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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1860/2008, imressqa minn Ken Gregory u Susan Newbold, ta’ 
nazzjonalità Brittanika, f’isem ir-residenti ta’ Sqaq Branton Hill, Aldridge, 
Walsal, ir-Renju Unit, dwar traffiku eċċessiv ta’ vetturi kbar fi Sqaq 
Branton Hill

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanti huma tal-fehma li traffiku eċċessiv ta’ vetturi kbar għat-trasport ta’ 
merkanzija fi Sqaq Branton Hill, triq dejqa li mhijiex adattata għal dan it-tip ta’ użu, 
tikkostitwixxi ksur ta’ standards UE dwar is-saħħa, is-sigurtà, tal-ambjent u tat-tniġġis u ta’ 
regoli li jikkonċernaw livelli massimi ta’ ħsejjes. Il-petizzjonanti jsostnu li t-triq qiegħda 
tintuża minn aktar minn 200 trakk kuljum, bir-riżultat ta’ livelli għolja ta’ tniġġis u ħsejjes, u 
juru tħassib dwar l-impatt ta’ dawn fuq is-saħħa ta’ residenti lokali. Għal din ir-raġuni, huma 
jridu li jsir stħarriġ mill-Parlament Ewropew. 

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fl-10 ta’ April 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-1 ta’ Settembru 2009.

It-tniġġis mill-istorbju

Id-Direttiva 2002/49/KE1 tinkludi leġiżlazzjoni Komunitarja li tirrigwarda l-evalwazzjoni u l-
kontroll tal-ħsejjes fl-ambjent. Din id-direttiva tħalli f’idejn l-Istati Membri biex jiddeċiedu 
                                               
1 Aġenda L 189, 18.7.2002, p. 12-25
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dwar il-valuri ta’ limitu għall-ħsejjes u dwar miżuri oħra mmirati biex inaqqsu l-ħsejjes. Skont 
id-direttiva, l-Istati Membri għandhom ifasslu mapep strateġiċi tal-ħsejjes u pjanijiet ta’ 
azzjoni bl-għan li jikkontrollaw il-ħsejjes ambjentali. Kellhom jiġu mfassla mapep strateġiċi 
tal-ħsejjes 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.

Qiegħda ssir l-evalwazzjoni tar-rapport mill-awtoritajiet Brittaniċi dwar il-mapep tal-ħsejjes, 
flimkien mar-rapporti mill-Istati Membri l-oħra, u din għada mhix lesta. Ladarba titlesta din l-
evalwazzjoni, kwalunkwe nuqqas fir-rigward tal-konformità tar-Renju Unit mad-
dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2002/49/KE jista’ jiġi investigat skont it-Trattat.

Il-mapep tal-ħsejjes u l-pjanijiet ta’ azzjoni li saru u li ġew sottomessi lill-Kummissjoni huma 
disponibbli għall-pubbiku1 f’konformità mal-Artikolu 9 tad-Direttiva 2002/49/KE. 

