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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1182/2011, του Rainer Klute, γερμανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος 
της ομάδας συμφερόντων Friedrich-Ebert-Strasse, σχετικά με ένα σχέδιο για 
να διατηρείται καθαρός ο αέρας της πόλης Mönchengladbach

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων παραπονείται για το γεγονός ότι η πόλη Mönchengladbach εξακολουθεί να μην 
έχει σχέδιο για να διατηρείται καθαρός ο αέρας της πόλης. Σύμφωνα με τον αναφέροντα, 
έχουν σημειωθεί πολλές υπερβάσεις των ορίων για PM10 (μικροσωματίδια) και NO2 και 
έχουν τα κράτη μέλη της ΕΕ την υποχρέωση να καταρτίσουν ένα τέτοιο σχέδιο. Ο αναφέρων 
δηλώνει ότι θα έπρεπε να είναι έτοιμο ένα σχέδιο από τον Οκτώβριο του 2011, αλλά ότι δεν 
υπάρχει καν προκαταρκτικό σχέδιο. Ο αναφέρων επισημαίνει ότι προκύπτει από έρευνες ότι 
ιδίως τα μικροσωματίδια μειώνουν το μέσο προσδόκιμο ζωής των κατοίκων της Γερμανίας 
κατά 10 μήνες. Ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αναθέσει στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή να απαιτήσει την κατάρτιση ενός σχεδίου διαχείρισης της ποιότητας του αέρα για 
την πόλη Mönchengladbach.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 24 Φεβρουαρίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Μαΐου 2011

Η οδηγία 2008/50/ΕΚ για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για 
την Ευρώπη1 προβλέπει δύο οριακές τιμές για τα σωματίδια ΑΣ10 και δύο οριακές τιμές για 
το διοξείδιο του αζώτου (NO2) όσον αφορά τα επίπεδα συγκέντρωσης ρύπων στον 
                                               
1 ΕΕ L 152 της 11.6.2008, σελ. 1.
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ατμοσφαιρικό αέρα.  Η ημερήσια οριακή τιμή για τα σωματίδια PM10 είναι 50µg/m³ και δεν 
πρέπει να υπερβαίνεται περισσότερο από 35 φορές ανά ημερολογιακό έτος, ενώ ή ετήσια 
οριακή τιμή έχει οριστεί σε 40µg/m³. Όσον αφορά το NO2, η ωριαία οριακή τιμή είναι 
200µg/m³ και δεν πρέπει να υπερβαίνεται περισσότερο από 18 φορές ανά ημερολογιακό έτος, 
ενώ η ετήσια μέση τιμή ανέρχεται σε 40µg/m³. 

Από το 2005, στην πόλη Mönchengladbach δεν έχει υπάρξει υπέρβαση ούτε της ετήσιας 
τιμής για τα σωματίδια PM10 ούτε της ωριαίας τιμής για το διοξείδιο του αζώτου. Το 2009 
υπήρξε υπέρβαση της ημερήσιας οριακής τιμής για τα σωματίδια PM10 κατά μία μέρα ενώ το 
2010 η τιμή επανήλθε στο επιτρεπόμενο όριο. Ωστόσο, βάσει των προκαταρτικών 
διαθέσιμων στοιχείων που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της περιβαλλοντικής υπηρεσίας 
της Γερμανίας1 το 2011 στην εν λόγω περιοχή υπήρξε υπέρβαση της ημερήσιας οριακής 
τιμής για τα σωματίδια PM10.

Επίσης, το 2006 στην ίδια πόλη έγινε υπέρβαση της ετήσιας οριακής τιμής που ισχύει για το 
διοξείδιο του αζώτου. Η Γερμανία, εφαρμόζοντας το άρθρο 22 παράγραφος 1 της οδηγίας 
2008/50/ΕΚ, κοινοποίησε ότι μεταθέτει την προθεσμία εφαρμογής των οριακών τιμών για το 
διοξείδιο του αζώτου το αργότερο μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2015 για διάφορες περιοχές, 
συμπεριλαμβανομένης της πόλης Mönchengladbach2. Η Επιτροπή έχει στη διάθεσή της εννέα 
μήνες για να αξιολογήσει την κοινοποίηση.

Στην κοινοποίηση, οι γερμανικές αρχές αναφέρουν ότι εκπονείται επί του παρόντος σχέδιο 
για την ποιότητα του αέρα στην πόλη Mönchengladbach και ότι προσχέδιο αυτού θα είναι 
έτοιμο κατά τα μέσα του 2012.

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή θα συνεχίσει να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τα επίπεδα συγκέντρωσης ρύπων 
και τις εξελίξεις για την εκπόνηση του σχεδίου σχετικά με την ποιότητα του αέρα στο 
Mönchengladbach όπως ανακοίνωσαν οι γερμανικές αρχές.

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


