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KORTFATTAD MOTIVERING

Antropogena utsläpp av gaser och partiklar förorsakas huvudsakligen av processer där 
bränslen förbränns ofullständigt i samband med uppvärmning, energiproduktion och 
transporter, kemiska industriprocesser och avnötning i samband med hjulburna transporter. 
Nivåerna för dessa utsläpp kan vara säsongsbetingade, vilket berör bland annat de smärre 
utsläppen.

Europaparlamentets och rådets direktiv är avsett att fastställa nya nationella gränser för 
utsläpp av de viktigaste slagen av luftföroreningar. Förslaget till direktiv är avsett såväl att 
ersätta det befintliga direktivet 2001/81/EG där det fastställs nivåer för utsläppsminskningarna 
fram till 2010 som att anpassa unionsrätten till internationella åtaganden till följd av 
Göteborgsprotokollet från 1999. Syftet med förslaget är att minska de potentiella hoten mot 
människors hälsa, miljön och klimatet. Förslaget är ett resultat av översynen av unionens 
luftvårdspolitik och ingår som ett led i paketet med ny unionslagstiftning.

Förutom en anpassning av unionslagstiftningen till de ändrade bestämmelserna i ett protokoll 
som redan är 25 år gammalt föreskrivs det i förslaget till direktiv en viss ändring i form av 
successivt skärpta åtaganden om utsläppsminskning under perioden 2020 till 2030 och längre 
fram. Det handlar om utsläppen av fyra slags gasformiga föroreningar som omfattas av det 
gällande direktivet (svaveldioxid, kvävedioxid, flyktiga organiska föreningar utom metan och 
ammoniak). Likaså gäller minskningsåtagandena utsläpp av damm i form av partiklar med 
en diameter inte mindre än 2,5 mikrometer (i enlighet med det ändrade protokollet) och 
utsläpp av metan. Inom ramen för dessa ambitiösa planer för utsläppsbegränsning föreskrivs 
det i förslaget till direktiv intermediära utsläppsnivåer för 2025. 

Medlemsstaternas åtaganden om utsläppsminskning uttrycks i form av procent 
utsläppsminskning mellan de totala utsläppen under basåret (2005) och de totala utsläppen 
under ett målkalenderår. Direktivet ålägger medlemsstaterna att utarbeta nationella 
luftvårdsprogram, som vartannat år ska uppdateras. Programmen ska innehålla en beskrivning 
av åtgärder som gör det möjligt för medlemsstaterna att undersöka de ekonomiska 
konsekvenserna av att minskningsmålen uppnås. Medlemsstaterna ska därutöver övervaka 
utsläpp av luftföroreningar och utar beta nationella utsläppsinventeringar och 
utsläppsprognoser. Såväl de nationella programmen som utsläppsinventeringarna ska av 
medlemsstaterna översändas till kommissionen. 

I förslaget till direktiv görs dessutom en smärre ändring av direktiv 2003/35/EG om 
allmänhetens deltagande i utarbetandet av vissa planer och program avseende miljön. 
Ändringen består i en hänvisning till föreskriften om utarbetandet av nationella 
luftvårdsprogram.

Orsaken till att Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/35/EG måste ändras var bland 
annat markförsurningen, övergödningen av vattendragen och de fortskridande 
klimatförändringarna. Därför behövde det utarbetas en ny rättsakt där de dittills införda 
föreskrifterna konsoliderades.
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De viktigaste ändringarna berör allmänhetens deltagande i utarbetandet av vissa planer och 
program avseende miljön. I bilaga I till det sistnämnda direktivet togs det därför med 
en hänvisning till nationella luftvårdsbestämmelser.

Föredragandens ståndpunkt

Föredraganden välkomnar förslaget till Europaparlamentets och rådets nya direktiv, trots att 
det måste konstateras att grunden till det lagts redan för ett kvartssekel sedan samt att det 
i förslaget inte sägs någonting om att utsläppen i fråga måste regleras och övervakas bättre, 
framför allt på lokal nivå, genom en vidareutveckling av mätmetoderna. 

Särskilda kommentarer

1) I förslaget har det inte tagits hänsyn till alla partikelutsläpp, bland annat inte till utsläpp av 
partiklar på mindre än 2,5 mikrometer och framför allt inte till dem som är farligast för hälsan 
och klimatet och är av nanometerstorlek. 

2) Det har inte tagits hänsyn till utsläpp av aromatiska klorerade kolväten, alltså dioxiner.

3) En viktig och aktuell fråga är problemet med utsläppens säsongsbetingade karaktär, alltså 
att utsläppen ökar under eldningssäsongen, bland annat de smärre utsläppen.

