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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0323/2011, imressqa minn Alejandro Sanchez, ta’ ċittadinanza 
Spanjola, f’isem “Fundacion Equo”, dwar l-allegat ksur tad-Direttiva 
2008/50/KE tal-21 ta’ Mejju 2008 dwar il-kwalità tal-ajra fl-ambjent u 
arja iktar nadifa għall-Ewropa mill-Komunità ta’ Madrid u mill-Kunsill 
Lokali ta’ Madrid, fi Spanja

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant isostni li l-Komunità ta’ Madrid u l-Kunsill Lokali ta’ Madrid ilhom għal xi 
snin jiksru d-Direttiva 2008/50/KE tal-Parlament Ewopew u ta-Kunsill tal-21 ta’ Mejju 2008 
dwar il-kwalità tal-ajra fl-ambjent u arja iktar nadifa għall-Ewropa. Il-petizzjonant isostni li 
ċerti sustanzi, li huma ta’ ħsara għas-saħħa, qed jilħqu livelli li jaqbżu l-limiti permessi fid-
Direttiva msemmija u mid-WHO. Skont il-petizzjonant, dawn is-sustanzi huma: il-partikuli 
sospiżi PM10, u PM2.5, li l-iktar jagħmlu ħsara minnhom kollha; id-dijossidu tan-nitroġenu, 
NO2; u l-ożonu, O3. Il-petizzjonant jirrapporta li n-netwerk ta’ kejl tal-Komunità ta’ Madrid 
jikkonsisti minn 23 stazzjon madwar it-territorju u li l-belt ta’ Madrid għandha l-istazzjonijiet 
ta’ kejl tagħha stess, li huma mmaniġġjati mill-Kunsill Lokali nnifsu. Il-petizzjonant jgħid li 
diversi stazzjonijiet ta’ kejl ġew rilokati għal siti ġodda mill-Kunsill Lokali ta’ Madrid, 
filwaqt li tneħħew stazzjonijiet oħra li jinsabu f’postijiet fejn il-livell tat-tniġġis kien ogħla, u 
jgħid ukoll li dan jikser id-Direttiva msemmija. Fl-aħħar nett, huwa jżid jgħid li l-pjan tat-triq 
għall-2007-2011 jistipula iktar toroq, u b’hekk jiżdiedu l-livelli tat-tniġġis tal-arja.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fis-17 ta’ Ġunju 2011. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-26 ta’ Ottubru 2011



PE475.824v01-00 2/4 CM\882160MT.doc

MT

Id-Direttiva 2008/50/KE dwar il-kwalità tal-arja fl-ambjent u arja iktar nadifa għall-Ewropa1

tistabbilixxi diversi valuri ta’ limitu u valuri mmirati għal diversi sustanzi li jniġġsu. Fir-
rigward tan-NO2, id-Direttiva tipprevedi valur ta’ limitu għal kull siegħa ta’ 200µg/m³, li ma 
għandux jinqabeż aktar minn 18-il darba fi kwalunkwe sena kalendarja u valur ta’ limitu 
annwali ta’ 40µg/m³. Dawn il-valuri ta’ limitu jibdew japplikaw mill-1 ta’ Jannar 2010. Fir-
rigward tal-PM10, id-Direttiva tipprevedi valur ta’ limitu kuljum ta’ 50µg/m³, li ma għandux 
jinqabeż aktar minn 35-il darba fi kwalunkwe sena kalendarja u valur ta’ limitu annwali ta’ 
40µg/m³. Dawn il-valuri ta’ limitu jibdew japplikaw mill-1 ta’ Jannar 2005. Id-Direttiva 
tipprevedi valuri mmirati ta’ 25 µg/m3 għall-PM2.5 bħala medja annwali li għandha tintlaħaq 
fejn ikun possibbli mill-1 ta’ Jannar 2010. Dan se jsir valur ta’ limitu li għandu jintlaħaq mill-
1 ta’ Jannar 2015. Fir-rigward tal-ożonu, id-Direttiva tipprevedi valur immirat ta’ 120µg/m³ 
għall-ħarsien tas-saħħa tal-bniedem fuq massimu ta’ tmien sigħat kuljum, li ma għandux 
jinqabeż għal aktar minn 25 jum fis-sena kalendarja fuq medja ta’ tliet snin (applikabbli mill-
1 ta’ Jannar 2010). Dawn il-valuri ġew stabbiliti fuq il-bażi tar-rakkomandazzjonijiet tal-
Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa (World Health Organisation – WHO) ibbażati fuq l-
evidenza xjentifika ta’ dak iż-żmien u huma maħsuba biex jimminimizzaw ir-riskju ta’ 
espożizzjoni perikoluża. Madankollu, l-istandards tal-UE ma jaqblux bl-eżatt mar-
rakkomandazzjonijiet tal-linji gwida tal-WHO. Għal aktar informazzjoni dwar l-istandards 
tal-UE, jekk jogħġbok żur il-websajt tagħna2. 