Tniġġis tal-arja

Fuq il-bażi tal-informazzjoni disponibbli ma kienx possibbli li wieħed jiddetermina b’mod 
preċiż jekk it-triq inkwistjoni fil-fatt tagħmilx parti mill-agglomerazzjoni taż-“Żona Urbana 
tal-West Midlands” jew inkella tagħmilx parti miż-żona tal-kwalità tajba tal-arja tal-“West 
Midlands”, minħabba li din it-triq tgħaddi miż-żona ta’ mal-fruntiera. Skont l-informazzjoni 
uffiċjali provduta mill-awtoritajiet tar-Renju Unit l-agglomerazzjoni taż-“Żona Urbana tal-
West Midlands” tisboq il-valuri ta’ limitu għall-PM10 ta’ kuljum li ġew stipulati mid-Direttiva 
1999/30/KE2 u li ġiet sostitwita mid-Direttiva 2008/50/KE l-ġdida3 dwar il-kwalità tal-arja fl-
ambjent u arja iktar nadifa għall-Ewropa. Għaldaqstant, l-analiżi spazjali iktar dettaljata tal-
valuri ogħla li saret bħala informazzjoni addizzjonali mal-applikazzjoni tal-Artikolu 22 tad-
Direttiva 2008/50/KE mir-Renju Unit4 tqis li m’hemmx każi ta’ valuri ogħla fiż-żona 
inkwistjoni tas-Sqaq Branton Hill. Iż-żona ta’ kwalità tajba tal-arja tal-West Midlands ma 
tirrappurtax valuri ogħla ta’ partiċelli tal-PM10. Minkejja dan, iż-żewġ żoni jirrappurtaw 
konċentrazzjoni verament għolja ta’ NO2 u din tagħmilha diffiċli li sal-2010 jkun hemm 
konformità mal-valur ta’ limitu annwali għad-NO2. Għalhekk, l-awtoritajiet tar-Renju Unit 
bdew jimplimentaw għadd ta’ miżuri biex inaqqsu l-konċentrazzjoni ta’ PM10 u NO2 fiż-żewġ 
żoni. Attwalment, il-Kummissjoni qiegħda tevalwa l-adegwatezza ta’ dawn il-miżuri fiż-Żona 
Urbana tal-West Midlands bħala parti mill-evalwazzjoni tal-estensjoni taż-żmien għall-PM10
tal-Artikolu 22. F’Jannar 2009 ntbagħtet ittra ta’ notifikazzjoni formali lir-Renju Unit għall-
valuri ogħla mill-valuri ta’ limitu għall-PM10. Se jitqiesu passi addizzjonali ta’ nfurzar waqt li 
l-Kummissjoni tikkonkludi l-evalwazzjoni tagħha.

Jekk ma titqajjem l-ebda oġġezzjoni kontra l-applikazzjoni ta’ Artikolu 22 miż-Żona Urbana 
tal-West Midlands, iż-żona se tingħata żmien addizzjonali sa Ġunju tal-2011 biex tikseb 
konformità mal-valuri ta’ limitu għall-PM10. Matul dan iż-żmien, l-awtoritajiet tar-Renju Unit 
se jkollhom jiżguraw li l-livelli ta’ konċentrazzjoni jibqgħu taħt il-valuri ta’ limitu biż-żieda 
                                               
1 http://cdr.eionet.europa.eu/ ; http://circa.europa.eu/Public/irc/env/d_2002_49/library
2 ĠU L 163, 29.6.99
3 ĠU L 152, 11.6.2008
4 Hawnhekk tista’ ssib informazzjoni dwar l-eżerċizzju tal-estensjoni taż-żmien u n-
notifikazzjoni tar-Renju Unit 
http://ec.europa.eu/environment/air/quality/legislation/time_extensions.htm
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ta’ marġini ta’ livelli ta’ tolleranza1. L-awtoritajiet tar-Renju Unit ħabbru pjanijiet li se 
japplikaw l-Artikolu 22 għad-NO2 ukoll. L-iktar tard li jistgħu jiġu posposti l-valuri ta’ limitu 
huwa sal-1 ta’ Jannar 20152. Il-Kummissjoni għadha ma rċevietx in-notifikazzjoni dwar id-
NO2.

L-Istati Membri jiddeċiedu liema miżuri huma definiti u implimentati fil-pjanijiet għal kwalità 
tajba tal-arja. Id-direttivi dwar il-kwalità tal-arja ma jirrikjedux it-teħid ta’ miżuri speċifiċi, 
iżda l-valuri ta’ limitu għandhom jiġu rrispettati fit-territorju kollu. Kull ċittadin għandu d-
dritt li jmur quddiem il-qorti nazzjonali tiegħu u jitlob li jiġu rispettati l-valuri ta’ limitu u li 
jittieħdu miżuri fi żmien qasir, f’każ ta’ riskju li jinqabeż il-valur ta’ limitu,3 sabiex jitnaqqas 
ir-riskju jew id-dewmien tal-valur ogħla. 

