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21.10.2015 A8-0249/123 

Pakeitimas 123 

Seb Dance 

S&D frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0249/2015 

Julie Girling 

Tam tikri į atmosferą išmetami teršalai 

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

Pasiūlymas dėl direktyvos 

20 konstatuojamoji dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(20) siekiant užtikrinti šios direktyvos 

derėjimą su 1998 m. Orhuso konvencija dėl 

teisės gauti informaciją, visuomenės 

dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės 

kreiptis į teismus aplinkosaugos 

klausimais, būtina iš dalies pakeisti 

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 

2003/35/EB
26

; 

(20) siekiant užtikrinti šios direktyvos ir 

Direktyvos 2008/50/EB derėjimą su 

1998 m. Orhuso konvencija dėl teisės gauti 

informaciją, visuomenės dalyvavimo 

priimant sprendimus ir teisės kreiptis į 

teismus aplinkosaugos klausimais, būtina iš 

dalies pakeisti Europos Parlamento ir 

Tarybos direktyvą 2003/35/EB
26

; 

26
2003 m. gegužės 26 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyva 

2003/35/EB, nustatanti visuomenės 

dalyvavimą rengiant tam tikrus su aplinka 

susijusius planus ir programas ir iš dalies 

keičianti Tarybos direktyvas 85/337/EEB ir 

96/61/EB dėl visuomenės dalyvavimo ir 

teisės kreiptis į teismus (OL L 156, 

2003 6 25, p. 17). 

26
2003 m. gegužės 26 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyva 

2003/35/EB, nustatanti visuomenės 

dalyvavimą rengiant tam tikrus su aplinka 

susijusius planus ir programas ir iš dalies 

keičianti Tarybos direktyvas 85/337/EEB ir 

96/61/EB dėl visuomenės dalyvavimo ir 

teisės kreiptis į teismus (OL L 156, 

2003 6 25, p. 17). 

Or. en 

Pagrindimas 

Directive 2003/35/EC provides for public participation in the formulation of plans and 

programmes relating to the environment, including, but not limited to, plans and programmes 

required by those Directives listed at Annex I. According to recital 10, it was intended that 

“for the future, public participation requirements in line with the Århus Convention will be 

incorporated into the relevant legislation from the outset.” However, this did not happen in 

the case of Directive 2008/50/EC, the Ambient Air Quality Directive. As a consequence, in 

some member states, the public is not given the opportunity to participate in the formulation 
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of air quality plans. As the Commission proposal is already amending Directive 2003/35/EC 

to add National Programmes under the NEC Directive to the list in Annex I, this is an 

opportunity to also add air quality plans and thereby ensure coherence between the Ambient 

Air Quality Directive and the NEC Directive and ensure both pieces of legislation comply 

with the Aarhus Convention. 
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21.10.2015 A8-0249/124 

Pakeitimas 124 

Seb Dance 

S&D frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0249/2015 

Julie Girling 

Tam tikri į atmosferą išmetami teršalai 

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

Pasiūlymas dėl direktyvos 

6 straipsnio 2 a dalis (nauja) 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 2a. Komisija užtikrina, kad visa ES oro 

taršos mažinimo jos šaltinio vietose 

politika atitiktų tikslą ir padėtų siekti ES 

oro kokybės tikslų. 

 Tuo tikslu Komisija ir valstybės narės 

nedelsdamos susitaria dėl šiuo metu 

svarstomo pasiūlymo dėl naujo 

reglamento, kuriuo nustatomi 

įprastinėmis važiavimo sąlygomis 

išmetamų teršalų kiekio reikalavimai 

(angl. RDE). 

 Naujo tipo patvirtinimo bandymo metodas 

turi būti pradėtas taikyti ne vėliau kaip 

2017 m. ir juo turi būti užtikrinta, kad 

išmetamų teršalų, pvz., NOx, ir kietųjų 

dalelių (KD2,5 ir KD10) kiekiai veiksmingai 

apribojami pagal atitikties koeficientus, 

kurie būtini siekiant atspindėti įprastines 

važiavimo sąlygas. Nauji bandymai turi 

būti nepriklausomi ir skaidrūs. 

 Šie atitikties koeficientai turi būti griežti ir 

kiekybiškai įvertinti, kad atspindėtų tik 

RDE bandymo procedūros 

neapibrėžtumą. 

 Nė vėliau kaip 2017 m. Komisija turi 

įsteigti nepriklausomą ES tipo 

patvirtinimo instituciją, atsakingą už 

naujo tipo patvirtinimo bandymo metodą 
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įprastinėmis važiavimo sąlygomis ir 

transporto priemonių praktinės stebėsenos 

koordinavimą su valstybių narių 

tarnybomis. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0249/125 

Pakeitimas 125 

Seb Dance 

S&D frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0249/2015 

Julie Girling 

Tam tikri į atmosferą išmetami teršalai 

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

Pasiūlymas dėl direktyvos 

16 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Direktyvos 2003/35/EB I priedas 

papildomas šiuo g punktu: 

Direktyvos 2003/35/EB I priedas 

papildomas šiais g ir h punktais: 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0249/126 

Pakeitimas 126 

Seb Dance 

S&D frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0249/2015 

Julie Girling 

Tam tikri į atmosferą išmetami teršalai 

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

Pasiūlymas dėl direktyvos 

16 straipsnio 1 a punktas (naujas) 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 „h) 2008 m. gegužės 21 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyvos 

2008/50/EB dėl aplinkos oro kokybės ir 

švaresnio oro Europoje 23 straipsnis.“ 

Or. en 

Pagrindimas 

Directive 2003/35/EC provides for public participation in the formulation of plans and 

programmes relating to the environment, including, but not limited to, plans and programmes 

required by those Directives listed at Annex I. According to recital10, it was intended that 

“for the future, public participation requirements in line with the Århus Convention will be 

incorporated into the relevant legislation from the outset.” However, this did not happen in 

the case of Directive 2008/50/EC, the Ambient Air Quality Directive. As a consequence, in 

some member states, the public is not given the opportunity to participate in the formulation 

of air quality plans. As the Commission proposal is already amending Directive 2003/35/EC 

to add National Programmes under the NEC Directive to the list in Annex I, this is an 

opportunity to also add air quality plans and thereby ensure coherence between the Ambient 

Air Quality Directive and the NEC Directive and ensure both pieces of legislation comply 

with the Aarhus Convention. 

 

 

 


