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Комисия по петиции

30.5.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1182/2011 , внесена от Rainer Klute, с германско гражданство, 
от името на лобистка група Friedrich-Ebert-Strasse, относно план за 
съхранение на качеството на въздуха в Möndchengladbach

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията подава сигнал поради факта, че в Möndchengladbach все още
няма планове относно запазването на качеството на въздуха в града. Според вносителя 
на петицията нормите за РМ10 (прахови частици) и NO2 са били надвишавани 
многократно и държавите – членки на ЕС, са длъжни да изготвят такъв план. 
Вносителят на петицията заявява, че планът е трябвало да бъде готов още през 
октомври 2011 г., но за момента не е изготвена дори чернова. Вносителят на петицията 
изтъква, като цитира резултатите от проучване, че в частност праховите частици 
съкращават средната продължителност на живота на германските граждани с 10 
месеца. Той настоятелно призовава Европейския парламент да инструктира 
Европейската комисия да изиска план за качеството на въздуха от град 
Möndchengladbach.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 24 февруари 2012 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 30 май 2012 г.

Директива 2008/50/ЕО относно качеството на атмосферния въздух и за по-чист въздух 
за Европа1 въвежда две допустими стойности за PM10 (прахови частици) и две 
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допустими стойности за NO2 във връзка с равнището на концентрация на тези 
замърсители в атмосферния въздух. Дневната допустима стойност за PM10 е 50µg/m³ и 
не трябва да се превишава повече от 35 пъти за една календарна година, а годишната 
допустима стойност е 40µg/m³. За NO2 се прилага почасова допустима стойност от 
200µg/m³, която не трябва да се надвишава повече от 18 пъти за една календарна 
година, и средна годишна стойност от 40µg/m³. 

От 2005 г. годишната допустима стойност на PM10 и почасовата допустима стойност на 
NO2 никога не са били превишавани в Mönchengladbach. Дневната допустима стойност 
на PM10 е била превишена един ден през 2009 г., докато през 2010 г. стойностите 
отново са в норма. Предварителните данни, поместени на уебстраницата на 
германската агенция за околна среда1, показват обаче, че дневната допустима стойност 
на PM10 е била превишена в района през 2011 г. 

От 2006 г. насам годишната допустима стойност на NO2 в Mönchengladbach се 
превишава. Съгласно член 22, параграф 1 от Директива 2008/50/ЕО, Германия е 
съобщила, че крайният срок за прилагане на допустимите стойности на NO2 е отложен 
най-късно за 1 януари 2015 г. за някои области, включително Mönchengladbach2. 
Комисията разполага с девет месеца за оценка на нотификацията. 

В нотификацията германските органи посочват, че понастоящем се изготвя план за 
качеството на въздуха в Mönchengladbach и че проект на плана ще бъде готов в средата 
на 2012 г.

Заключение

Комисията ще продължи да контролира равнищата на концентрация на замърсители и 
ще следи за изготвянето на план за качеството на въздуха в град Mönchengladbach, 
съгласно обявеното от германските органи.
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