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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1279/2011, внесена от Leona Maes, с белгийско гражданство, 
относно замърсяването на въздуха в Антверпен

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията отправя искане за забрана на по-нататъшното разширяване 
на пътната мрежа във и около Антверпен (Генерален план на Антверпен). Според 
вносителката на петицията, качеството на въздуха постоянно се влошава поради 
праховите частици, отделяни от трафика. Това според нея има унищожителен ефект 
върху здравето на хората и води до по-високи разходи за родителите и за общността. 
По-нататъшното разширяване на мрежата на трафика също така подкопава политиката 
на стимулиране, която насърчава децентрализацията и работата от дома.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 8 март 2012 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 27 юни 2012 г.

За решения относно планове, като например Генералния план Антверпен, 
Фламандските/белгийските органи трябва да спазват изискванията на директивата на 
ЕС за стратегическа оценка на околната среда (СООС)1. Процедурата по извършването 
на СООС е отговорност на фламандския/белгийските власти. Целта на Директивата за 
СООС е да се оцени въздействието върху околната среда на публични планове и 
програми. Ето защо съображенията, свързани с околната среда, в това число и тези 

                                               
1Директива 2001/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно оценката на последиците на 
някои планове и програми върху околната среда, ОВ L 197, 21.7.2001 г., стр. 30.
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относно „разумните алтернативи“, се включват в подготовката и приемането на 
планове и програми, с оглед тяхната по-висока устойчивост. Екологичните органи и 
обществеността биват консултирани преди приемането на решения, а окончателните 
решения се придружават от мерки, насочени към избягване или намаляване на вредите 
за околната среда. Въпреки това, не съществува пряка връзка в Директивата за СООС 
между отрицателните констатации на процедурата за СООС и решението за даването 
на разрешение за плана или не. Ако е налице политическа воля, даден съмнителен план 
може да бъде разрешен въпреки отрицателното му въздействие върху околната среда.

Директива 2008/50/ЕО относно качеството на атмосферния въздух и за по-чист въздух 
за Европа1 предоставя две гранични стойности за PM10 и NO2 по отношение на тяхната 
концентрация в атмосферния въздух. Дневната пределна стойност за PM10 постановява 
концентрация от 50 µg/m ³ да не бъде  превишавана повече от 35 пъти за 1 календарна 
година; годишната пределна стойност поставя изискване, според което не трябва да се 
превишава средната концентрация от 40 µg/m ³. Дневната пределна стойност за NO2
постановява концентрация от 200 µg/m ³ да не бъде превишавана повече от 18 пъти за 1 
календарна година; годишната пределна стойност поставя изискване, според което не 
трябва да се превишава средната концентрация от 40 µg/m ³. От 2008 г. насам, пределно 
допустимите стойности за PM10 в конгломерат Антверпен са спазвани (по последни 
данни за 2010 г.). По отношение на NO2, почасовата пределно допустима стойност е 
спазена, но годишната пределна стойност през 2010 г. (последните налични данни) е 
била превишена в Антверпен. В съответствие с член 22 от Директива 2008/50/ЕО, 
Белгия е уведомила Комисията с молба да се удължи срока, за да изпълни годишната 
пределно допустимата стойност на NO2 до 1 януари 2015 г. Това искане все още се 
разглежда от Комисията. Информация относно уведомлението оценката на Комисията 
могат да бъдат намерени на интернет страницата на Комисията2.

Директива 2008/50/ЕО, не дава право на Комисията да наложи забрана на проекти за 
разрастване на градовете. Директивата предвижда максимално допустими равнища на 
концентрация на замърсители в атмосферния въздух и когато тези, плюс допустимото 
отклонение в някои случаи, се надвишават, следва да се създаде план за качеството на 
въздуха. Този план следва да определя подходящи мерки за постигане на съответствие 
със стандарта за качество на въздуха до момента, в който ще започне да се прилага, 
или, в случай че крайният срок за постигане е изтекъл, планът следва да дава 
възможност периодът на превишаване да бъде възможно най-кратък.

Заключение

Комисията ще продължи да наблюдава отблизо равнищата на концентрация на 
замърсители в Антверпен.

                                               
1 OВ L 152, 11.6.2008 г., стр.1.
2 http://ec.europa.eu/environment/air/quality/legislation/time_extensions.htm.


