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Comisia pentru petiții

30.5.2012

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1182/2011, adresată de Rainer Klute, de cetățenie germană, în numele 
grupării de interese Friedrich-Ebert-Strasse, privind un plan de menținere a 
calității aerului în Möndchengladbach

1. Rezumatul petiției

Petiționarul protestează împotriva faptului că orașul Möndchengladbach nu deține încă niciun 
plan cu privire la menținerea calității aerului în oraș. Potrivit petiționarului, normele privind 
pulberile în suspensie PM10 (particule) și NO2 au fost depășite în numeroase situații și statele 
membre ale UE sunt obligate să elaboreze un astfel de plan. Petiționarul afirmă că un astfel de 
plan ar fi trebuit să fie pregătit încă din luna octombrie 2011, dar că acesta nu există nici 
măcar sub formă de proiect. Citând rezultatele unui studiu, petiționarul subliniază faptul că în 
special pulberile în suspensie scurtează durata medie de viață a rezidenților germani cu 10 
luni. Acesta îndeamnă Parlamentul European să însărcineze Comisia Europeană în vederea 
solicitării unui plan privind calitatea aerului din orașul Möndchengladbach.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 24 februarie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 mai 2012

Directiva 2008/50/CE privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa1

prevede două valori-limită pentru pulberile în suspensie PM10 și două valori-limită pentru 
NO2 în ceea ce privește nivelurile de concentrație a poluantului din aerul înconjurător. 
Valoarea-limită zilnică pentru pulberile în suspensie PM10 este de 50µg/m³ și nu trebuie 
                                               
1 JO L 152, 11.6.2008, p. 1.
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depășită de peste 35 de ori într-un an calendaristic, iar valoarea-limită anuală este de 40µg/m³. 
În ceea ce privește NO2, se aplică o valoare-limită orară de 200µg/m³, care nu trebuie depășită 
de peste 18 ori într-un an calendaristic, și o medie anuală de 40µg/m³. 

Începând cu anul 2005, valoarea anuală a PM10 și valoarea orară a NO2 nu au fost niciodată 
depășite în Mönchengladbach. Valoarea-limită zilnică a PM10 a fost depășită cu o zi în 2009, 
în timp ce în 2010 valorile au fost respectate. Date preliminare disponibile prin intermediul 
paginii de internet1a agenției germane de mediu indică faptul că zona a depășit totuși 
valoarea-limită zilnică a PM10 în 2011.

Valoarea-limită anuală a NO2 a fost depășită începând cu 2006 în Mönchengladbach. În 
conformitate cu articolul 22 alineatul (1) din Directiva 2008/50/CE, Germania a anunțat o 
prorogare a termenului de aplicare a valorilor-limită de NO2 până la 1 ianuarie 2015 cel târziu 
pentru anumite zone, printre care Mönchengladbach2. Comisia are la dispoziție nouă luni 
pentru examinarea informațiilor comunicate.

În notificare, autoritățile germane indică faptul că un plan privind calitatea aerului în 
Mönchengladbach este în curs de elaborare în prezent și că un proiect ar trebui să fie 
disponibil până la jumătatea anului 2012.

Concluzii

Comisia va continua monitorizarea îndeaproape a nivelurilor de concentrație a poluanților și 
elaborarea unui plan privind calitatea aerului pentru Mönchengladbach, astfel cum a fost 
anunțat de către autoritățile germane.

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


