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KORT BEGRUNDELSE

Menneskeskabte emissioner af gas og partikler er primært forårsaget af en ufuldstændig 
forbrænding af brændstoffer ved opvarmning, energiproduktion og transport, industrielle 
kemiske processer og af afslidning, der skyldes køretøjer på hjul.  Deres intensitet kan være 
sæsonbetinget, hvilket bl.a. gælder lave emissionsniveauer.

Europa-Parlamentets og Rådets forslag til direktiv har til formål at fastsætte nye nationale 
emissionslofter for de vigtigste typer af luftforurenende stoffer. Forslaget til direktiv skal 
erstatte det gældende direktiv 2001/81/EF om nationale emissionslofter for visse 
luftforurenende stoffer inden udgangen af 2010 og skal tilpasse EU-lovgivningen til Unionens 
internationale forpligtelser i henhold til Göteborgprotokollen. Forslaget har til formål at 
mindske den potentielle risiko for folkesundheden, miljøet og klimaet. Forslaget er et resultat 
af en revision af EU's politik om beskyttelse af atmosfæren og er et led i en pakke af nye EU-
regler. 

Ud over at tilpasse EU-lovgivningen til de ændrede bestemmelser i den 25 år gamle protokol 
fastsætter direktivet en ændring, nemlig en gradvis forøgelse af reduktionsforpligtelserne fra 
2020 til 2030 og senere med hensyn til fire typer forurenende gasser som fastsat i det 
nuværende direktiv (svovldioxid, nitrogenoxid, andre flygtige organiske forbindelser end 
metan og ammoniak), med hensyn til støvpartikler med en diameter på mindst 2,5 mikrometer 
(i overensstemmelse med den ændrede protokol) og ligeledes med hensyn til 
metanemissioner. Inden for rammerne af disse ambitiøse planer for nedbringelsen af 
forurenende stoffer fastsættes der i det foreslåede direktiv mellemliggende emissionsniveauer 
for 2025. 

Medlemsstaternes forpligtelser til at nedbringe emissioner udtrykkes som en procentvis 
emissionsreduktion fra den samlede mængde af en given type forurenende stof for 
referenceåret (2005) til den samlede emission emission til atmosfæren i det pågældende 
kalenderår. Direktivet pålægger medlemsstaterne at udarbejde nationale programmer for 
bekæmpelse af luftforurening og at ajourføre dem regelmæssigt (hvert andet år). 
Programmerne bør indeholde en beskrivelse af foranstaltninger, der giver medlemsstaterne 
mulighed for at vurdere de finansielle konsekvenser af at opfylde af reduktionsmålene. 
Medlemsstaterne bør endvidere være forpligtet til at overvåge emissionen af luftforurenende 
stoffer og udarbejde nationale emissionsopgørelser og -fremskrivninger. Såvel de nationale 
programmer som emissionsopgørelserne skal forelægges Kommissionen. 

Forslaget til direktiv indeholder ligeledes en meget lille ændring til direktiv 2003/35/EF 
vedrørende offentlig deltagelse i visse planer og programmer på miljøområdet. Denne 
ændring består af en henvisning til bestemmelsen om udarbejdelsen af nationale programmer 
for bekæmpelse af luftforurening.

Det var nødvendigt at ændre Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/35/EF, bl.a. på 
grund af forsuring af jorden, eutrofiering af vandet og fremadskridende klimaændringer. Det 
har derfor været nødvendigt at udarbejde en ny retsakt til konsolidering af de allerede indførte 
bestemmelser.
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Det vigtigste er ændringerne vedrørende bestemmelserne om offentlig deltagelse i 
udarbejdelsen af planer og programmer på miljøområdet. Der er derfor i bilag I blevet indført 
en henvisning til nationale bestemmelser om bekæmpelse af luftforurening.

Ordførerens holdning

Ordføreren glæder sig over forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets nye direktiv. Det skal 
dog siges, at dets grundlæggende elementer blev udarbejdet for et kvart århundrede siden, og 
at der mangler en henvisning til behovet for bedre lovgivning og overvågning af disse 
emissioner, navnlig på lokalt niveau, ved hjælp af en forbedring af målemetoderne. 