Il-miżuri ta’ tnaqqis kemm-il darba jinkludu restrizzjonijiet u kondizzjonijiet speċifiċi tat-
traffiku (inkluż l-ispezzjonijiet) għall-operaturi industrijali biex inaqqsu l-emissjonijiet u 
għalhekk jiżguraw konformità mal-valur ta’ limitu f’żona speċifika/matul it-triq. Il-
Kummissjoni għadha tevalwa n-notifikazzjoni dwar il-PM10 tar-Renju Unit.  Għalkemm f’din 
il-petizzjoni hemm għadd ta’ miżuri għal din iż-żona, l-ewwel stħarriġ ma seta’ jidentifika l-
ebda miżura lokali li kellha x’taqsam b’mod dirett mas-Sqaq Branton Hill jew mal-faċilità 
Bliss Sand & Gravel.

Konklużjonijiet 

Fid-dawl ta’ dak li ssemma fuq, il-Kummissjoni se tkompli tissorvelja s-sitwazzjoni f’din iż-
żona tal-West Midlands u tieħu l-miżuri skont kif ikun xieraq.

4. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-2 ta’ Settembru 2010.

Fit-tweġiba oriġinali tagħha l-Kummissjoni indikat li l-mapep tal-ħsejjes kienu għadhom qed 
jitlestew u li l-kwalità tal-arja taż-żona kienet ġiet investigata, wara li l-awtoritajiet tar-Renju 
Unit innotifikaw l-applikazzjoni tal-Artikolu 22 tad-Direttiva 2008/50/KE4 għaż-“Żona 
Urbana tal-West Midlands” minħabba valuri ogħla mill-valuri ta’ limitu għall-PM10. 

Tniġġis mill-istorbju

Minħabba li Aldridge għandha madwar 17,000 abitant, ma taqax fil-qasam tal-applikazzjoni 
tad-direttiva f’termini ta’ mapep tal-ħsejjes. L-agglomerazzjonijiet b’aktar minn 250,000 
abitant kellu jkollhom il-mapep lesti fl-2007.   

                                               
1 Il-valur ta’ limitu ta’ kuljum tal-PM10: mhux iktar minn 35 jum li jisboq il-50 
mikrogramma/m3. B’marġini ta’ tolleranza ta’: mhux iktar minn 35 jum li jisboq il-75 
mikrogramma/m3. 
2 Valur ta’ limitu annwali għad-NO2 : 40 mikrogramma/m3. B’marġini ta’ tolleranza ta’: 60 
mikrogramma/m3. 

3 Qorti Ewropea ta’ Ġustizzja; C237/07 Janecek vs Bayern«
4 ĠU L 152 11.6.2008, p.1-44
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Meta wieħed jikkunsidra li n-numru ta’ trakkijiet ta’ kuljum jammonta għal 200, wieħed 
jinduna li dan huwa tabilħaqq anqas mil-limitu minimu stabbilit mid-direttiva (3 miljuni fis-
sena). 

Fid-dawl ta’ dan kollu, il-każ ta’ Aldridge fir-rigward tat-tniġġis mill-istorbju ma jaqax taħt il-
kompetenza tal-UE. Hija kwistjoni ta’ liġi nazzjonali. 

Tniġġis tal-arja

Skont l-aħħar rapport uffiċjali dwar il-konċentrazzjonijiet tal-kwalità tal-arja fl-ambjent fir-
Renju Unit, sottomess għas-sena rappurtata 2008, la l-agglomerazzjoni taż-“Żona Urbana tal-
West Midlands” u lanqas iż-żona tal-kwalità tajba tal-arja “West Midlands” ma rrappurtaw 
valuri ogħla mill-valuri ta’ limitu ta’ kuljum jew fis-sena tal-PM10 kif stabbilit mid-Direttiva 
1999/30/KE1 u adottat mid-Direttiva 2008/50/KE dwar il-kwalità tal-arja fl-ambjent u arja 
iktar nadifa għall-Ewropa. Il-Kummissjoni, għalhekk, oġġezzjonat it-talba mir-Renju Unit 
għal estensjoni tal-iskadenza għall-konformità mal-valuri ta’ limitu tal-PM10 previsti mill-
Artikolu 22 tad-Direttiva 2008/50/KE għaż-“Żona Urbana fil-West Midlands” fil-11 ta’ 
Diċembru 20082. 

