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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0757/2010, imressqa minn Hartmut Tannenberger, ta’ 
ċittadinanza Ġermaniża, flimkien ma’ madwar 11-il elf firma, dwar it-tniġġis 
tal-arja fiż-żona Erzgebirge fil-fruntiera ta’ bejn il-Ġermanja u r-
Repubblika Ċeka

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jirreferi għad-Direttiva IPPC (Direttiva 2008/1/KE tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill dwar il-prevenzjoni u l-kontroll integrati tat-tniġġis), li tissostitwixxi d-Direttiva 
tal-Kunsill 96/6/KE, u li tistipola li l-attivitajiet industrijali u agrikoli li jniġġsu ħafna jeħtieġu 
awtorizzazzjoni. Tali awtorizzazzjoni tingħata biss meta jintlaħqu ċerti rekwiżiti ambjentali, u 
l-kumpaniji stess għandhom jieħdu azzjoni biex jipprevienu u jimminimizzaw kwalunkwe 
tniġġis li jikkawżaw. Il-petizzjonant jemmen li l-awtoritajiet Ċeki ma jikkonformawx ma’ 
dawn id-dispożizzjonijiet, billi huma mhux qed jieħdu azzjoni kontra l-impjant petrokemikali 
fiż-żona tal-fruntiera Ċeka, liema impjant qed jikkawża attività li qed twassal għal ammont 
kbir ta’ tniġġis fl-arja. Billi dan it-tniġġis tal-arja f’Erzgebirge ma jikkawżax biss riskju għas-
saħħa għal żmien qasir iżda jista’ wkoll ikun ta’ ħsara permamenti għall-popolazzjoni lokali, 
il-petizzjonant jitlob lill-Parlament Ewropew biex jieħu s-sitwazzjoni f’idejh.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-3 ta’ Novembru 2010. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna tagħti 
informazzjoni skont l-Artikolu 202(6).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fid-29 ta’ Marzu 2011.

L-osservazzjonijiet tal-Kummissjoni
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Abbażi tas-sottomissjonijiet tar-Repubblika Ċeka għal Reġistru Ewropew dwar ir-Rilaxx u t-
Trasferiment ta’ Inkwinanti (E-PRTR) stabbilit mir-Regolament (KE) Nru 166/20061 fil-fatt 
hemm diversi installazzjonijiet li fihom isiru attivitajiet kimiċi skont il-Punt 4 tal-Anness I 
tad-Direttiva 2008/1 dwar il-prevenzjoni u l-kontroll integrati tat-tniġġis2 fir-reġjun imsemmi 
mill-petizzjonanti, partikolarment viċin il-belt ta’ Ústí nad Labem.

Abbażi tas-sottomissjonijiet skont id-Direttiva 2008/50/KE dwar il-kwalità tal-arja fl-ambjent 
u arja iktar nadifa għall-Ewropa3, fl-2009 ż-żona li tinsab fin-naħa Ċeka tal-fruntiera “CZ042 
Ústecký kraj” kienet qed taqbeż il-valuri ta’ limitu ta’ kuljum  għall-SO2, il-valuri ta’ limitu 
annwali għall-NO2 u l-valuri ta’ limitu ta’ kuljum għall-PM10. 

Fir-rigward tal-fatt li l-valuri ta’ limitu ta’ kuljum għall-SO2 nqabżu fl-2009, il-Kummissjoni 
tinnota li fl-2008 ż-żona kienet qed tikkonforma magħhom. Għalhekk, il-Kummissjoni se 
tissorvelja mill-qrib is-sitwazzjoni biex tara jekk hemmx problema ta’ qabża tal-valuri ta’ 
limitu fuq perjodu ta’ żmien twil fiż-żona, jew jekk iż-żona, sussegwentement, reġgħetx 
kienet konformi fl-2010. 

Sabiex jiġi indirizzat il-fatt li, matul ħafna snin, inqabżu l-valuri ta’ limitu għall-PM10, il-
Kummissjoni fetħet każ ta’ ksur kontra r-Repubblika Ċeka f’Jannar 2010. 
Fir-rigward tal-PM10, ir-Repubblika Ċeka, madankollu, f’konformità mal-Artikolu 22 tad-
Direttiva 2008/50/KE, reġgħet bagħtet notifika għal eżenzjoni mill-obbligu li jiġu applikati l-
valuri ta’ limitu għall-PM10 sal-11 ta’ Ġunju 2011, inter alia, għal dik iż-żona. Id-deċiżjoni 
tal-Kummissjoni rigward in-notifika mill-ġdid għadha pendenti.

Fir-rigward tal-NO2, l-Istati Membri għandhom sal-aħħar ta’ Settembru 2011 sabiex 
jinnotifikaw kwalunkwe posponiment tad-data ta’ skadenza għall-applikazzjoni tal-valuri ta’ 
limitu. Id-data ta’ skadenza tista’ tiġi posposta mill-1 ta’ Jannar 2010 sa mhux aktar tard mill-
1 ta’ Jannar 2015.

Konklużjonijiet

Il-Kummissjoni tqis li ttieħdu l-passi neċessarji biex jiġi indirizzat in-nuqqas ta’ konformità 
mal-valuri ta’ limitu tal-kwalità tal-arja fiż-żona u se tipprovdi informazzjoni dwar l-iżvilupp 
tal-proċedura ta’ ksur minħabba n-nuqqas tal-applikazzjoni tal-valuri ta’ limitu għall-PM10.

4. Risposta tal-Kummissjoni (REV.), li waslet fis-26 ta’ Ottubru 2011.

Skont ir-rapporti l-ġodda taħt id-Direttiva 2008/50/KE dwar il-kwalità tal-arja fl-ambjent u 
arja iktar nadifa għall-Ewropa4, iż-żona li tinsab mal-fruntieri tar-Repubblika Ċeka ("CZ042 
Ústecký kraj") hi konformi mal-valur limitu ta' kuljum għas-SO2  fl-2010 Il-valur limitu 
annwali għall-NO2 u l-valur limitu ta’ kuljum għall-PM10 xorta jinqabżu f’dik iż-żona.

                                               
1 ĠU L 33, 4.2.2006, p. 1. Ir-reġistru huwa disponibbli għall-pubbliku fuq http://prtr.ec.europa.eu.
2 ĠU L 24, 29.1.2008, p. 8 (id-Direttiva IPPC)
3 ĠU L 152, 11.6.2008, p. 1
4 ĠU L 152, 11.6.2008, p. 1
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F'dak li jirrigwarda l-, fid-29 ta' Settembru 2011 ir-Repubblika Ċeka ħabbret l-intenzjoni 
tagħha biex tipposponi d-data ta' skadenza biex tapplika l-valuri ta' limitu. Il-Kummissjoni 
għandha disa' xhur biex tivvaluta n-notifika. 

F'dak li jirrigwarda PM10 il-proċedura ta’ ksur għadha għaddejja.

Konklużjonijiet

Il-Kummissjoni tikkunsidra li l-passi neċessarji ttieħdu biex jindirizzaw in-nuqqas ta' 
konformità mal-valuri limiti tal-kwalità tal-arja fiż-żona. 


