
 

AM\1076616NL.doc  PE568.562v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

21.10.2015 A8-0249/123 

Amendement  123 

Seb Dance 

namens de S&D-Fractie 

 

Verslag A8-0249/2015 

Julie Girling 

Emissies van bepaalde luchtverontreinigende stoffen 

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

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 20 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(20) Richtlijn 2003/35/EG van het 

Europees Parlement en de Raad
26

 moet 

worden gewijzigd om ervoor te zorgen dat 

deze richtlijn overeenstemt met het 

Verdrag van Aarhus betreffende toegang 

tot informatie, inspraak bij besluitvorming 

en toegang tot de rechter inzake 

milieuaangelegenheden (1998). 

(20) Richtlijn 2003/35/EG van het 

Europees Parlement en de Raad
26

 moet 

worden gewijzigd om ervoor te zorgen dat 

deze richtlijn en Richtlijn 2008/50/EG 

overeenstemmen met het Verdrag van 

Aarhus betreffende toegang tot informatie, 

inspraak bij besluitvorming en toegang tot 

de rechter inzake milieuaangelegenheden 

(1998). 

26
 Richtlĳn 2003/35/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 26 mei 2003 tot 

voorziening in inspraak van het publiek in 

de opstelling van bepaalde plannen en 

programma's betreffende het milieu en, met 

betrekking tot inspraak van het publiek en 

toegang tot de rechter, tot wĳziging van de 

Richtlĳnen 85/337/EEG en 96/61/EG van 

de Raad (PB L 156 van 25.6.2003, blz. 17). 

26
 Richtlĳn 2003/35/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 26 mei 2003 tot 

voorziening in inspraak van het publiek in 

de opstelling van bepaalde plannen en 

programma's betreffende het milieu en, met 

betrekking tot inspraak van het publiek en 

toegang tot de rechter, tot wĳziging van de 

Richtlĳnen 85/337/EEG en 96/61/EG van 

de Raad (PB L 156 van 25.6.2003, blz. 17). 

Or. en 

Motivering 

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 

Amendement  124 

Seb Dance 

namens de S&D-Fractie 

 

Verslag A8-0249/2015 

Julie Girling 

Emissies van bepaalde luchtverontreinigende stoffen 

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

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 6 – lid 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis. De Commissie ziet erop toe dat al 

het bronspecifieke 

luchtverontreinigingsbeleid van de EU 

geschikt is voor het beoogde doel en 

bijdraagt tot de verwezenlijking van de 

luchtkwaliteitsdoelstellingen van de EU. 

 Daartoe keuren de Commissie en de 

lidstaten het voorstel voor een nieuwe 

verordening inzake feitelijke emissies 

tijdens het rijden (Real Driving Emissions 

- RDE) dat momenteel wordt besproken, 

onmiddellijk goed. 

 De nieuwe typegoedkeuringsmethode 

wordt uiterlijk in 2017 ingevoerd en zorgt 

ervoor dat verontreinigende stoffen zoals 

NOx, en stofdeeltjes (PMs, 5 en PM10) op 

doeltreffende wijze worden beperkt onder 

conformiteitsfactoren, die noodzakelijk 

zijn om werkelijke rijomstandigheden na 

te bootsen. De nieuwe tests zijn 

onafhankelijk en transparant. 

 Deze conformiteitsfactoren zijn strikt en 

zijn zo gekwantificeerd dat zij alleen de 

onzekerheid van de RDE-testprocedure 

weergeven. 

 Uiterlijk in 2017 richt de Commissie een 

onafhankelijke EU-

typegoedkeuringsautoriteit op die 

verantwoordelijk zal zijn voor het toezicht 
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op de nieuwe RDE-

typegoedkeuringstestmethode en voor de 

coördinatie met de autoriteiten van de 

lidstaten van de tests onder werkelijke 

gebruiksomstandigheden.   

Or. en 
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21.10.2015 A8-0249/125 

Amendement  125 

Seb Dance 

namens de S&D-Fractie 

 

Verslag A8-0249/2015 

Julie Girling 

Emissies van bepaalde luchtverontreinigende stoffen 

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

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 16 – alinea 1 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

In bijlage I bij Richtlijn 2003/35/EG wordt 

het volgende punt g) toegevoegd: 

In bijlage I bij Richtlijn 2003/35/EG 

worden de volgende punten g) en h) 

toegevoegd: 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0249/126 

Amendement  126 

Seb Dance 

namens de S&D-Fractie 

 

Verslag A8-0249/2015 

Julie Girling 

Emissies van bepaalde luchtverontreinigende stoffen 

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

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 16 – alinea 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 "h) Artikel 23 van Richtlijn 2008/50/EG 

van het Europees Parlement en de Raad 

van 21 mei 2008 betreffende de 

luchtkwaliteit en schonere lucht voor 

Europa." 

Or. en 

Motivering 

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. 

 

 