Ir-Renju Unit hu mistenni li jkompli jikkonforma ma’ dan il-valur ta’ limitu matul iż-żewġ 
żoni tal-kwalità tajba tal-arja fil-futur. F’każ li dan ma jsirx, il-Kummissjoni se tikkunsidra 
x’passi għandha tieħu biex tiżgura konformità, inkluża t-tnehdija ta’ proċedura ta’ ksur. 
Attwalment għaddejja tali proċedura fir-rigward taż-“Żona Urbana ta’ Greater London”.

Immaniġġar tal-Iskart

Mill-informazzjoni pprovduta mill-petizzjonant jidher li l-estensjoni tal-barriera u tal-faċilità 
tar-riċiklaġġ se teħtieġ il-ħruġ ta’ permess ġdid. F’dan il-każ, l-Artikolu 23 tad-Direttiva 
2008/98/KE dwar l-iskart 3 jgħid li:-

“1. L-Istati Membri għandhom jesiġu li kwalunkwe stabbiliment jew intrapriża li jkollhom l-
intenzjoni li jwettqu trattament tal-iskart jiksbu permess mill-awtorità kompetenti. Tali 
permessi għandhom jispeċifikaw tal-inqas dan li ġej:
(a) it-tipi u l-kwantitajiet ta’ skart li jista’ jiġi ttrattat;
(b) għal kull tip ta’ operazzjoni permessa, ir-rekwiżiti tekniċi u kwalunkwe rekwiżit ieħor 
rilevanti għas-sit ikkonċernat;
(ċ) il-miżuri ta’ prekawzjoni u sigurtà li jridu jittieħdu;
(d) il-metodu li għandu jintuża għal kull tip ta’ operazzjoni;
(e) dawk l-operazzjonijiet ta’ monitoraġġ u ta’ kontroll skont il-ħtieġa;
(f) dawk id-dispożizzjonijiet ta’ għeluq u ta’ kura ta’ wara skont il-ħtieġa.
2. Il-permessi jistgħu jinħarġu għal perijodu speċifiku u jistgħu jkunu tat-tip li jiġġeddu.
3. Meta l-awtorità kompetenti tqis li l-metodu ta’ trattament maħsub mhuwiex aċċettabbli 
                                               
1 ĠU L 163, 29.6.99
2 Ara l-applikazzjoni tar-Renju Unit u d-deċiżjoni tal-Kummissjoni fuq 
http://ec.europa.eu/environment/air/quality/legislation/time_extensions.htm
3 ĠU L 312, 22.11.2008 
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mill-aspett tal-protezzjoni tal-ambjent, b’mod partikolari meta l-metodu mhux skont l-
Artikolu 13, hija għandha tirrifjuta li toħroġ il-permess.

Barra dan, l-Artikolu 13 jipprovdi li 
“L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa biex jiżguraw li l-immaniġġar tal-iskart 
jitwettaq mingħajr ma tiġi pperikolata s-saħħa tal-bniedem, u mingħajr ma ssir ħsara lill-
ambjent, u b’mod partikolari:
(a) mingħajr riskju għall-ilma, l-arja, il-ħamrija, pjanti jew l-annimali;
(b) mingħajr ma jinħoloq fastidju permezz ta’ ħsejjes jew irwejjaħ; u
(ċ) mingħajr effetti negattivi fuq il-kampanja jew postijiet ta’ interess speċjali.”

Konklużjonijiet 

Fuq il-bażi tal-informazzjoni disponibbli, il-Kummissjoni ma tista’ tidentifika l-ebda ksur tal-
leġiżlazzjoni ambjentali tal-UE. Huwa mistenni li jittieħdu passi mill-awtoritajiet kompetenti 
biex tiġi żgurata li l-konformità mal-valuri ta’ limitu tal-PM10 tiġi żgurata fiż-żewġ żoni, 
inkluża Branton Hill Lane, u li tiġi indirizzata l-problema tal-ħsejjes skont id-dispożizzjonijiet 
nazzjonali. Kemm it-tniġġis tal-arja kif ukoll dak mill-istorbju għandhom ikunu soġġetti għal 
stima ambjentali qabel iż-żieda indikata fl-attivitajiet, u d-deċiżjoni għal permess tista’ tkun 
soġġetta għal reviżjoni legali.


