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Lūgumrakstu komiteja

30.5.2012

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1182/2011, ko Interessengemeinschaft Friedrich-Ebert-
Strasse vārdā iesniedza Vācijas valstspiederīgais Rainer Klute, par gaisa 
tīrības nodrošināšanas plānu Menhengladbahā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas, ka Menhengladbahā joprojām nav izstrādāts plāns gaisa 
tīrības nodrošināšanai pilsētā. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka ir bijuši daudzi PM10 
(cieto daļiņu) un NO2 standartu pārkāpumi un ka ES dalībvalsts pienākums ir izstrādāt šādu 
plānu. Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka šādam plānam bija jābūt izveidotam jau 
2011. gada oktobrī, taču pagaidām neesot pat plāna projekta. Saskaņā ar lūgumraksta 
iesniedzēja teikto pētījuma rezultāti liecina, ka, piemēram, cietās daļiņas samazina Vācijas 
iedzīvotāju vidējo dzīves ilgumu par 10 mēnešiem. Viņš lūdz Eiropas Parlamentu uzlikt 
Eiropas Komisijai par pienākumu pieprasīt atbildīgajām iestādēm izstrādāt plānu gaisa tīrības 
nodrošināšanai Menhengladbahā.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 24. februārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 30. maijā

Direktīvā 2008/50/EK par gaisa kvalitāti un tīrāku gaisu Eiropai1 ir noteiktas divas PM10
robežvērtības un divas NO2 robežvērtības attiecībā uz šo piesārņojošo vielu koncentrācijas 
līmeni gaisā. PM10 dienas robežvērtība ir 50µg/m³, kuru nedrīkst pārsniegt vairāk kā 35 reizes 
kalendāra gadā, savukārt gada robežvērtība ir 40µg/m³. NO2 stundas robežvērtība ir 
                                               
1 OV L 152, 11.6.2008., 1. lpp.



PE491.029v01-00 2/2 CM\903874LV.doc

LV

200µg/m³, kuru nedrīkst pārsniegt vairāk kā 18 reizes kalendāra gadā, savukārt gada 
robežvērtība ir 40µg/m³. 

Laikā kopš 2005. gada PM10 gada robežvērtība un NO2 stundas robežvērtība Menhengladbahā 
nekad nav pārsniegta. PM10 dienas robežvērtība tika pārsniegta vienu dienu 2009. gadā, taču 
2010. gadā atbilstība atkal tika nodrošināta. Sākotnējie dati, kas pieejami Vācijas vides 
aģentūras tīmekļa vietnē1, tomēr liecina, ka 2011. gadā šajā zonā ir pārsniegta PM10 dienas 
robežvērtība. 

NO2 gada robežvērtība Menhengladbahā tiek pārsniegta kopš 2006. gada. Vācija saskaņā ar 
Direktīvas 2008/50/EK 22. panta 1. punkta noteikumiem ir paziņojusi par NO2 robežvērtību 
piemērošanas termiņu atlikšanu vēlākais līdz 2015. gada 1. janvārim vairākām zonām, tostarp 
Menhengladbahai2. Komisijas rīcībā ir deviņi mēneši laika šā paziņojuma izvērtēšanai. 

Paziņojumā Vācijas varas iestādes norāda, ka pašreiz tiek izstrādāts plāns gaisa kvalitātes 
nodrošināšanai Menhengladbahā un ka tā projektam vajadzētu būt pieejamam 2012. gada 
vidū.

Secinājums

Komisija turpinās stingri uzraudzīt piesārņojošo vielu koncentrācijas līmeni un sekos līdzi 
tam, kā tiek izstrādāts Vācijas varas iestāžu paziņotais plāns gaisa kvalitātes nodrošināšanai 
Menhengladbahā.

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


