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Θέμα: Αναφορά 1279/2011, της Leona Maes, βελγικής ιθαγένειας, σχετικά με τη 
ρύπανση του ατμοσφαιρικού αέρα στην Αμβέρσα

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα ζητεί την απαγόρευση επέκτασης του οδικού δικτύου μέσα και γύρω από την 
Αμβέρσα (Masterplan Antwerpen). Σύμφωνα με την αναφέρουσα, η ποιότητα του 
ατμοσφαιρικού αέρα επιδεινώνεται συνεχώς λόγω των μικροσωματιδίων που προκαλούνται 
από την κυκλοφοριακή κίνηση. Το γεγονός αυτό, σύμφωνα με την αναφέρουσα, έχει ολέθριες 
συνέπειες για τη δημόσια υγεία και οδηγεί σε αυξημένες δαπάνες που επιβαρύνουν τους 
γονείς και την κοινωνία. Επιπλέον, επέκταση της κυκλοφοριακής κίνησης υπονομεύει την 
πολιτική ενθάρρυνσης στον τομέα της αποκέντρωσης και της κατ' οίκον εργασίας. 

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 8 Μαρτίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 27 Ιουνίου 2012.

Οι φλαμανδικές/βέλγικες αρχές πρέπει να ακολουθούν την οδηγία για τη στρατηγική 
περιβαλλοντική εκτίμηση (ΣΠΕ) όταν λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με σχέδια όπως είναι το  
Masterplan Antwerpen1. Οι φλαμανδικές/βέλγικες αρχές είναι αρμόδιες για την διεξαγωγή 
της διαδικασίας ΣΠΕ. Σκοπός της οδηγίας ΣΠΕ είναι η αξιολόγηση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων δημόσιων σχεδίων και προγραμμάτων. Άρα, οι περιβαλλοντικές διαστάσεις, 
συμπεριλαμβανομένων των «λογικών εναλλακτικών δυνατοτήτων» λαμβάνονται υπόψη κατά 

                                               
1Οδηγία 2001/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την εκτίμηση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων, ΕΕ L 197, 21.7.2001, σελ.30.
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την προετοιμασία και την έγκριση σχεδίων, με σκοπό να καταστούν πιο βιώσιμα. Πριν την 
έγκριση αποφάσεων, ζητείται η γνώμη των αρμόδιων για το περιβάλλον αρχών και του 
κοινού και οι τελικές αποφάσεις συμπληρώνονται από μέτρα που στοχεύουν στην αποτροπή 
ή μετριασμό περιβαλλοντικών ζημιών. Ωστόσο, στο πλαίσιο της οδηγίας ΣΠΕ, δεν υπάρχει 
άμεση σχέση μεταξύ των αρνητικών πορισμάτων της διαδικασίας ΣΠΕ και της απόφασης 
υπέρ ή κατά χορήγησης άδειας. Εάν η χορήγηση άδειας είναι αποτέλεσμα πολιτικής 
βούλησης, ένα αμφιλεγόμενο σχέδιο μπορεί να εγκριθεί παρά τις αρνητικές του επιπτώσεις 
στο περιβάλλον.   

Η οδηγία 2008/50/ΕΚ για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για 
την Ευρώπη1 προβλέπει δύο οριακές τιμές για τα σωματίδια PM10 και δύο οριακές τιμές για 
το διοξείδιο του αζώτου (NO2) όσον αφορά τα επίπεδα συγκέντρωσης ρύπων στον 
ατμοσφαιρικό αέρα. Η ημερήσια οριακή τιμή για τα σωματίδια PM10 είναι 50µg/m³ και δεν 
πρέπει να γίνεται υπέρβαση περισσότερο από 35 φορές ανά ημερολογιακό έτος· ενώ ή ετήσια 
οριακή τιμή ορίζει την κατά μέσο όρο συγκέντρωση σε 40µg/m³ το ανώτερο. Όσον αφορά το 
NO2, η ωριαία οριακή τιμή είναι 200µg/m³ και δεν πρέπει να γίνεται υπέρβαση περισσότερο 
από 18 φορές ανά ημερολογιακό έτος· ενώ ή ετήσια οριακή τιμή ορίζει την κατά μέσο όρο 
συγκέντρωση σε 40µg/m³ το ανώτερο. Από το 2008, στην πόλη της Αμβέρσας δεν έχει 
σημειωθεί υπέρβαση των οριακών τιμών για τα σωματίδια PM10 (τα τελευταία διαθέσιμα 
στοιχεία χρονολογούνται από το 2010). Όσον αφορά το NO2, στην Αμβέρσα τηρείται η 
ωριαία οριακή τιμή αλλά το 2010 έγινε υπέρβαση της ετήσιας οριακής τιμής (σύμφωνα με τα 
τελευταία διαθέσιμα στοιχεία). Στο πλαίσιο του άρθρου 22 της οδηγίας 2008/50/ΕΚ, το 
Βέλγιο έχει υποβάλλει αίτημα προς την Επιτροπή για παράτασης της προθεσμίας 
συμμόρφωσης της ετήσιας οριακής τιμής του NO2 έως την 1η Ιανουαρίου 2015. Το αίτημα 
βρίσκεται ακόμη υπό εξέταση από την Επιτροπή. Πληροφορίες σχετικές με την 
γνωστοποίηση αιτήματος και την αξιολόγηση από την Επιτροπή είναι διαθέσιμες στην 
ηλεκτρονική σελίδα της Επιτροπής2. 

Η οδηγία 2008/50/ΕΚ δεν  δικαιοδοτεί την Επιτροπή να επιβάλει την απαγόρευση σχεδίων 
αστικής επέκτασης. Η οδηγία προβλέπει την οριακή τιμή συγκέντρωσης ρύπων στον 
ατμοσφαιρικό αέρα και την εφαρμογή σχεδίου για την ποιότητα του αέρα, σε περίπτωση 
υπέρβασης της οριακής τιμής και ενδεχόμενου περιθωρίου ανοχής. Το σχέδιο αυτό θα πρέπει 
να ορίζει κατάλληλα μέτρα είτε για την επίτευξη συμμόρφωσης προς τα πρότυπα ποιότητας 
του αέρα τη στιγμή εφαρμογής του, ή σε περίπτωση που η προθεσμία έχει ήδη λήξει, το 
σχέδιο θα πρέπει να φροντίσει για την συντομότερη δυνατή περίοδο της υπέρβασης.

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή θα συνεχίσει τη στενή παρακολούθηση της συγκέντρωσης ρύπων στην Αμβέρσα.

                                               
1 ΕΕ L 152 της 11.6.2008, σελ. 1.
2 http://ec.europa.eu/environment/air/quality/legislation/time_extensions.htm.