Særlige bemærkninger

1) Forslaget har ikke taget hensyn til emissioner af alle partikler, herunder emissioner af 
partikler med en diameter på mindst 2,5 mikrometer, særlig dem der er mest skadelige for 
sundheden og klimaet og er i nanometerstørrelse. 

2) Forslaget har ikke taget højde for chlorerede aromatiske kulbrinter, dvs. dioxin.

3) Et vigtigt og relevant spørgsmål er emissioners sæsonbetonede karakter, navnlig de øgede 
emissioner i opvarmningsperioden, herunder såkaldte lave emissionsniveauer.

4) Emissioner spreder sig uanset grænser, og oversøiske lande samt luft- og søtransport bør 
derfor ikke undtages fra forpligtelsen til at nedbringe deres emissioner.  Lande bør ikke kunne 
påberåbe sig den såkaldte fleksibilitet ved vurderingen af deres emissioner.

5) En skadelig gasart, som udledes på antropogen vis, selv om den ikke produceres på 
antropogen vis i store mængder, er hydrogensulfid (H2S). Det er velkendt, at der findes 
metoder til ved hjælp af bakterier at forædle svovlholdig råolie under søtransport, og at der 
herigennem udledes betydelige mængder af denne giftige gas (H2S) ud i atmosfæren.

6) Formelt set, og navnlig hvad angår henvisninger til forskellige bilag i Kommissionens 
forslag, mangler der dog generelt gennemsigtighed i Kommissionens forslag til direktiv. Den 
foreliggende retsakt bør ifølge ordføreren for udtalelse have sine egne bilag og bør i det 
mindste mere præcist angive, hvilke specifikke dokumenter, der henvises til i bilagene.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Udvalget om Miljø, Folkesundhed og 
Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende 
ændringsforslag:

Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv
Artikel 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

I dette direktiv fastsættes grænserne for 
medlemsstaternes emissioner af forsurende 
og eutrofierende forurenende stoffer, 
ozonprækursorer, primære partikler og 
prækursorer for sekundære partikler samt 
andre forurenende stoffer til luften, og det 
kræves, at der udarbejdes, vedtages og 
gennemføres nationale programmer for 
bekæmpelse af luftforurening, og at 
emissionerne af forurenende stoffer og 
deres virkninger overvåges og indberettes.

I dette direktiv fastsættes grænserne for 
medlemsstaternes målbare gas- og 
partikelemissioner til luften, dvs.
forsurende og eutrofierende forurenende 
stoffer samt ozonprækursorer, primære 
partikler og prækursorer for sekundære 
partikler og angives vanskeligt målbare 
kilder til andre forurenende stoffer, der 
danner aerosoler, og det kræves, at der 
udarbejdes, vedtages og gennemføres 
nationale programmer for bekæmpelse af 
luftforurening, og at der udarbejdes bedre 
metoder for overvågning og indberetning 
af forurenende stoffer og virkningerne af 
deres emissioner.

Or. pl

Begrundelse

Emissionsbegrænsninger kan kun vedrøre typer af og former for emissioner, som kan måles 
på entydig vis ved hjælp af eksisterende fysiokemiske metoder til fortsat overvågning heraf. 
Emissionskilder, som er vanskelige at måle præcist, men som skaber aerosoler, der er 
skadelige for sundheden og klimaet, bør imidlertid indberettes, og der bør udarbejdes bedre 
metoder til at overvåge dem. 

Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. "emission": udledning af et stof til 
atmosfæren fra en punktkilde eller en 
diffus kilde

1. "emission": generelle fysisk-kemiske 
processer, der danner og udleder gas-
eller partikelformige stoffer til atmosfæren 
fra punktkilder eller diffuse kilder

Or. pl

Begrundelse

Her er der tale om en mere generel og omfattende opfattelse af alle emissioner, der opstår 



PE541.321v01-00 6/15 PA\1037812DA.doc

DA

under processer, og hermed dannelsen og udledningen heraf, og ikke kun den endelige 
udledning af produkterne.

Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. "lavt emissionsniveau": emissioner 
fra skorstene, der har en årstidsbestemt 
karakter og primært er forbundet med 
opvarmningsperioder, kommer fra 
punktkilder og består af gas- eller 
partikelformige stoffer, der udledes til 
atmosfæren som følge af 
konvektionsstrømme af damp fra kedler 
med lav omdannelsesevne på grund af lav 
forbrændingsevne og mangel på oxygen; 

Or. pl

Begrundelse

Dette er en af de kilder til sundhedsskadelig forurening, som meget ofte viser sig i 
agglomerationer og hænger sammen med lav forbrændingseffekt. Det kan føre til dannelsen 
af det såkaldte smog.

Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. "nitrogenoxider" (NOx): nitrogenoxid 
og nitrogendioxid udtrykt som 
nitrogendioxid

4. "nitrogenoxider" (NOx): en blanding af 
nitrogenoxider sammensat på udefineret 
vis 

Or. pl

Begrundelse

Der er her tale om en præcisering, eftersom NOx er en blanding af nitrogenoxider sammensat 
på udefineret vis, som dannes ved forbrænding af fossile brændstoffer. Denne blanding 
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indeholder en betydeligt større mængde skadeligt NO end af det mindre skadelige NO2, og af 
og til også meget små mængder dinitrogenoxid N2O.

Ændringsforslag 5

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. "andre flygtige organiske forbindelser 
end metan" (NMVOC): alle organiske 
forbindelser af menneskeskabt karakter, 
bortset fra metan, som kan danne 
fotokemiske oxidanter ved at reagere med 
nitrogenoxider under påvirkning af sollys

5. "andre flygtige organiske forbindelser 
end metan" (NMVOC): alle organiske 
forbindelser af menneskeskabt karakter i 
atmosfæren, bortset fra metan, der som 
følge af solstrålernes påvirkning reagerer 
med nitrogendioxid i atmosfæren og 
stimulerer dannelsen af fotokemiske 
oxidanter

Or. pl

Begrundelse

Det understreges, at disse fænomener findes i selve i atmosfæren og ikke kun opstår gennem 
forbrændingen af fossile brændsler.

Ændringsforslag 6

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne begrænser som 
minimum deres årlige menneskeskabte 
emissioner af svovldioxid (SO2), 
nitrogenoxider (NOx), andre flygtige 
organiske forbindelser end metan
(NMVOC), ammoniak (NH3), partikler 
(PM2,5) og metan (CH4) i 
overensstemmelse med de nationale 
emissionsreduktionstilsagn, der gælder fra 
2020 og 2030, jf. bilag II.

1. Medlemsstaterne begrænser som 
minimum deres årlige menneskeskabte 
emissioner af svovldioxid (SO2), 
nitrogenoxider (NOx), metan (CH4) og 
andre flygtige organiske forbindelser 
(NMVOC), ammoniak (NH3), organiske 
og ikke-organiske partikler i fast form
(PM2,5) eller flydende form i 
overensstemmelse med de nationale 
emissionsreduktionstilsagn, der gælder fra 
2020 og 2030, jf. bilag II.
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Or. pl

Begrundelse

Udtrykket "andre flygtige organiske forbindelser end metan" er ikke i tilstrækkelig grad 
videnskabeligt professionelt. Det bør fremhæves, at de skadelige aerosoler består af mikro-
og nanopartikler i såvel fast som flydende form, der svæver i luften.

Ændringsforslag 7

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Uanset stk. 1 træffer medlemsstaterne 
alle fornødne foranstaltninger for at 
begrænse deres menneskeskabte 
emissioner af SO2, NOx, NMVOC, NH3, 
PM2,5 og CH4 i 2025, for så vidt det ikke 
medfører uforholdsmæssigt store udgifter. 
Disse emissioner beregnes ud fra det 
solgte brændstof ved lineær interpolation 
mellem emissionsniveauerne i 2020 og de 
emissionsniveauer, der svarer til 
emissionsreduktionstilsagnene for 2030.

