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21.10.2015 A8-0249/123 

Tarkistus  123 

Seb Dance 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0249/2015 

Julie Girling 

Tietyt ilman epäpuhtaudet 

COM(2013)0920 – C7-0004/2014 – 2013/0443(COD) 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 20 kappale 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

(20) On tarpeen muuttaa Euroopan 

parlamentin ja neuvoston direktiiviä 

2003/35/EY
26

, jotta varmistettaisiin sen 

yhdenmukaisuus vuonna 1998 tehdyn, 

tiedon saatavuutta, yleisön osallistumista 

päätöksentekoon sekä oikeuden saatavuutta 

ympäristöasioissa koskevan Århusin 

yleissopimuksen kanssa. 

(20) On tarpeen muuttaa Euroopan 

parlamentin ja neuvoston direktiiviä 

2003/35/EY
26

, jotta varmistettaisiin sen ja 

direktiivin 2008/50/EY yhdenmukaisuus 

vuonna 1998 tehdyn, tiedon saatavuutta, 

yleisön osallistumista päätöksentekoon 

sekä oikeuden saatavuutta 

ympäristöasioissa koskevan Århusin 

yleissopimuksen kanssa. 

26
 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2003/35/EY, annettu 26 päivänä 

toukokuuta 2003, yleisön osallistumisesta 

tiettyjen ympäristöä koskevien 

suunnitelmien ja ohjelmien laatimiseen 

sekä neuvoston direktiivien 85/337/ETY ja 

96/61/EY muuttamisesta yleisön 

osallistumisen sekä muutoksenhaku- ja 

vireillepano-oikeuden osalta (EUVL L 156, 

25.6.2003, s. 17). 

26
 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2003/35/EY, annettu 26 päivänä 

toukokuuta 2003, yleisön osallistumisesta 

tiettyjen ympäristöä koskevien 

suunnitelmien ja ohjelmien laatimiseen 

sekä neuvoston direktiivien 85/337/ETY ja 

96/61/EY muuttamisesta yleisön 

osallistumisen sekä muutoksenhaku- ja 

vireillepano-oikeuden osalta (EUVL L 156, 

25.6.2003, s. 17). 

  

Or. en 

Perustelu 

Direktiivissä 2003/35/EY säädetään julkisesta osallistumisesta ympäristöön liittyvien 

suunnitelmien ja ohjelmien muotoiluun, mukaan luettuina mutta ei niihin rajoittuen liitteessä I 

luetellut noissa direktiiveissä edellytetyt suunnitelmat ja ohjelmat. Johdanto-osan 10 

kappaleen mukana tarkoituksena oli, että "tulevaisuudessa Århusin yleissopimukseen 
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mukaiset yleisön osallistumista koskevat vaatimukset sisällytetään asiaan liittyvään 

lainsäädäntöön jo alusta alkaen". Näin ei kuitenkaan tapahtunut ilmanlaatudirektiivin 

2008/50/EY tapauksessa. Tämän johdosta yleisö ei joissakin jäsenvaltioissa saa 

mahdollisuutta osallistua ilmanlaatusuunnitelmien laatimiseen. Koska komission ehdotuksella 

jo muutetaan direktiiviä 2003/35/EY ja lisätään päästökattodirektiivin mukaiset kansalliset 

ohjelmat liitteen I luetteloon, tämä antaa myös tilaisuuden lisätä siihen ilmalaatusuunnitelmat 

ja siten varmistaa ilmanlaatudirektiivin ja päästökattodirektiivin välinen johdonmukaisuus ja 

taata, että molemmat säädökset noudattavat Århusin yleissopimusta. 
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21.10.2015 A8-0249/124 

Tarkistus  124 

Seb Dance 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0249/2015 

Julie Girling 

Tietyt ilman epäpuhtaudet 

COM(2013)0920 – C7-0004/2014 – 2013/0443(COD) 

Ehdotus direktiiviksi 

6 artikla – 2 a kohta (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

  2 a. Komissio varmistaa, että kaikki 

lähteeseen perustuvat ilman pilaantumista 

koskevat EU:n toimintamallit ovat 

tarkoituksenmukaisia ja auttavat 

saavuttamaan unionin 

ilmanlaatutavoitteet. 

