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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1524/2009, imressqa minn Jörg Beutz, ta’ nazzjonalità Ġermaniża, 
f’isem il-‘Wählergruppe Bahnumgehung Sande’, dwar tniġġis mill-ħsejjes 
f’Sande fl-Istat Ġermaniż ta’ Niedersachsen

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant, li huwa membru fil-kunsill lokali fil-belt ta’ Sande, jirreferi għat-tniġġis gravi 
mill-ħsejjes li għalih il-popolazzjoni tal-muniċipju hija esposta bħala riżultat ta’ traffiku 
intensiv tal-ferrovija fuq il-bypass użata għat-traffiku ferrovjarju bħala parti mill-proġett ta’ 
terminal tal-kontejners ‘JadeWeserPort’ f’Wilhelmshafen. Il-petizzjonant wera li l-awtoritajiet 
Ġermaniżi ma ħassewx il-ħtieġa li jintervienu biex jipproteġu l-popolazzjoni lokali minn tali 
tniġġis mill-ħsejjes li mhuwiex aċċettabbli u għalhekk jitlob lill-Parlament Ewropew biex 
jieħu l-kwistjoni f’idejh u jeżamina jekk is-sitwazzjoni eżistenti hijiex konformi mad-
dispożizzjonijiet ambjentali attwali tal-UE f’dan il-qasam.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fid-29 ta’ Jannar 2010. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fil-11 ta’ Mejju 2010.

Il-kummenti tal-Kummissjoni dwar il-petizzjoni 
Il-ħsejjes
Id-Direttiva 2002/49/KE1 tirregola l-istudju u l-amministrazzjoni tal-ħsejjes ambjentali. 
Qabelxejn, id-Direttiva tobbliga lill-Istati Membri jħejju mapep tal-ħsejjes għall-

                                               
1 Aġenda L 189, 18.7.2002, p. 12-25
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agglomerazzjonijiet il-kbar li fihom jgħixu aktar minn 250 000 ruħ kif ukoll għall-ajruporti 
maġġuri, it-toroq maġġuri u l-ferroviji maġġuri li jkollhom aktar minn 60,000 passaġġ ta’ 
ferroviji fis-sena. B’żieda ma’ dan, l-Istati Membri għandhom iħejju pjanijiet ta’ azzjoni 
għall-ħsejjes biex jindirizzaw l-esponiment għall-ħsejjes, iżda d-deċiżjoni jekk jistabbilixxux 
limiti tagħhom stess għall-esponiment għall-ħsejjes titħalla f’idejn l-Istati Membri peress li d-
Direttiva 2002/49/KE ma tippreskrivix tali limiti. Mapep strateġiċi tal-ħsejjes kellhom 
jitfasslu qabel it-30 ta’ Ġunju 2007 filwaqt li l-pjanijiet ta’ azzjoni korrispondenti kellhom 
jiġu adottati qabel it-18 ta’ Lulju 2008 wara l-konsultazzjoni u l-parteċipazzjoni tal-pubbliku. 

Skont ir-rapport li l-Kummissjoni rċeviet mingħand l-awtoritajiet Ġermaniżi responsabbli, il-
belt ta’ Sande1 ma ġietx iddiżinjata bħala agglomerazzjoni fis-sens tad-Direttiva u b’hekk ma 
taqax fil-qasam ta’ applikazzjoni għat-tħejjija tal-mapep. Barra minn dan, in-numru tal-
passaġġi ta’ ferroviji ma jilħaqx il-limitu ta’ 60 000, u għaldaqstant m’hemmx obbligu li 
titfassal mappa tal-ħsejjes. Din is-sitwazzjoni tista’ tinbidel fil-futur bil-kostruzzjoni ta’ 
depożitu maġġuri għall-kontejners. F’kull każ, jekk (issa jew fil-futur) jinkiser limitu 
Ġermaniż għall-esponiment għall-ħsejjes, l-infurzar jibqa’ responsabilità tal-awtoritajiet 
rilevanti fil-Ġermanja peress li ma jeżistux tali limiti fil-livell tal-UE.

L-Istima tal-Impatt Ambjentali

Mill-informazzjoni pprovduta mill-petizzjonant jidher li l-proċedura ta’ approvazzjoni tal-
proġett ta’ terminal tal-kontejners ‘JadeWeserPort’, li jinkludi stima tal-impatt ambjentali u 
konsultazzjoni pubblika, għadha ma bdietx u għaldaqstant ma ngħatax kunsens għall-iżvilupp.

Konklużjonijiet 

Fid-dawl ta’ dawn l-elementi u fid-dawl tal-informazzjoni kkomunikata mill-petizzjonant, il-
Kummissjoni ma tista’ tidentifika l-ebda ksur tal-leġiżlazzjoni Komunitarja eżistenti. 

                                               
1 Fil-muniċipju ta’ Sande jgħixu madwar 9000 ruħ.


