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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója azt kéri, hogy tiltsák meg az antwerpeni és az Antwerpen körüli 
úthálózat további bővítését (Masterplan Antwerpen). A petíció benyújtója szerint a 
gépjárművekből származó szálló por miatt folyamatosan romlik a levegőminőség, aminek 
véleménye szerint végzetes népegészségügyi következményei vannak, és magasabb 
költségekkel jár a szülőkre és a közösségre nézve is. A közúthálózat további bővítése a 
decentralizáció és az otthonról történő munkavégzés területén kifejtett ösztönző 
intézkedéseket is aláássa.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. március 8. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. június 27.

A Masterplan Antwerpenhez hasonló terveket érintő döntések esetében a flamand/belga 
hatóságoknak követniük kell a stratégiai környezeti vizsgálatról (SKV) szóló uniós irányelv1

előírásait. A flamand/belga hatóságok felelőssége, hogy az SKV-eljárást lefolytassák. Az 
SKV-irányelv célja az állami tervek és programok környezeti hatásainak felmérése. Ebből 

                                               
1Bizonyos tervek és programok környezeti hatásainak felméréséről szóló 2001/42/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv, HL L 197., 2001.7.21., 30.o.



PE492.742v01-00 2/2 CM\907488HU.doc

HU

következik, hogy a környezetvédelmi megfontolásokat, beleértve az ésszerű alternatívákra 
vonatkozóakat is, integrálni kell a tervek és programok előkészítésébe és elfogadásába annak 
érdekében, hogy fenntarthatóbbak legyenek. A határozatok elfogadása előtt kikérik a 
környezetvédelmi hatóságok és az érintett lakosság véleményét, és a végső határozatokat a 
környezeti károk elkerülését vagy enyhítését célzó intézkedések kísérik. Ugyanakkor az SKV-
irányelvben nincs közvetlen kapcsolat az SKV-eljárás során kiderített negatív tények és a terv 
engedélyezéséről szóló határozat között. Ha a politikai akarat azt kívánja, akkor egy 
ellentmondásos tervet is engedélyezhetnek a környezetre való negatív hatása ellenére.   

A környezeti levegő minőségéről és a Tisztább levegőt Európának elnevezésű programról 
szóló 2008/50/EK irányelv1 két határértéket határoz meg, mégpedig a PM10 és a nitrogén-
dioxid környezeti levegőben való koncentrációját illetően. A PM10 napi határértéke 50µg/m³, 
melyet egy naptári évben nem szabad 35-nél több alkalommal átlépni.  Az éves határérték 
pedig előírja, hogy az átlagos koncentráció nem lépheti túl a 40µg/m³-t. A nitrogén-dioxid 
esetében az óránkénti határérték 200 µg/m³, amely egy naptári évben legfeljebb 
tizennyolcszor léphető túl, az éves átlag határértéke pedig 40 µg/m3. 2008 óta a PM10-
koncentráció Antwerpen agglomerációjában megfelel a határértéknek (a 2010-es, legutolsó 
rendelkezésre álló adatok szerint).  A nitrogén-dioxid esetében az óránkénti határértéket nem 
lépték túl, de az éves határértéket 2010-ben (a legutolsó rendelkezésre álló adatok 
felvételekor) meghaladták Antwerpenben. A 2008/50/EK irányelv 22. cikkével összhangban 
Belgium értesítette a Bizottságot, kérvényezve a nitrogén-dioxidra vonatkozó éves 
határértéknek való megfelelésre vonatkozó határidő meghosszabbítását 2015. január 1-ig. A 
kérvényt a Bizottság még vizsgálja. Az értesítésről és a Bizottság vizsgálatáról a Bizottság 
honlapján2 található információ. 

A 2008/50/EK irányelv nem jogosítja fel a Bizottságot a városfejlesztési projektek 
megtiltására. Az irányelv meghatározza a szennyező anyagok maximális koncentrációját a 
környezeti levegőben, és amennyiben ezeket és egyes esetekben a vonatkozó tűréshatárt 
túllépik, levegőminőségi tervet kell készíteni. Ennek a tervnek megfelelő intézkedéseket kell 
tartalmaznia vagy a levegőminőségi standardnak való, határidőre történő megfelelés 
érdekében, vagy, amennyiben a megvalósítás határideje már lejárt, a tervnek lehetővé kell 
tennie, hogy a határértékek túllépésének időszaka a lehető legrövidebb legyen. 

Következtetés

A Bizottság továbbra is gondosan nyomon követi a szennyező anyagok koncentrációjának 
szintjeit Antwerpenben.

                                               
1 HL L 152., 2008.11.6., 1.o.
2 http://ec.europa.eu/environment/air/quality/legislation/time_extensions.htm.


