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Betreft: Verzoekschrift 1182/2011, ingediend door Rainer Klute (Duitse nationaliteit), 
namens de Interessengemeinschaft Friedrich-Ebert-Strasse, over een plan om de 
lucht in Mönchengladbach schoon te houden

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Rekwestrant beklaagt zich erover dat de stad Mönchengladbach nog steeds geen plan heeft 
om de lucht in de stad schoon te houden. Volgens rekwestrant zijn er veel overschrijdingen 
van de normen voor PM10 (fijnstof) en NO2 geweest en zijn EU-lidstaten verplicht een 
dergelijk plan op te stellen. Rekwestrant stelt dat in oktober 2011 al een plan gereed had 
moeten zijn, maar dat zelfs een ontwerpplan ontbreekt. Rekwestrant wijst erop dat uit 
onderzoek blijkt dat met name fijnstof de gemiddelde levensverwachting van mensen in 
Duitsland met 10 maanden verkort. Hij verzoekt het Europees Parlement de Europese 
Commissie op te dragen een luchtkwaliteitsplan van de stad Mönchengladbach te eisen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 24 februari 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 mei 2012

Richtlijn 2008/50/EG betreffende de luchtkwaliteit en schonere lucht in Europa1 geeft twee
grenswaarden voor PM10 en twee grenswaarden voor NO2 wat betreft de concentratieniveaus 
van deze verontreinigende stoffen. De daggrenswaarde voor PM10 is 50µg/m³ en mag niet 
vaker dan 35 keer per kalenderjaar worden overschreden; de jaarlijkse grenswaarde is 
40µg/m³. Voor NO2 geldt een uurgrenswaarde van 200µg/m³, die niet vaker dan 18 keer per 

                                               
1 PB L 152 van 11.6.2008, blz. 1.
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kalenderjaar mag worden overschreden, en een jaargrenswaarde van 40µg/m³.

Sinds 2005 zijn de jaarwaarde voor PM10 en de uurwaarde voor NO2 nooit overschreden in 
Mönchengladbach. De daggrenswaarde voor PM10 werd één dag teveel overschreden in 2009 
terwijl in 2010 weer aan de normen werd voldaan. Uit voorlopige gegevens beschikbaar via 
de webpagina van het Duits milieuagentschap1 blijkt echter dat in de zone de daggrenswaarde 
voor PM10 in 2011 te vaak overschreden is.

De jaargrenswaarde voor NO2 wordt sinds 2006 overschreden in Mönchengladbach. 
Duitsland heeft krachtens artikel 22, lid 1 van richtlijn 2008/50/EG kennisgegeven van een 
uitstel van het uiterste tijdstip voor de toepassing van de grenswaarden voor NO2 tot uiterlijk 
1 januari 2015 voor verschillende gebieden, waaronder Mönchengladbach2. De Commissie 
heeft negen maanden om de kennisgeving te beoordelen.

In de kennisgeving geven de Duitse autoriteiten aan dat er op het moment een 
luchtkwaliteitsplan ontworpen wordt voor Mönchengladbach en dat een ontwerp midden 2012 
beschikbaar zou moeten zijn.

Conclusie

De Commissie zal de concentratieniveaus voor verontreinigende stoffen nauwkeurig blijven 
volgen en zich op de hoogte houden van het opstellen van een luchtkwaliteitsplan voor 
Mönchengladbach, zoals de Duitse autoriteiten dat hebben aangekondigd.

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


