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PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Petycji

30.5.2012

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1182/2011, którą złożył Rainer Klute (Niemcy) w imieniu grupy 
interesu Friedrich-Ebert-Strasse, w sprawie planu utrzymania odpowiedniej 
jakości powietrza w Möndchengladbach

1. Streszczenie petycji

Składający petycję składa skargę z powodu tego, że miasto Möndchengladbach nie ma 
jeszcze planu utrzymania odpowiedniej jakości powietrza w mieście. Jak twierdzi składający 
petycję, w wielu przypadkach doszło do przekroczenia norm zawartości PM10 (pyłu 
zawieszonego) oraz NO2 w powietrzu, a państwa członkowskie UE zobowiązane są do 
posiadania takiego planu. Składający petycję twierdzi, że plan taki należało sporządzić już w 
październiku 2011 r., a do tej pory nie stworzono nawet wersji roboczej planu. Składający 
petycję wskazuje, powołując się na wyniki badań, że zwłaszcza pył zawieszony w powietrzu 
powoduje skrócenie przewidywanej długości życia obywateli Niemiec o 10 miesięcy. 
Postuluje on, by Parlament Europejski wydał zalecenia Komisji Europejskiej, zgodnie z 
którymi ta miałaby wyegzekwować od miasta Möndchengladbach plan w sprawie jakości 
powietrza.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 24 lutego 2012 r. Zwrócono się do Komisji o 
dostarczenie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 30 maja 2012 r.

W dyrektywie 2008/50/WE w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla 
Europy1określono dwie wartości dopuszczalne dla PM10 oraz dwie wartości dopuszczalne dla 
                                               
1 Dz.U. L 152 z 11.6.2008, s. 1.
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NO2 dotyczące poziomu stężenia tych zanieczyszczeń w powietrzu. Dobowa wartość 
dopuszczalna dla PM10 wynosi 50 µg/m³ i nie może zostać przekroczona więcej niż 35 razy w 
roku kalendarzowym, a roczna wartość dopuszczalna jest równa 40 µg/m³. W odniesieniu do 
NO2 zastosowanie mają godzinowa wartość dopuszczalna, która wynosi 200 µg/m³ i nie może 
zostać przekroczona więcej niż 18 razy w roku kalendarzowym, a także średnia roczna 
wartość dopuszczalna na poziomie 40 µg/m³. 

Od 2005 r. w Mönchengladbach roczna wartość dopuszczalna PM10 i godzinna wartość NO2
nigdy nie zostały przekroczone. Dzienna wartość dopuszczalna PM10 została przekroczona 
jednego dnia w 2009 r., a prawidłowa wartość została ponownie osiągnięta w 2010 r. Według 
danych dostępnych na stronie niemieckiej agencji ds. środowiska1na omawianym obszarze 
dzienna wartość dopuszczalna PM10 została przekroczona w 2011 r. 

Roczna wartość dopuszczalna dla NO2 od 2006 r. nigdy nie została przekroczona w 
Mönchengladbach. Zgodnie z art. 22 ust. 1 dyrektywy 2008/50/WE Niemcy powiadomiły 
Komisję o przeniesieniu terminu dostosowania dopuszczalnych wartości NO2 najpóźniej na 1 
stycznia 2015 r. dla niektórych obszarów w Mönchengladbach2. Komisja ma dziewięć 
miesięcy na ocenę powiadomienia. 

W powiadomieniu niemieckie władze informują, że obecnie opracowywany jest plan na rzecz 
jakości powietrza dla Mönchengladbach oraz że wersja robocza powinna być dostępna w 
połowie 2012 r.

Wniosek

Komisja w dalszym ciągu będzie ściśle nadzorować stężenia zanieczyszczeń i podejmie 
działania następcze w związku z opracowaniem planu na rzecz jakości powietrza dla 
Mönchengladbach, o którym wspominały niemieckie władze.

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


