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1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja lūdz aizliegt Antverpenes un apkārtējā autoceļu tīkla tālāku 
paplašināšanu (Antverpenes stratēģiskais plāns). Lūgumraksta iesniedzēja uzskata, ka 
satiksmes radīto daļiņu izplūdes dēļ pasliktinās gaisa kvalitāte. Viņasprāt, tas postoši ietekmē 
cilvēku veselību, tādējādi palielinot vecāku un pašvaldības izdevumus. Satiksmes tīkla 
turpmākas paplašināšanas dēļ zaudē nozīmi arī politiskas iniciatīvas, kas stimulē 
decentralizāciju un tāldarbu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 8. martā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 27. jūnijā

„Flāmu un Beļģijas iestāžu lēmumiem saistībā ar tādiem plāniem kā „Antverpenes 
stratēģiskais plāns” ir jāatbilst Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma (SVN) direktīvai1. 
Flāmu un Beļģijas iestādes ir atbildīgas par SVN procedūru izpildi. SVN direktīvas mērķis ir 
novērtēt publisku plānu un programmu ietekmi uz vidi. Tādēļ ar vidi saistīti apsvērumi, tai 
skaitā arī „pieņemamām alternatīvām”, tiek integrēti plānu un programmu sagatavošanā un 
pieņemšanā, lai tos padarītu ilgtspējīgākus. Pirms lēmumu pieņemšanas tiek veikta 
apspriešanās ar vides aizsardzības iestādēm un sabiedrību un kopā ar galīgajiem lēmumiem 

                                               
1Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2001/42/EK par noteiktu plānu un programmu ietekmes uz vidi 
novērtējumu, OV L 197, 21.7.2001, 30. lpp.
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tiek veikti pasākumi, lai izvairītos vai samazinātu kaitējumus videi. Taču SVN direktīvā nav 
tieša saikne starp negatīviem rezultātiem stratēģiskos vides ietekmes novērtēšanas procesos 
un lēmumu apstiprināt vai neapstiprināt plānu. Ja ir politiska griba to panākt, tad arī 
pretrunīgs plāns var tikt apstiprināts neskatoties uz negatīvu ietekmi uz vidi. 

Direktīvā 2008/50/EK par gaisa kvalitāti un tīrāku gaisu Eiropai1 ir noteiktas divas PM10
robežvērtības un divas NO2 robežvērtības attiecībā uz šo piesārņojošo vielu koncentrācijas 
līmeni gaisā. Dienā pieļaujamā PN10 robežvērtība nosaka, ka koncentrācija gaisā nedrīkst 
pārsniegt 50µg/m³ vairāk kā 35 reizes kalendārajā gadā, gada robežvērtība nosaka, ka vidējā 
koncentrācija gaisā nedrīkst pārsniegt 40µg/m³. Attiecībā uz NO2 dienā pieļaujamā 
robežvērtība nosaka, ka koncentrācija gaisā nedrīkst pārsniegt 200µg/m³ vairāk kā 18 reizes 
kalendārajā gadā, gada robežvērtība nosaka, ka vidējā koncentrācija gaisā nedrīkst pārsniegt 
40µg/m³. Kopš 2008. gada PM10 robežvērtības Antverpenes aglomerācijā ir ievērotas 
(jaunākie pieejamie dati ir par 2010. gadu). Attiecībā uz NO2, dienā pieļaujamā robežvērtība 
ir ievērota, taču gada robežvērtība Antverpenē tika pārsniegta 2010. gadā (jaunākie pieejamie 
dati). Saskaņā ar Direktīvas 2008/50/EK 22. pantu Beļģija ir informējusi Komisiju ar 
pieprasījumu pagarināt termiņu, kura laikā ievērot NO2 robežvērtības, līdz 2015. gada 
1. janvārim. Komisija pašlaik vērtē šo pieprasījumu. Informācija par paziņojumu un 
Komisijas vērtējumu ir pieejama Komisijas tīmekļa vietnē2. 

Direktīva 2008/50/EK nepilnvaro Komisiju noteikt aizliegumu pilsētas paplašināšanas 
projektiem. Direktīvā ir noteikti piesārņojošo vielu augstākie pieļaujamie koncentrācijas 
līmeņi apkārtējā gaisā un ja tie, kā arī dažos gadījumos noteiktā pielaides robeža, tiek 
pārsniegti, nepieciešams izveidot gaisa kvalitātes plānu. Šim plānam vajadzētu noteikt 
attiecīgus pasākumus, lai panāktu atbilstību gaisa kvalitātes standartiem līdz brīdim, kad tas 
stāsies spēkā, vai gadījumā, kad sasniegšanas termiņš jau ir beidzies, plānam vajadzētu 
nodrošināt, ka pārsniegšanas laiks būs pēc iespējas īsāks.

Secinājums

Komisija turpinās cieši uzraudzīt piesārņojuma koncentrācijas līmeņus Antverpenē.”

                                               
1 OV L 152, 11.6.2008., 1. lpp.
2 http://ec.europa.eu/environment/air/quality/legislation/time_extensions.htm.