L-Istati Membri għandhom jirrappurtaw id-dejta dwar il-kwalità tal-arja kull sena u mhux 
aktar tard minn disa’ xhur wara t-tmiem ta’ kull sena kalendarja (ara l-Artikolu 27(2) tad-
Direttiva 2008/50/KE). Għalhekk, il-Kummissjoni għadha ma rċevitx ir-rapport tal-2010 mill-
Istati Membri. 

Fir-rigward tal-agglomerazzjoni tal-kwalità tal-arja ta’ Madrid ES1301, fuq il-bażi tad-dejta 
tal-2009, jidher (mid-dejta rrappurtata mir-Renju ta’ Spanja) li l-agglomerazzjoni tal-kwalità 
tal-arja ta’ Madrid ES1301 (il-konfini taż-żona jinsabu fuq il-websajt tal-Aġenzija Ewropea 
għall-Ambjent (European Environment Agency - EEA3) hija konformi mal-valuri ta’ 
limitu għall-PM10 u l-valuri mmirati għall-PM2.5.

Madankollu, l-agglomerazzjoni taqbeż il-valuri ta’ limitu għall-NO2 għal kull siegħa u dak 
għal kull sena.  Għalhekk, l-Istati Membri jistgħu, f’konformità mal-Artikolu 22 tad-Direttiva 
2008/50/KE, jinnotifikaw posponiment tad-data tal-applikazzjoni ta’ dawn il-valuri ta’ limitu 
mill-1 ta’ Jannar 2010 sal-1 ta’ Jannar 2015 jekk jissodisfaw il-kundizzjonijiet stabbiliti fl-
Artikolu 22. Il-Kummissjoni talbet lill-Istati Membri biex jinnotifikaw tali talbiet qabel l-
aħħar ta’ Settembru 2011. Il-Kummissjoni, s’issa għadha ma rċevitx notifika tal-posponiment 
mir-Renju ta’ Spanja biex tkun tista’ tapplika l-valuri ta’ limitu għall-NO2. In-notifiki mill-
Istati Membri u d-Deċiżjonijiet sussegwenti tal-Kummissjoni huma disponibbli fuq il-websajt 
tal-Kummissjoni4.

Matul l-2009, l-agglomerazzjoni ta’ Madrid qabżet ukoll il-valur immirat tal-ożonu għall-
ħarsien tas-saħħa tal-bniedem. Madankollu, il-valur immirat huwa applikabbli biss mill-2010 
                                               
1 ĠU L 152, 11.6.2008, p.1
2 http://ec.europa.eu/environment/air/quality/standards.htm
3 http://www.eea.europa.eu/themes/air/airbase/zones-in-relation-to-eu-air-quality-thresholds
4 http://ec.europa.eu/environment/air/quality/legislation/time_extensions.htm
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’il quddiem u jikkostitwixxi medja ta’ tliet snin li se tinkludi l-perjodu 2010-2012. L-
Artikolu 17(2) tad-Direttiva 2008/50/KE jirrikjedi li l-Istati Membri, fejn ikun xieraq, 
jimplimentaw pjan għall-kwalità tal-arja sabiex jilħqu l-valuri mmirati, ħlief meta ma jkunux 
jistgħu jintlaħqu, permezz ta’ miżuri li ma jinvolvux spejjeż sproporzjonati, b’effett mid-data 
tal-applikazzjoni tal-valuri mmirati. Mill-informazzjoni disponibbli għall-pubbliku, jidher li 
kien ġie stabbilit pjan għall-perjodu 2006-20121. 

