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Suġġett: Petizzjoni Nru. 2107/2013 imressqa minn A.M.P. (ta' ċittadinanza Spanjola), 
dwar l-inkwinament tal-arja

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant hu speċjalizzat fil-qasam tar-riċerka dwar it-tniġġis tal-arja, b'mod aktar 
speċifiku dwar it-tniġġis minn partiċelli żgħar f'Barċelona u f'postijiet oħra fl-Ewropa. Hu 
jiddikjara li r-riċerka tiegħu uriet li Spanja u pajjiżi oħrajn tal-UE qegħdin jiksru l-livelli 
massimi ta' konċentrazzjoni ta' partiċelli kif stabbilit mid-Direttiva 2001/81/KE dwar il-livelli 
nazzjonali mas simi tal-emissjonijiet ta’ ċerti inkwinanti atmosferiċi kif ukoll 2008/50/EC 
dwar il-kwalità tal-arja fl-ambjent u arja iktar nadifa għall-Ewropa. 

Jinnota li l-Kummissjoni diġà estendiet id-data ta' skadenza għat--traspożizzjoni mill-2010 
għall-2013 u li l-Istati Membri għadhom ma allinjawx mal-livelli rekwiżiti kif stipulat mid-
Direttivi. Jinsab imħasseb ħafna peress li din mhijiex biss problema ambjentali iżda hi ukoll 
waħda ta' saħħa pubblika li tinsab fil-perikolu. Hemm numru ta' mard assoċjat mal-inkwinanti 
tal-arja, speċjalment ta' natura kardijaka, respiratorja iżda hemm rabta ukoll ma' każijiet ta' 
kanċer. Qiegħed juża d-dritt tiegħu bħala ċittadin tal-UE u jesprimi x-xewqa tiegħu li l-pajjiżi 
tal-UE jikkonformaw mad-direttivi.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fil-5 ta' Settembru 2014. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni 
(l-Artikolu 216(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-28 ta' Frar 2015

Bħalissa għaddejja proċedura ta' ksur fir-rigward tal-valuri limitu għall-PM10 kif stipulati mid-
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Direttiva Nru. 2008/50/KE1kif dikjarat mill-petizzjonant. Avviż ta’ Tqegħid fil-Mora 
addizzjonali ġie mibgħut lill-awtoritajiet Spanjoli fit-22 ta' Frar 2013 għall-ksur tal-
Artikoli 13 u 23 tad-Direttiva. Fis-17 ta' Ottubru 2014, wara valutazzjoni bir-reqqa tar-
risposta sottomessa mill-awtoritajiet Spanjoli, il-Kummissjoni adottat opinjoni motivata, li 
huwa l-aħħar pass qabel titressaq applikazzjoni quddiem il-Qorti.

Rigward il-konformità ta' Spanja mal-limitu massimu nazzjonali tagħha tan-NOx (847 
tunnellata fis-sena) applikabbli mill-2010, kif stipulat fl-Anness I tad-Direttiva 2001/81/KE2

msemmija mill-petizzjonant, l-emissjonijiet irrappurtati preċedentement mill-awtoritajiet 
Spanjoli għas-snin 2010, 2011 u 2012 kellhom jindikaw ksur ta' dak il-limitu. Madankollu, l-
aħħar data kkomunikata f'Diċembru 2014 mill-awtoritajiet Spanjoli rigward l-2013 turi li ċ-
ċifri preliminari għall-emissjonijiet NOx huma anqas minn dan il-limitu.

Konklużjoni

Billi ċ-ċifri finali tal-emissjonijiet għas-sena 2013 jridu jijġu pprovduti mill-awtoritajiet 
Spanjoli sal-aħħar tal-2015 bi qbil mal-Artikolu 8(1) tad-Direttiva 2001/81/KE (filwaqt li d-
data tal-emissjonijiet għas-sena 2014 għandhom jiġu kkomunikati sal-aħħar tal-2015 u tal-
2016), sal-lum ma hemm l-ebda indikazzjoni li Spanja attwalment ma tikkonformax mal-
limiti ta' emissjonijiet nazzjonali tan-NOx tagħha.
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