
CM\907488DA.doc PE492.742v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

EUROPA-PARLAMENTET 2009 - 2014

Udvalget for Andragender

27.6.2012

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1279/2011 af Leona Maes, belgisk statsborger, om 
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1. Sammendrag

Andrageren anmoder om, at der nedlægges forbud mod yderligere udvidelse af vejnettet i og 
omkring Antwerpen (Masterplan Antwerpen). Ifølge andrageren forringes luftkvaliteten 
konstant på grund af partikler fra trafikken. Dette har ifølge andrageren en yderst skadelig 
virkning på befolkningens sundhed og medfører højere omkostninger for forældre og 
samfundet. Yderligere udvidelse af trafiknettet underminerer endvidere incitamentspolitikken, 
som fremmer decentralisering og hjemmearbejde. 

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 8 marts 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 27. juni 2012

For beslutninger vedrørende planer såsom Masterplan Antwerpen skal de flamske/belgiske 
myndigheder følge kravene i EU-direktivet om strategisk miljøvurdering (SMV)1. Det er de 
flamske/belgiske myndigheders ansvar, at SMV-proceduren udføres. Formålet med SMV-
direktivet er at vurdere miljøvirkningerne af offentlige planer og programmer. Derfor er 
miljøhensyn, herunder vedrørende "rimelige alternativer", integreret i udarbejdelsen og 
vedtagelsen af planer og programmer med henblik på at gøre dem mere bæredygtige. Forud 
for vedtagelsen af beslutninger bliver miljømyndighederne og offentligheden hørt, og de 

                                               
1Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/42/EF af 27. juni 2001 om vurdering af bestemte planers og 
programmers indvirkning på miljøet (EFT L 197 af 21.7.2001, s. 30).
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endelige beslutninger ledsages af foranstaltninger med henblik på at undgå eller mindske 
skaderne på miljøet. Der er dog ikke nogen direkte sammenhæng i SMV-direktivet mellem 
SMV-processens negative resultater og beslutningen om at give tilladelse til en plan eller ej. 
Hvis der er politisk vilje til det, kan en kontroversiel plan godt godkendes på trods af en 
negativ indvirkning på miljøet.

Direktiv 2008/50/EF1 om luftkvaliteten og renere luft i Europa giver to grænseværdier for 
henholdsvis PM10 og NO2 for så vidt angår deres koncentration i luften. Den daglige 
grænseværdi for PM10 kræver, at en koncentration på 50 µg/m³ ikke overskrides mere end 35 
gange pr. kalenderår; den årlige grænseværdi kræver, at en gennemsnitlig koncentration på 40 
μg/m³ ikke overskrides. Med hensyn til NO2 kræver timegrænseværdien, at en koncentration 
på 200 µg/m³ ikke overskrides mere end 18 gange pr. kalenderår; den årlige grænseværdi 
kræver, at en gennemsnitlig koncentration på 40 μg/m³ ikke overskrides. Siden 2008 har 
PM10-grænseværdierne været overholdt i byområdet Antwerpen (senest tilgængelige data er 
fra 2010). Med hensyn til NO2 er timegrænseværdien overholdt, men den årlige grænseværdi 
blev i 2010 (senest tilgængelige data) overskredet i Antwerpen. I overensstemmelse med 
artikel 22 i direktiv 2008/50/EF har Belgien anmodet Kommissionen om en forlængelse af 
fristen for overholdelse af den årlige NO2-grænseværdi indtil 1. januar 2015. Denne 
anmodning er stadig i færd med at blive vurderet af Kommissionen. Oplysninger om 
anmodningen og Kommissionens vurdering kan ses på Kommissionens hjemmeside2. 

Direktiv 2008/50/EF giver ikke Kommissionen hjemmel til at indføre et forbud mod 
byudviklingsprojekter. Direktivet indeholder bestemmelser om forurenende stoffers 
maksimale koncentration i luften, og når disse grænseværdier overskrides – i nogle tilfælde 
tillagt en tilladt tolerancemargen – skal en luftkvalitetsplan etableres. Denne plan skal 
indeholde passende foranstaltninger til enten at sikre overholdelse af standarden for 
luftkvalitet, inden fristen udløber, eller i tilfælde af at fristen allerede er udløbet, skal planen 
gøre det muligt at holde overskridelsesperioden så kortvarig som muligt.

Konklusion

Kommissionen vil fortsat nøje overvåge forurenende stoffers koncentration i Antwerpen.

                                               
1 EUT L 152 af 11.6.2008, s. 1.
2 http://ec.europa.eu/environment/air/quality/legislation/time_extensions.htm.