2. Uanset stk. 1 træffer medlemsstaterne 
alle fornødne foranstaltninger for i 2025 at 
begrænse deres menneskeskabte 
emissioner, som er omhandlet i stk. 1, 
direkte på deres territorium, i deres 
territorialfarvande samt i deres eksklusive 
økonomiske zone, for så vidt det ikke 
medfører uforholdsmæssigt store udgifter.

Or. pl

Begrundelse

I stedet for at gentage typerne af emissioner er det tilstrækkeligt at henvise til det foregående 
stykke.  I betragtning af de teknologiske fremskridt inden for forbrændingseffektivitet er det en 
stor fejl at fastætte emissionsniveauet på grundlag af mængden af solgt brændstof. Der bør 
heller ikke gælde andre normer og kriterier for landenes territorialfarvande og eksklusive 
økonomiske zoner, eftersom klimaændringerne berører hele kloden. 

Ændringsforslag 8

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Følgende emissioner medregnes ikke til 3. Følgende emissioner medregnes til 
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overholdelsen af stk. 1 og 2: overholdelsen af stk. 1 og 2:

a) emissioner fra luftfartøjer, bortset fra 
start- og landingscyklus

a) emissioner fra luftfartøjer, bortset fra 
start- og landingscyklus

b) emissioner på De Kanariske Øer, i 
Frankrigs oversøiske departementer, på 
Madeira og på Azorerne

b) emissioner på De Kanariske Øer, i 
Frankrigs oversøiske departementer, på 
Madeira og på Azorerne

c) emissioner fra national skibsfart til og 
fra områderne i litra b)

c) emissioner fra national skibsfart til og 
fra områderne i litra b)

d) emissioner fra international skibsfart, jf. 
dog artikel 5, stk. 1.

d) emissioner fra international skibsfart, jf. 
dog artikel 5, stk. 1.

Or. pl

Begrundelse

Man kan ikke lukke øjnene for alle disse emissioner, som - i lighed med CO2 - forbliver længe 
i atmosfæren og bidrager til klimaændringerne.

Ændringsforslag 9

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Kommissionen vurderer fordelingen, 
der hurtigt ændrer sig, af NOx-
emissionsniveauer fra ikke-stationære 
dieselmotorer i person- og 
erhvervsmotorkøretøjer, der er i brug i 
EU, for bedre at kunne vurdere og opfylde 
forpligtelsen til at begrænse NOx-
emissionerne fra alle kilder. 

Or. pl

Begrundelse

Antallet af dieseldrevne køretøjer i EU's medlemsstater vokser hurtigt. Ligeledes stiger 
eksporten af brugte køretøjer med dieselmotorer til Central- og Østeuropa hurtigt. Det 
betyder, at emissionerne i disse lande ændrer sig hurtigt, og at alle de forpligtelser, som 
udtrykkes i tusinder af ton, bliver temmelig upræcise.
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Ændringsforslag 10

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3b. Niveauerne for menneskeskabte 
emissioner defineres ved at fratrække 
mængden af naturlige emissioner fra den 
samlede mængde emissioner.

Or. pl

Begrundelse

Dette vedrører naturlige emissioner, bl.a. fra landbrugsjord, af såvel nitrogenoxider som 
partikelformige stoffer.

Ændringsforslag 11

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Når en medlemsstat skal overholde de 
mellemliggende emissionsniveauer, der er 
fastsat for 2025 ifølge artikel 4, stk. 2, og 
opfylde de nationale 
emissionsreduktionstilsagn i bilag II, som 
gælder fra 2030 og årene derefter, for 
NOx, SO2 og PM2,5, kan den modregne 
NOx-, SO2- og PM2,5-
emissionsreduktioner, der er opnået inden 
for international skibsfart, i NOx-, SO2-
og PM2,5-emissionerne fra andre kilder i 
samme år, hvis følgende betingelser er 
opfyldt: 

a) Emissionsreduktionerne skal være 
opnået i havområder, der ligger inden for 
medlemsstatens territorialfarvande, 
eksklusive økonomiske zone eller 
forureningskontrolområde, hvis der er 
fastlagt et sådant område.

