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Przedmiot: Petycja 1279/2011, którą złożyła Leona Maes (Belgia), w sprawie 
zanieczyszczenia powietrza w Antwerpii

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję zwraca się o ustanowienie zakazu dalszej rozbudowy sieci dróg 
w Antwerpii i wokół tego miasta (Masterplan Antwerpen). Według składającej petycję jakość 
powietrza ulega stałemu pogorszeniu na skutek pyłu zawieszonego emitowanego w wyniku 
ruchu ulicznego. Składająca petycję twierdzi, że ma to szkodliwy wpływ na zdrowie ludzi 
i powoduje wysokie koszty po stronie rodziców oraz wspólnoty. Dalsza rozbudowa sieci dróg 
podważa też politykę zachęt, która stymuluje decentralizację i pracę z domu. 

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 8 marca 2012 r. Zwrócono się do Komisji 
o dostarczenie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 27 czerwca 2012 r.

Podejmując decyzje na temat planów takich jak Masterplan Antwerpen, władze flamandzkie 
i belgijskie muszą spełniać wymogi dyrektywy w sprawie strategicznej oceny oddziaływania 
na środowisko (SEA)1. Dopilnowanie, by została przeprowadzona strategiczna ocena 
oddziaływania na środowisko, stanowi obowiązek władz flamandzkich / belgijskich. Celem 
dyrektywy SEA jest zapewnienie oceny oddziaływania publicznych planów i programów na 
środowisko. Dlatego też rozważania w kwestiach ekologicznych, szczególnie te dotyczące 
racjonalnych rozwiązań alternatywnych, stanowią część procesu przygotowania 

                                               
1Dyrektywa 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie oceny wpływu niektórych planów 
i programów na środowisko, Dz.U. L 197, 21.7.2001, s. 30.
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i przyjmowania planów i programów, co ma na celu nadanie im bardziej zrównoważonego 
charakteru. Przed podjęciem decyzji przeprowadzane są konsultacje ze społeczeństwem oraz 
organami odpowiedzialnymi za ochronę środowiska, a ostatecznym decyzjom towarzyszą 
środki mające na celu uniknięcie lub zminimalizowanie szkód dla środowiska. Dyrektywa 
SEA nie wprowadza jednak bezpośredniego związku pomiędzy negatywnym wynikiem 
procedury SEA a decyzją w sprawie wydania pozwolenia na realizację danego planu. Jeżeli 
istnieje ku temu wola polityczna, kontrowersyjny plan może zostać zatwierdzony, nawet jeśli 
wywiera negatywny wpływ na środowisko. 

Dyrektywa 2008/50/WE w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy1

przewiduje dwie dopuszczalne wartości dla PM10 i NO2 w odniesieniu do ich stężenia 
w powietrzu atmosferycznym. Dzienna dopuszczalna wartość dla PM10 wymaga, aby stężenie 
50µg/m³ nie było przekraczane częściej niż 35 razy w danym roku kalendarzowym, a roczna 
dopuszczalna wartość wymaga, aby nie było przekraczane średnie stężenie w wysokości 
40µg/m³. Jeśli chodzi o NO2, godzinowa dopuszczalna wartość wymaga, aby stężenie 
200µg/m³ nie było przekraczane częściej niż 18 razy w danym roku kalendarzowym, a roczna 
dopuszczalna wartość wymaga, aby nie było przekraczane średnie stężenie w wysokości 
40µg/m³. W aglomeracji Antwerpii od 2008 r. przestrzegane są wartości dopuszczalne dla 
PM10 (ostatnie dostępne dane dotyczą 2010 r.). Jeśli chodzi o NO2, przestrzegana jest 
godzinowa dopuszczalna wartość, ale roczna dopuszczalna wartość w Antwerpii została 
przekroczona w 2010 r. (ostatnie dostępne dane). Zgodnie z art. 22 dyrektywy 2008/50/WE 
Belgia powiadomiła o tym Komisję, zwracając się o przedłużenie terminu przestrzegania 
rocznej dopuszczalnej wartości dla NO2 do dnia 1 stycznia 2015 r. Wniosek ten jest wciąż 
jeszcze oceniany przez Komisję. Informacje dotyczące powiadomienia oraz oceny 
przeprowadzonej przez Komisję można znaleźć na stronie Komisji Europejskiej2. 

Dyrektywa 2008/50/WE nie uprawnia Komisji do wydawania zakazów w sprawie projektów 
rozwoju miast. Dyrektywa przewiduje maksymalne poziomy stężenia substancji 
zanieczyszczających w powietrzu atmosferycznym, a gdy zostają one przekroczone 
(z uwzględnieniem dopuszczalnego marginesu tolerancji w niektórych przypadkach), 
wymagane jest sporządzenie planu dotyczącego jakości powietrza. Plan ten powinien określać 
odpowiednie środki mające na celu osiągnięcie zgodności z daną normą jakości powietrza, 
zanim wejdzie ona w życie, albo jeżeli termin osiągnięcia tej zgodności już minął, 
dopilnowanie, by okres przekraczania tych norm był jak najkrótszy.

Wnioski

Komisja będzie nadal uważnie obserwować stężenie substancji zanieczyszczających 
w Antwerpii.

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


