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Ref.: Petiția nr. 1279/2011, adresată de Leona Maes, de cetățenie belgiană, privind 
poluarea aerului în Anvers

1. Rezumatul petiției

Petiționara solicită o interdicție privind extinderea rețelei rutiere din cadrul și din jurul 
orașului Anvers (Masterplan Antwerpen). Potrivit petiționarei, calitatea aerului se 
deteriorează constant ca urmare a particulelor care provin din trafic. În opinia petiționarei, 
această chestiune are un efect devastator asupra sănătății oamenilor și determină costuri mai 
mari pentru părinți și pentru comunitate. Extinderea suplimentară a rețelei rutiere subminează 
și politica de stimulente care favorizează descentralizarea și munca la domiciliu. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 8 martie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 27 iunie 2012

În ceea ce privește deciziile referitoare la planuri precum Masterplan Antwerpen, autoritățile 
flamande/belgiene trebuie să respecte cerințele menționate în Directiva UE privind evaluarea 
strategică a efectelor asupra mediului (EEM) 1. Realizarea procedurii EEM ține de competența 
autorităților flamande/belgiene. Scopul Directivei EEM este evaluarea consecințelor 
planurilor si programelor publice asupra mediului. Astfel, considerentele legate de mediu, 
inclusiv acele referitoare la „alternativele rezonabile”, fac parte din pregătirea și adoptarea 
planurilor și programelor pentru ca acestea să fie mai durabile. Înaintea adoptării deciziilor, se 
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consultă autoritățile responsabile cu protecția mediului și publicul, iar deciziile finale sunt 
însoțite de măsuri al căror scop este să evite sau să atenueze daunele asupra mediului 
înconjurător. Cu toate acestea, nu există nicio legătură directă, în cadrul Directivei EEM, între 
concluziile negative ale procesului de EEM și decizia de a autoriza sau nu planul. Dacă există 
o voință politică favorabilă, un plan controversat ar putea fi autorizat în pofida unui efect 
negativ asupra mediului.   

Directiva 2008/50/CE privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa1

prevede două valori-limită, și anume PM10 și NO2, în ceea ce privește concentrația acestora în 
aerul înconjurător. Valoarea-limită zilnică pentru PM10 cere să nu se depășească concentrația 
de 50µg/m³ mai mult de 35 de ori într-un an calendaristic; valoarea-limită anuală cere să nu se 
depășească concentrația medie de 40µg/m³. În ceea ce privește NO2, valoarea-limită pe oră 
cere să nu se depășească concentrația de 200µg/m³ mai mult de 18 ori într-un an calendaristic; 
valoarea-limită anuală cere să nu se depășească concentrația medie de 40µg/m³. Începând cu 
anul 2008, în aglomerația din Anvers se respectă valorile-limită de PM10 (cele mai recente 
date disponibile sunt pentru 2010). În ceea ce privește NO2, valoarea-limită pe oră respectă 
cerințele, însă cea anuală a fost depășită în Anvers în anul 2010 (potrivit ultimelor date 
disponibile). În conformitate cu articolul 22 din Directiva 2008/50/CE, Belgia a înștiințat 
Comisia, solicitând prelungirea termenului de respectare a valorii-limită anuale de NO2 până 
la 1 ianuarie 2015.  Această cerere este încă evaluată de către Comisie. Informațiile cu privire 
la avizul și la evaluarea efectuată de către Comisie pot fi găsite pe site-ul web al acesteia2. 

Directiva 2008/50/CE nu conferă Comisiei competența de a interzice proiectele de extindere 
urbană. Directiva prevede nivelurile de concentrație maximă a poluanților în aerul 
înconjurător și în momentul în care acestea și, în anumite cazuri, marja de toleranță 
admisibilă, sunt depășite, este nevoie de stabilirea unui plan privind calitatea aerului. Acest 
plan trebuie să stabilească măsurile adecvate fie în vederea respectării standardului de calitate 
a aerului până în momentul în care acesta se va aplica, fie, în cazul în care termenul pentru 
respectarea standardului a expirat deja, în vederea reducerii la maxim a perioadei de depășire 
a termenului respectiv.

Concluzii

Comisia va continua monitorizarea îndeaproape a nivelurilor de concentrație a poluanților în 
Anvers.

                                               
1 JO L 152, 11.6.2008, p. 1.
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