udgår
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b) Medlemsstaten skal sikre, at denne 
fleksibilitet fungerer efter hensigten, ved 
at indføre og anvende virkningsfulde 
overvågnings- og 
inspektionsforanstaltninger.

c) Medlemsstaten skal have indført 
foranstaltninger til at opnå lavere NOx-, 
SO2- og PM2,5-emissioner fra 
international skibsfart end de 
emissionsniveauer, der ville være opnået 
ved opfyldelse af EU-kravene til 
emissioner af NOx, SO2 og PM2,5, og på 
tilfredsstillende måde kvantificere den 
yderligere emissionsreduktion, disse 
foranstaltninger har medført.

d) Medlemsstaten kan ikke modregne 
mere end 20 % af de NOx-, SO2- og 
PM2,5-emissionsreduktioner, der er 
beregnet efter litra c), forudsat at 
modregningen ikke fører til, at de 
nationale emissionsreduktionstilsagn for 
2020-2024 i bilag II ikke opfyldes.

Or. pl

Begrundelse

Państwa członkowskie winny kontrolować i regulować wszystkie emisje, za które są 
odpowiedzialne, zgodnie ze zobowiązaniami zawartymi w załączniku II. Poprawka ta koreluje 
z poprawkami 7 i 8 niniejszego projektu opinii. Tak zwana "elastyczność" wspomniana w lit. 
b) nie może służyć fikcyjnym kalkulacjom dotyczącym trudnych do monitorowania i kontroli 
emisji, do których państwa członkowskie się zobowiązały (załącznik II). Jeśli chodzi o lit. c) 
państwa członkowskie powinny kontrolować i odpowiadać za wszystkie emisje na obszarach i 
terytoriach im podległych. Warunek przewidziany w lit. d) jest sztucznym warunkiem opartym 
na nierealnych limitach. Pytanie: dlaczego 20%, a nie np. 37%?

Ændringsforslag 12

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne kan justere deres årlige 3. Medlemsstaterne kan justere deres årlige 
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nationale emissionsopgørelser for SO2, 
NOx, NMVOC, NH3 og PM2,5 i 
overensstemmelse med bilag IV, hvis 
anvendelse af forbedrede 
emissionsopgørelsesmetoder, der er ajour
med den videnskabelige viden, vil 
medføre, at de nationale 
emissionsreduktionstilsagn eller 
mellemliggende emissionsniveauer ikke 
overholdes. 

nationale emissionsopgørelser som 
omhandlet i artikel 4, stk. 1, i 
overensstemmelse med bilag IV, hvis 
anvendelse af forbedrede 
emissionsreduktionsteknologier og 
emissionsopgørelsesmetoder, som 
ajourføres på grundlag af overvågning og 
i overensstemmelse med den 
videnskabelige viden, vil medføre, at de 
nationale emissionsreduktionstilsagn eller 
mellemliggende emissionsniveauer ikke 
overholdes.

Or. pl

Begrundelse

Det handler netop ikke om videnskabelig viden i forbindelse med selve
emissionsopgørelsesmetoden, men om teknologier, der giver mulighed for begrænsninger og 
overvågning, hvilket vil bidrage til en objektiv ajourføring af denne opgørelse.

Ændringsforslag 13

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 5 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Har Kommissionen ikke gjort indsigelse 
inden ni måneder efter datoen for 
modtagelse af den i artikel 7, stk. 4, 5 og 6, 
omhandlede rapport, kan medlemsstaten 
anse den anvendte fleksibilitet i det 
pågældende år for godkendt. Finder 
Kommissionen, at den anvendte 
fleksibilitet ikke opfylder de gældende 
krav og kriterier, vedtager den en 
afgørelse om, at fleksibiliteten ikke er 
godkendt, og underretter medlemsstaten 
herom.

Har Kommissionen ikke gjort indsigelse 
inden ni måneder efter datoen for 
modtagelse af den i artikel 7, stk. 4, 5 og 6, 
omhandlede rapport, kan medlemsstaten 
anse den anvendte fleksibilitet i det 
pågældende år for godkendt.

