba tal-Kummissjoni, li waslet fil-11 ta' Mejju 2010.

Aktar kmieni din is-sena l-Kummissjoni rċeviet aktar informazzjoni dwar din il-petizzjoni.  Il-
Kummissjoni eżaminat din id-dokumentazzjoni iżda xorta ma identifikatx ksur tal-liġi 
ambjentali tal-UE.

                                               
1 ĠU L 24, 29.1.2008
2 ĠU L 301, 27.1.2001
3 ĠU L 275, 25.10.2003
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