
CM\816780MT.doc PE441.348v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

PARLAMENT EWROPEW 2009 - 2014

Kumitat għall-Petizzjonijiet

11.5.2010

AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1545/2009, imressqa minn Heide Newson, ta’ nazzjonalità
Ġermaniża, flimkien ma’ firma waħda, dwar il-problemi tagħha mal-
awtoritajiet tal-ippjanar urban fil-Greċja

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta, li hija proprjetarja ta’ dar fil-gżira Griega ta’ Kythnos, tilmenta li s-sistema 
tat-tisħin ċentrali installata fi proprjetà li tmiss mad-dar tagħha qed tikkawża problemi serji ta’ 
tniġġis tal-arja permezz taċ-ċumnija tagħha. Hija ssostni li dan jikser id-dispożizzjonijiet tad-
Direttiva 2008/50/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-kwalità tal-arja fl-ambjent 
u arja iktar nadifa għall-Ewropa u, minħabba li l-awtoritajiet tal-ippjanar urban fil-gżira ta’ 
Syros, li Kythnos taqa’ fil-kompetenza tagħhom, ma tawx kas l-ilmenti tagħha, hija titlob lill-
Parlament Ewropew biex jintervieni.

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-gżira Griega ta’ Kythnos tinsab fiż-żona ta’ kwalità tal-arja EL0002. Għas-sena 2008, l-
awtoritajiet Griegi rrappurtaw li fiż-żona EL0002 inqabżu l-valuri ta’ limitu kwotidjani kif 
ukoll dawk annwali ta’ PM10 kif stipolati fid-Direttiva 2008/50/KE. 

Skont l-Artikolu 22 tad-Direttiva msemmija hawn fuq, l-Istati Membri għandhom il-
possibilità li jitolbu estensjoni tal-iskadenza, mhux aktar tard minn Ġunju tal-2011, sabiex 
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jiġu sodisfati l-valuri ta’ limitu ta’ PM10. Fit-2 ta’ Lulju 20091, il-Kummissjoni ċaħdet tali 
talba għal estensjoni taż-żmien mingħand il-Greċja għar-raġuni li, abbażi tal-informazzjoni 
pprovduta mill-awtoritajiet Griegi, ma setatx issir stima dwar jekk kinitx se tintlaħaq 
konformità sal-iskadenza estiża. Wara dik iċ-ċaħda, il-Kummissjoni nediet proċedura ta’ ksur 
kontra l-Greċja fl-20 ta’ Novembru 2009 minħabba n-nuqqas tagħha li tissodifa l-valuri ta’ 
limitu ta’ PM10. Il-Kummissjoni bħalissa qed tevalwa r-risposta tal-awtoritajiet Griegi. 
Deċiżjoni dwar it-tkomplija tal-proċedura ta’ ksur se tiġi kkunsidrata abbażi tar-riposta għall-
ittra ta’ avviż formali u l-aktar informazzjoni reċenti dwar il-livelli tal-konċentrazzjoni ta’ 
PM10 fiż-żoni u l-agglomerazzjonijiet ikkonċernati.

Fir-rigward tas-sitwazzjoni speċifika li għaliha qed tirreferi l-petizzjonanta, ir-rapport uffiċjali 
u l-informazzjoni li tappoġġja t-talba tal-awtoritajiet Griegi għal estensjoni taż-żmien ma 
jippermettux li jiġi ddeterminat b’mod preċiż l-eċċess, fil-Gżira ta’ Kythnos, tal-istandards 
eżistenti għall-kwalità tal-arja. L-għażla tal-miżuri li jittieħdu sabiex tintlaħaq konformità 
mal-istandards għall-kwalità tal-arja madwar iż-żona kollha EL0002, inkluża l-gżira 
msemmija, taqa’ fil-kompetenza tal-awtoritajiet nazzjonali. Dan japplika wkoll għall-permessi 
tal-bini u, b’mod aktar speċifiku, ir-regolamenti dwar il-bini li jinkludu ċ-ċmieni, li skont l-
informazzjoni pprovduta mill-petizzjonanta donnhom huma r-raġuni prinċipali tal-kwalità 
baxxa tal-arja fil-mikroambjent lokali. 

Konklużjonijiet

Fir-rigward tad-Direttiva 2008/50/KE, il-Kummissjoni mhix beħsiebha tieħu aktar azzjoni 
ladarba ż-żona ta’ kwalità tal-arja EL0002 hija parti mill-proċedura ta’ ksur orizzontali li 
ssemmiet hawn fuq u ladarba l-għażla tal-miżuri għall-ġestjoni tal-kwalità tal-arja taqa’ fil-
kompetenza nazzjonali.
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