Or. pl

Begrundelse

Der er tydeligvis et problem med anvendelsen af fleksibilitet, nemlig manglen på klare 
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kriterier for fastsættelsen heraf. Derfor indeholder Kommissionens forslag bestemmelser om, 
at Kommissionen selv træffer den endelige afgørelse på dette område.

Ændringsforslag 14

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Medlemsstaterne fjerner gradvis kilder 
til lave emissionsniveauer, navnlig i store 
agglomerationer, ved at erstatte 
ineffektive varmeapparater med moderne 
højeffektive apparater, såvel i individuelle 
huse som i lejligheder, og ligeledes i 
tætbebyggede boligområder ved at erstatte 
varmeværker for boligområderne med 
små lokale elvarmeværker.

Or. pl

Begrundelse

Det handler ikke kun om at reducere lave emissionsniveauer, men om at fjerne dem helt.

Ændringsforslag 15

Forslag til direktiv
Artikel 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Unionen og medlemsstaterne deltager i 
bilateralt og multilateralt samarbejde med 
tredjelande og samordning inden for 
relevante internationale organisationer, 
såsom FN's Økonomiske Kommission for 
Europa (FN/ECE), Den Internationale 
Søfartsorganisation (IMO) og 
Organisationen for International Civil 
Luftfart (ICAO), bl.a. gennem udveksling 
af oplysninger, om teknisk og 
videnskabelig forskning og udvikling med 
sigte på en forbedring af grundlaget for 

Unionen og medlemsstaterne deltager i 
bilateralt og multilateralt samarbejde med 
tredjelande og samordning inden for 
relevante internationale organisationer, 
såsom FN's Økonomiske Kommission for 
Europa (FN/ECE), Den Internationale 
Søfartsorganisation (IMO) og 
Organisationen for International Civil 
Luftfart (ICAO), bl.a. gennem udveksling 
af oplysninger, om teknisk og 
videnskabelig forskning og udvikling med 
sigte på en forbedring af grundlaget for 
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emissionsreduktioner. emissionsreduktioner. Medlemsstaterne 
foretager høringer på tværs af grænserne 
om gensidige trusler fra emissioner fra 
nærliggende industriområder i de 
pågældende lande og udarbejder fælles 
planer for at fjerne eller reducere disse 
emissioner.

Or. pl

Begrundelse

Medlemslande, der er naboer, bør foretage høringer og udarbejde fælles planer for at fjerne 
eller reducere emissioner, især i de tilfælde hvor deres industriområder ligger i nærheden af 
hinanden.

Ændringsforslag 16

Forslag til direktiv
Artikel 16 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændring af direktiv 2003/35/EF Ændringer af direktiv 2003/35/EF

Or. pl

Begrundelse

I nedenstående foreslås en ændring af artikel 2, stk. 2, i direktiv 2003/35/EF ved tilføjelse af 
litra e), og det er derfor nødvendigt at anvende flertal i overskriften til artikel 16.

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. -1 (nyt)
Direktiv 2003/35/EF
Artikel 2 – stk. 2 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I artikel 2, stk. 2, i direktiv 2003/35/EF 
tilføjes følgende afsnit:

Medlemsstaterne sikrer, at offentligheden 
kan deltage aktivt i udarbejdelsen af 
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sådanne planer elle programmer og de 
foranstaltninger, der følger heraf, ved at 
anvende instrumenter inden for direkte 
demokrati, der er specifikke for den 
pågældende medlemsstat, især offentlige 
høringer, opinionsundersøgelser og lokale 
folkeafstemninger, navnlig hvis planen 
eller programmet har vigtig betydning for 
lokalsamfundet.

Or. pl

Begrundelse

Det nuværende direktiv foreslår som eneste løsning opinionsundersøgelser, men uden 
samtidig at gøre videre brug af instrumenter inden for direkte demokrati, dvs. obligatoriske 
offentlige høringer om spørgsmål af vigtig betydning for lokalsamfundet eller frivillige lokale 
folkeafstemninger.


