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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1182/2011 dėl planų, kaip apsaugoti Menchegladbacho miesto 
orą nuo teršalų, kurią pateikė Vokietijos pilietis Rainer Klute interesų grupės 
Friedrich-Ebert-Strasse vardu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas skundžiasi, kad Menchegladbacho miestas vis dar neturi planų, kaip 
apsaugoti miesto orą nuo teršalų. Pasak peticijos pateikėjo, mieste ne kartą buvo viršytos 
KD10 (kietųjų dalelių) ir NO2 normos, o ES valstybės narės yra įpareigotos parengti tokius 
planus. Peticijos pateikėjas teigia, kad 2011 m. spalio mėn. planas turėjo būti parengtas, tačiau 
nėra net jo projekto. Peticijos pateikėjas nurodo, kad iš tyrimų matyti, jog Vokietijoje dėl 
užterštumo kietosiomis dalelėmis numatoma vidutinė gyvenimo trukmė sutrumpėja 
10 mėnesių. Jis prašo, kad Europos Parlamentas paragintų Europos Komisiją reikalauti iš 
Menchegladbacho miesto parengti oro kokybės planą.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. vasario 24 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. gegužės 30 d.

„Direktyvoje 2008/50/EB dėl aplinkos oro kokybės ir švaresnio oro Europoje1 nustatytos dvi 
KD10 ir dvi NO2 koncentracijos aplinkos ore ribinės vertės. KD10 dienos ribinė vertė yra 
50 µg/m³, per kalendorinius metus jos negalima viršyti daugiau nei 35 kartus, o metinė ribinė 
vertė yra 40 µg/m³. NO2 taikoma valandos ribinė vertė yra 200 µg/m³, per kalendorinius 

                                               
1 OL L 152, 2008 6 11, p. 1.
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metus jos negalima viršyti daugiau nei 18 kartų, o metinis vidurkis – 40 µg/m³. 

Nuo 2005 m. Menchegladbache nė karto nebuvo viršyta nei KD10 metinė vertė, nei NO2
valandos vertė. KD10 dienos ribinė vertė buvo viršyta vieną dieną 2009 m., tačiau 2010 m. vėl 
pasiekta norma. Remiantis Vokietijos aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje1

pateiktais preliminariais duomenimis matyti, kad 2011 m. zonoje vis dėlto buvo viršyta KD10
dienos ribinė vertė. 

Menchegladbache NO2 metinė ribinė vertė viršijama nuo 2006 m. Pagal 
Direktyvos 2008/50/EB 22 straipsnio 1 dalį Vokietija pranešė Komisijai tam tikrose 
teritorijose, įskaitant Menchegladbachą, atidedanti NO2 ribinių verčių įgyvendinimą iki 
2015 m. sausio 1 d. (tai galutinė data)2. Komisija turi per devynis mėnesius įvertinti 
pranešimą. 

Pranešime Vokietijos valdžios institucijos nurodo, kad Menchegladbacho miesto oro kokybės 
planas šiuo metu rengiamas, o jo projektas bus paruoštas iki 2012 m. vidurio.

Išvada

Komisija toliau atidžiai stebės teršalų koncentracijos lygį ir Vokietijos valdžios institucijų 
pažadėto Menchegladbacho miesto oro kokybės plano įgyvendinimą.“

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


