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möndchengladbachi levegőminőségre vonatkozó tervről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója panaszt tesz amiatt, hogy Möndchengladbach városa még mindig nem
rendelkezik a város levegőminőségére vonatkozó tervvel. A petíció benyújtója szerint sok 
esetben sérülnek a PM10-re (a szálló porra) és a nitrogén-dioxidra vonatkozó előírások, pedig 
az uniós tagállamok kötelesek erre vonatkozó tervet készíteni. A petíció benyújtója szerint 
2011 októberére készen kellett volna lennie a tervnek, de még a vázlat sem készült el. A 
petíció benyújtója felhívja a figyelmet, hogy egy kutatás alapján a szálló por 10 hónappal 
rövidíti meg a német lakosok várható átlagos élettartamát. Arra kéri az Európai Parlamentet, 
hogy bízza meg az Európai Bizottságot a möndchengladbachi levegőminőségi terv 
meglétének ellenőrzésével.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. február 24. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. május 30.

A környezeti levegő minőségéről és a Tisztább levegőt Európának elnevezésű programról 
szóló 2008/50/EK irányelv1 a PM10 és a nitrogén-dioxid esetében két-két határértéket állapít 
                                               
1 HL L 152., 2008.6.11., 1. o.
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meg az említett szennyező anyagok környezeti levegőben való koncentrációja tekintetében. A 
PM10 esetében a napi határérték 50 µg/m3, amely egy naptári évben legfeljebb harmincötször 
léphető túl, az éves határérték pedig 40 µg/m3. A nitrogén-dioxid esetében az óránkénti 
határérték 200 µg/m³, amely egy naptári évben legfeljebb tizennyolcszor léphető túl, az éves 
átlagérték pedig 40 µg/m3. 

Mönchengladbachban 2005 óta egyszer sem lépték túl a PM10 éves határértékét és a nitrogén-
dioxid órás határértékét. A PM10 napi határértékét 2009-ben egyetlen napon lépték túl, de 
2010-ben ismét sikerült betartani. A Németország környezetvédelmi ügynökségének 
internetes oldalán1 elérhető előzetes adatok szerint azonban a zóna 2011-ben túllépte a PM10-
re vonatkozó napi határértéket. 

Mönchengladbachban 2006 óta túllépik a nitrogén-dioxidra vonatkozó éves határértéket. 
Németország a 2008/50/EK irányelv 22. cikkének (1) bekezdése értelmében értesítette a 
Bizottságot a nitrogén-dioxidra vonatkozó határértékek betartásának legkésőbb 
2015. január 1-jéig való elhalasztásáról számos terület, köztük Mönchengladbach tekintetében 
is2. A Bizottságnak kilenc hónap áll rendelkezésére az értesítés megvizsgálására. 

Az értesítésben a német hatóságok jelezték, hogy a Mönchengladbachra vonatkozó 
levegőminőségi terv készítése folyamatban van, és a tervezet várhatóan 2012 közepére lesz 
elérhető.

Következtetés

A Bizottság továbbra is gondosan nyomon követi a szennyező anyagok koncentrációjának 
szintjeit és a Mönchengladbachra vonatkozó levegőminőségi tervnek a német hatóságok 
értesítése szerinti kialakítását.

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