 Tätä varten komission ja jäsenvaltioiden 

on välittömästi päästävä sopimukseen 

parhaillaan käsiteltävänä olevasta 

ehdotuksesta uudeksi RDE-asetukseksi 

todellisissa ajo-olosuhteissa syntyvistä 

päästöistä. 

 Uutta tyyppihyväksyntämenetelmää on 

sovellettava viimeistään vuonna 2017, ja 

sillä on varmistettava, että NOx:n ja 

pienhiukkasten (PM2,5 ja PM10) kaltaisia 

epäpuhtauksia rajoitetaan tehokkaasti 

vaatimustenmukaisuuden tunnusluvuilla, 

jotka ovat tarpeen todellisten ajo-

olosuhteiden huomioon ottamiseksi. 

Uusien testien on oltava riippumattomia 

ja avoimia. 

 Vaatimustenmukaisuuden tunnuslukujen 

on oltava tiukkoja ja kvantifioituja siten, 

että niissä otetaan huomioon ainoastaan 

RDE-testimenettelyn epävarmuus. 

 Komissio perustaa viimeistään vuonna 

2017 riippumattoman unionin 
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tyyppihyväksyntäviranomaisen, joka 

vastaa tyyppihyväksynnässä käytettävän 

uuden RDE-testausmenetelmän 

valvonnasta ja ajoneuvojen käytön 

aikaisen valvonnan koordinoinnista 

jäsenvaltioiden viranomaisten kanssa. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0249/125 

Tarkistus  125 

Seb Dance 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0249/2015 

Julie Girling 

Tietyt ilman epäpuhtaudet 

COM(2013)0920 – C7-0004/2014 – 2013/0443(COD) 

Ehdotus direktiiviksi 

16 artikla – 1 kohta – johdantokappale 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

Lisätään direktiivin 2003/35/EY liitteeseen 

I seuraava g kohta: 

Lisätään direktiivin 2003/35/EY liitteeseen 

I seuraavat g ja h kohta: 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0249/126 

Tarkistus  126 

Seb Dance 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0249/2015 

Julie Girling 

Tietyt ilman epäpuhtaudet 

COM(2013)0920 – C7-0004/2014 – 2013/0443(COD) 

Ehdotus direktiiviksi 

16 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

  "(h) ilmanlaadusta ja sen parantamisesta 

21 päivänä toukokuuta 2008 annetun 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivin 2008/50/EY 23 artikla." 

Or. en 

Perustelu 

Direktiivissä 2003/35/EY säädetään julkisesta osallistumisesta ympäristöön liittyvien 

suunnitelmien ja ohjelmien muotoiluun, mukaan luettuina mutta ei niihin rajoittuen liitteessä I 

luetellut noissa direktiiveissä edellytetyt suunnitelmat ja ohjelmat. Johdanto-osan 

10 kappaleen mukana tarkoituksena oli, että "tulevaisuudessa Århusin yleissopimukseen 

mukaiset yleisön osallistumista koskevat vaatimukset sisällytetään asiaan liittyvään 

lainsäädäntöön jo alusta alkaen". Näin ei kuitenkaan tapahtunut ilmanlaatudirektiivin 

2008/50/EY tapauksessa. Tämän johdosta yleisö ei joissakin jäsenvaltioissa saa 

mahdollisuutta osallistua ilmanlaatusuunnitelmien laatimiseen. Koska komission ehdotuksella 

jo muutetaan direktiiviä 2003/35/EY ja lisätään päästökattodirektiivin mukaiset kansalliset 

ohjelmat liitteen I luetteloon, tämä antaa myös tilaisuuden lisätä siihen ilmalaatusuunnitelmat 

ja siten varmistaa ilmanlaatudirektiivin ja päästökattodirektiivin välinen johdonmukaisuus ja 

taata, että molemmat säädökset noudattavat Århusin yleissopimusta. 

 

 

 


