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1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja prašo uždrausti kelių tinklo plėtrą Antverpeno mieste ir aplink jį 
(Masterplan Antwerpen). Pasak peticijos pateikėjos, dėl transporto didėja oro tarša 
kietosiomis dalelėmis ir nuolat prastėja oro kokybė. O tai, peticijos pateikėjos teigimu, 
pražūtinga gyventojų sveikatai, didėja tėvų ir bendruomenės patiriamos išlaidos. Be to, 
transporto infrastruktūros plėtra kenkia decentralizacijos ir darbo namuose skatinimo 
politikai. 

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. kovo 8 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. birželio 27 d.

„Priimdamos sprendimus dėl tokių planų kaip Masterplan Antwerpen, Flandrijos / Belgijos 
valdžios institucijos turi laikytis ES strateginio poveikio aplinkai vertinimo (SPAV) 
direktyvos1 reikalavimų. Už SPAV procedūros įgyvendinimą atsako Flandrijos / Belgijos 
valdžios institucijos. Strateginio poveikio aplinkai vertinimo direktyvos tikslas – įvertinti 
viešųjų planų ir programų poveikį aplinkai. Taigi, aplinkosaugos aspektai, taip pat ir dėl 
„priimtinų alternatyvų“, yra įtraukiami į rengiamus ir priimamus planus ir programas siekiant, 
kad šie būtų tvaresni. Prieš priimant sprendimus, konsultuojamasi su aplinkosaugos 

                                               
1Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/42/EB dėl tam tikrų planų ir programų poveikio aplinkai 
vertinimo, OL L 197, 2001 7 21, p. 30.
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institucijomis, visuomene, ir galutiniai sprendimai priimami kartu numatant priemones, 
skirtas išvengti žalos aplinkai ar ją sušvelninti. Tačiau SPAV direktyvoje nėra tiesioginio 
ryšio tarp neigiamų SPAV procedūros rezultatų ir sprendimo pritarti planui ar ne. Jei yra 
politinė valia tai daryti, ginčytinam planui gali būti pritarta nepaisant neigiamo poveikio 
aplinkai.   

Direktyvoje 2008/50/EB dėl aplinkos oro kokybės ir švaresnio oro Europoje1 nustatyta po dvi
kietųjų dalelių KD10 ir NO2 koncentracijos aplinkos ore ribines vertes. Nustatyta KD10
koncentracijos 50µg/m³ ribinė vertė, kurios negalima viršyti daugiau kaip 35 kartus per 
kalendorinius metus; metinė ribinė vertė nustato, kad negalima viršyti vidutinės 40µg/m³ 
koncentracijos. Dėl NO2, nustatyta šios medžiagos 200µg/m³ valandos ribinė vertė, kurios 
negalima viršyti daugiau kaip 18 kartų per kalendorinius metus; metinė ribinė vertė nustato, 
kad negalima viršyti vidutinės 40µg/m³ koncentracijos. Nuo 2008 m. Antverpeno 
aglomeracijoje laikomasi kietųjų dalelių KD10 ribinių verčių (naujausi turimi duomenys yra 
2010 m.). Dėl NO2, Antverpene laikomasi šios medžiagos valandos ribinės vertės, tačiau 
metinė ribinė vertė 2010 m. (naujaisiais turimais duomenimis) buvo viršyta. Vadovaudamasi 
Direktyvos 2008/50/EB 22 straipsniu, Belgija apie tai informavo Komisiją ir paprašė pratęsti 
terminą laikytis metinės NO2 ribinės vertės iki 2015 m. sausio 1 d. Komisija vis dar vertina 
gautą prašymą. Informaciją apie pranešimą ir Komisijos vertinimą galima rasti Komisijos 
interneto svetainėje2. 

Direktyvoje 2008/50/EB Komisijai nesuteikta įgaliojimų drausti miesto plėtros projektus. 
Direktyvoje numatyti didžiausi leistini teršalų koncentracijos kiekiai aplinkos ore, ir kai jie 
bei kai kuriais atvejais leistinos nukrypimo normos yra viršijami, turi būti parengtas oro 
kokybės planas. Šiame plane turėtų būti numatytos reikiamos priemonės, kurios arba padėtų 
užtikrinti oro kokybės standarto atitiktį iki to laiko, kol jis bus taikomas, arba, tuo atveju, kai 
ribinių verčių pasiekimo terminas jau baigėsi, užtikrintų, kad šios vertės būtų viršijamos kuo 
trumpesnį laikotarpį.“

Išvada

Komisija ir toliau atidžiai stebės teršalų koncentracijos lygį Antverpene.

                                               
1 OL L 152, 2008 6 11, p. 1.
2 http://ec.europa.eu/environment/air/quality/legislation/time_extensions.htm.


