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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1182/2011, af Rainer Klute, tysk statsborger, for 
"Interessengemeinschaft Friedrich-Ebert-Strasse", om en plan til bevarelse af ren 
luft i Mönchengladbach

1. Sammendrag

Andrageren klager over, at byen Mönchengladbach stadig ikke har udarbejdet en plan for 
bevarelse af ren luft i byen. Ifølge andrageren er der forekommet mange overskridelser af 
standarderne for PM10 (partikelmateriale) og NO2, og EU-medlemsstaterne er forpligtet til at 
udarbejde planer. Andrageren anfører, at der i oktober 2011 burde have været udarbejdet en 
plan, men at der end ikke findes et udkast til en sådan. Andrageren henviser til, at det af 
undersøgelser fremgår, at navnlig partikelmateriale i Tyskland forkorter menneskers 
gennemsnitlige forventede levealder med 10 måneder. Han anmoder Parlamentet om at bede 
Kommissionen kræve, at Mönchengladbach udarbejder en plan.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 24. februar 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. maj 2012

"I direktiv 2008/50/EF om luftkvaliteten og renere luft i Europa1 fastlægges der to 
grænseværdier for PM10 og to grænseværdier for NO2 med hensyn til 
koncentrationsniveauerne herfor i luften. Dagsgrænseværdien for PM10 er på 50µg/m³ og må 
ikke overskrides mere end 35 gange pr. kalenderår, og årsgrænseværdien er på 40 µg/m³. For 
NO2 gælder en timegrænseværdi på 200 μg/m³, som ikke må overskrides mere end 18 gange 
                                               
1 EUT L 152 af 11.6.2008, s. 1.
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pr. kalenderår, samt et årsgennemsnit på 40 µg/m³. 

Siden 2005 er årsgrænseværdien for PM10 og timegrænseværdien for NO2 aldrig blevet 
overskredet i Mönchengladbach. Dagsgrænseværdien for PM10 blev overskredet med én dag 
i 2009, mens grænseværdierne blev overholdt igen i 2010. Foreløbige data, som er 
tilgængelige via det tyske miljøagenturs websted1 viser imidlertid, at dagsværdien for PM10 
blev overskredet i området i 2011. 

Årsgrænseværdien for NO2 er blevet overskredet i Mönchengladbach siden 2006. Tyskland 
har i medfør af artikel 22, stk. 1, i direktiv 2008/50/EF meddelt, at landet vil udsætte fristerne 
for NO2-grænseværdierne til senest den 1. januar 2015 for adskillige områder, heriblandt 
Mönchengladbach2. Kommissionen har en frist på ni måneder til at tage stilling til 
meddelelsen. 

I meddelelsen anfører de tyske myndigheder, at en luftkvalitetsplan for Mönchengladbach er 
under udarbejdelse, og at et udkast forventes klart medio 2012.

Konklusion

Kommissionen vil fortsat nøje overvåge koncentrationsniveauerne og følge op på etableringen 
af en luftkvalitetsplan for Mönchengladbach, som meddelt af de tyske myndigheder."

                                               
1 http://www.env-it.de/umweltbundesamt/luftdaten/documents.fwd.
2 http://ec.europa.eu/environment/air/quality/legislation/time_extensions.htm.