Fir-rigward taż-żoni u l-agglomerazzjonijiet l-oħra tal-kwalità tal-arja tal-Comunidad de 
Madrid, il-limiti li ġejjin inqabżu u ġew irrappurtati fl-2009 fir-rigward tas-sustanzi li jniġġsu 
msemmija mill-petizzjonant:

– ES1308 Corredor del Henares: valuri ta’ limitu għall-PM10, valuri ta’ limitu għall-NO2, u 
valuri mmirati għall-ożonu;

– ES1309 Urbana Sur: valuri ta’ limitu kuljum għall-PM10, valuri ta’ limitu annwali għall-
NO2;

– ES1310 Urbana Noroeste: valur immirat għall-ożonu;
– ES1311 Sierra Norte: valur immirat għall-ożonu;
– ES1312 Cuenca del Alberche: f’konformità mas-sustanzi kollha li jniġġsu msemmija mill-

petizzjonant;
– ES1313 Cuenca del Tajuna: valur immirat għall-ożonu.

Dawn iż-żoni u l-agglomerazzjonijiet kollha huma konformi mal-valur immirat għall-PM2.5.

Il-kummenti li saru dwar l-agglomerazzjoni ta’ ES1301 (ara hawn fuq) fir-rigward tal-
konsegwenzi ta’ meta jinqabżu l-limiti japplikaw ukoll għaż-żoni u l-agglomerazzjonijiet tal-
Komunità ta’ Madrid.

Fir-rigward tal-valuri ta’ limitu għall-PM10 li nqabżu fl-agglomerazzjonijiet ta’ Corredor del 
Henares u Urbana Sur, il-Kummissjoni tiġbed l-attenzjoni dwar il-proċedura ta’ ksur li bdiet 
kontra r-Renju ta’ Spanja għan-nuqqas ta’ konformità mal-valuri ta’ limitu għall-PM10. Il-
Kummissjoni issa ddeċidiet li tressaq azzjoni quddiem il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja. 

Fir-rigward tan-numru ta’ stazzjonijiet mitluba mid-Direttiva 2008/50/KE biex jitkejlu s-
sustanzi elenkati hawn fuq, l-agglomerazzjoni ta’ Madrid tirrapporta aktar min-numru minimu 
ta’ stazzjonijiet meħtieġa. Fl-2009, ir-rapport tar-Renju ta’ Spanja għall-agglomerazzjoni ta’ 
Madrid inkludiet dejta dwar 7 stazzjonijiet għall-PM10, 5 stazzjonijiet għall-PM2.5, 8 
stazzjonijiet għall-NO2 u 23 stazzjoni għall-ożonu.

Il-kriterji tal-għażla tal-lokazzjoni ta’ stazzjonijiet ta’ monitoraġġ huma stabbiliti fl-
Artikolu 17 u fl-Annessi relatati tad-Direttiva 2008/50/KE. Għandhom jiġu kkunsidrati diversi 
aspetti. Fir-rigward tar-rilokazzjoni tal-istazzjonijiet li jkejlu, l-Anness V tad-
Direttiva 2008/50/KE jistipula li l-punti ta’ kampjunament b’limitu tal-PM10 li jinqabżu 
f’dawn l-aħħar tliet snin għandhom jinżammu, sakemm ma jkunx jeħtieġ li ssir rilokazzjoni 
minħabba ċirkostanzi speċjali, b’mod partikolari l-iżvilupp spazjali. Abbażi tal-informazzjoni 
                                               
1http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Planes_FA&cid=1114187099946&idConsejeria=
1109266187260&idListConsj=1109265444710&language=es&pagename=ComunidadMadrid
%2FEstructura&pid=1109265444699&sm=1109265843983
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pprovduta mill-petizzjonant, mhuwiex possibbli li jiġi identifikat ksur tar-rekwiżiti għall-
għażla tal-lokazzjoni ta’ stazzjonijiet li jkejlu fl-agglomerazzjoni ta’ Madrid. 

Fir-rigward tal-inizjattivi ta’ kostruzzjoni tal-Istati Membri, id-Direttiva 2008/50/KE ma 
tagħtix is-setgħa lill-Kummissjoni biex twaqqaf dawn l-azzjonijiet. Madankollu, l-Istati 
Membri huma obbligati li jirrispettaw il-valuri ta’ limitu preskritti fid-Direttiva u fejn dawn il-
valuri jinqabżu, l-Istati Membri jesponu lilhom infushom għal miżuri ta’ infurzar legali.

Konklużjoni

Il-Kummissjoni bdiet proċedura ta’ ksur kontra r-Renju ta’ Spanja għan-nuqqas tiegħu milli 
japplika l-valuri ta’ limitu għall-PM10. Abbażi tal-informazzjoni provduta mill-petizzjonant, 
il-Kummissjoni ma tistax tidentifika xi ksur addizzjonali tad-Direttiva 2008/50/KE. 


