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21.10.2015 A8-0249/123 

Amendamentul  123 

Seb Dance 

în numele Grupului S&D 

 

Raport A8-0249/2015 

Julie Girling 

Emisiile naționale de anumiți poluanți atmosferici 

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

Propunere de directivă 

Considerentul 20 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(20) Este necesar să se modifice Directiva 

2003/35/CE a Parlamentului European și a 

Consiliului26 în vederea asigurării coerenței 

prezentei directive cu Convenția de la 

Aarhus din 1998 privind accesul la 

informație, participarea publicului la luarea 

deciziei și accesul la justiție în probleme de 

mediu. 

(20) Este necesar să se modifice Directiva 

2003/35/CE a Parlamentului European și a 

Consiliului26 în vederea asigurării coerenței 

prezentei directive și a Directivei 

2008/50/CE cu Convenția de la Aarhus din 

1998 privind accesul la informație, 

participarea publicului la luarea deciziei și 

accesul la justiție în probleme de mediu. 

26 Directiva 2003/35/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 26 mai 2003 

de instituire a participării publicului la 

elaborarea anumitor planuri și programe 

privind mediul și de modificare a 

directivelor 85/337/CEE și 96/61/CE ale 

Consiliului în ceea ce privește participarea 

publicului și accesul la justiție (JO L156, 

25.6.2003, p. 17). 

26 Directiva 2003/35/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 26 mai 2003 

de instituire a participării publicului la 

elaborarea anumitor planuri și programe 

privind mediul și de modificare a 

directivelor 85/337/CEE și 96/61/CE ale 

Consiliului în ceea ce privește participarea 

publicului și accesul la justiție (JO L156, 

25.6.2003, p. 17). 

Or. en 

Justificare 

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 

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

Amendamentul  124 

Seb Dance 

în numele Grupului S&D 

 

Raport A8-0249/2015 

Julie Girling 

Emisiile naționale de anumiți poluanți atmosferici 

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

Propunere de directivă 

Articolul 6 – alineatul 2 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 2a. Comisia se asigură că toate politicile 

UE privind poluarea atmosferică în 

funcție de sursă își îndeplinesc scopul 

urmărit și contribuie la atingerea 

obiectivelor Uniunii privind calitatea 

aerului. 

 În acest scop, Comisia și statele membre 

convin imediat asupra noii propuneri de 

regulament Euro 6 privind emisiile în 

condiții reale de condus (RDE) aflată în 

curs de examinare. 

 Noua metodă de omologare de tip se 

aplică cel târziu din 2017 și asigură faptul 

că poluanții precum NOx și particulele în 

suspensie (PM2,5 și PM10) sunt limitați 

efectiv pe baza unor factori de 

conformitate care sunt necesari pentru a 

reflecta condițiile reale de condus. Noile 

încercări sunt independente și 

transparente. 

 Acești factori de conformitate sunt stricți 

și cuantificați astfel încât să reprezinte 

numai incertitudinea procedurii de 

încercare RDE. 

 Până cel târziu în 2017, Comisia instituie 

o autoritate independentă la nivelul UE 

pentru omologarea de tip, care va fi 

responsabilă cu monitorizarea noii 

metode de încercare RDE pentru 
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omologarea de tip și cu coordonarea 

supravegherii autovehiculelor în 

circulație împreună cu statele membre. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0249/125 

Amendamentul  125 

Seb Dance 

în numele Grupului S&D 

 

Raport A8-0249/2015 

Julie Girling 

Emisiile naționale de anumiți poluanți atmosferici 

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

Propunere de directivă 

Articolul 16 – paragraful 1– partea introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

În anexa I la Directiva 2003/35/CE, se 

adaugă următoarea literă (g): 

În anexa I la Directiva 2003/35/CE, se 

adaugă următoarele litere (g) și (h): 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0249/126 

Amendamentul  126 

Seb Dance 

în numele Grupului S&D 

 

Raport A8-0249/2015 

Julie Girling 

Emisiile naționale de anumiți poluanți atmosferici 

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

Propunere de directivă 

Articolul 16 – punctul 1 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 „(h) Articolul 23 din Directiva 

2008/50/CE a Parlamentului European și 

a Consiliului din 21 mai 2008 privind 

calitatea aerului înconjurător și un aer 

mai curat pentru Europa.” 

Or. en 

Justificare 

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. 

 

 