4) Utsläpp sprider sig oberoende av gränser och därför bör inte kuststaterna och inte heller 
luftfarten och sjöfarten vara frikallade från skyldigheten att begränsa dem. Länderna får inte 
åberopa sig på den så kallade flexibiliteten vid inventeringen av sina utsläpp.

5) En av de gaser som utgör ett hot och frigörs på antropogen väg, fastän den inte i några 
större mängder uppkommer på antropogen väg, är svavelväte (H2S). Det är känt att det finns 
till exempel metoder för att med hjälp av bakterier förädla svavelhaltig råolja under 
sjötransporter och likaså att dessa metoder föranleder avsevärda utsläpp av denna giftiga gas 
i luften.

6) Rent formellt präglas dock kommissionens förslag till direktiv av brist på öppenhet, särskilt 
i och med att det hänvisas till bilagor i olika kommissionsförslag. Föredraganden anser att den 
föreliggande rättsakten bör ha egna bilagor eller åtminstone att det bör anges mera exakt i den 
vilka konkreta dokument som det hänvisas till.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och 
livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott ta hänsyn till följande ändringsförslag:
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Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Detta direktiv fastställer gränser för 
medlemsstaternas utsläpp till luften av 
försurande och övergödande föroreningar,
ozonbildande ämnen, primära partiklar och 
prekursorer till sekundära partiklar och 
andra luftföroreningar, och inför krav på att 
nationella luftvårdsprogram utarbetas, 
antas och genomförs samt på att utsläpp av
föroreningar och deras effekter övervakas 
och rapporteras.

Detta direktiv fastställer mätbara gränser 
för medlemsstaternas gasformiga och 
partikelformiga utsläpp till luften av 
försurande och övergödande föroreningar 
samt av ozonbildande ämnen, primära 
partiklar och prekursorer till sekundära 
partiklar och svårmätbara, 
aerosolbildande källor till andra 
luftföroreningar, och inför krav på att 
nationella luftvårdsprogram utarbetas, 
antas och genomförs samt på att det 
utarbetas mer fulländade metoder för 
övervakning av och rapportering om 
föroreningar och effekterna av 
föroreningsutsläpp.  

Or. pl

Motivering

Utsläppsgränserna kan beröra endast utsläpp av sådant slag och i sådana former som 
entydigt kan mätas med hjälp av tillbudsstående fysikalisk-kemiska metoder för fortlöpande 
övervakning av dem. Man bör dock identifiera utsläppskällor som är svåra att exakt mäta, 
men som ger upphov till aerosoler som är långvariga och skadliga för både hälsan och 
klimatet och börja arbeta med att få fram mera fulländade metoder för övervakning av dem.

Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. utsläpp: utsläpp av ett ämne till luften 
från en punktkälla eller en diffus källa.

1. utsläpp: allmänna fysikalisk-kemiska 
processer där det uppkommer och till 
luften frigörs ämnen i form av gas eller 
damm från punktkällor eller diffusa 
källor.

Or. pl
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Motivering

Man måste få en mera mångfasetterad helhetsbild av alla de processer som utspelar sig 
samtidigt och följaktligen också av vad som uppkommer och frigörs vid dem och inte bara av 
förloppet när själva produkterna frigörs i slutänden.

Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1a (ny) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. smärre utsläpp: utsläpp som kommer 
från skorstenar, är säsongsbetingade, 
mestadels infaller under 
eldningssäsongerna, kommer från 
punktkällor och består av ämnen i form 
av gas eller damm som kommer ut i luften 
till följd av ineffektiv förbränning och 
ofullständig syretillförsel i samband med 
konvektionsflöden i värmepannor med låg 
verkningsgrad. 

Or. pl

Motivering

Här har vi en källa till hälsohotande föroreningar som mycket ofta förekommer i 
storstadsområden och hänger samman med ineffektiv förbränning. Dessa föroreningar kan ge 
upphov till det som kallas smog.

Ändringsförslag 4

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. kväveoxider (NOx): kväveoxid och 
kvävedioxid, uttryckt som kvävedioxid.

4. kväveoxider (NOx): en odefinierat 
sammansatt blandning av kväveoxider.

Or. pl
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Motivering

Här görs det en precisering eftersom NOx är en odefinierat sammansatt blandning av 
kväveoxider som uppkommer vid förbränning av fossila bränslen. Denna blandning 
innehåller åtskilligt mera NO, som är avgjort mera skadlig, än NO2 som är mindre skadlig, 
och ibland också mycket små mängder av dikväveoxid (lustgas) N2O.

Ändringsförslag 5

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. flyktiga organiska föreningar utom 
metan (NMVOC): samtliga organiska 
föreningar av antropogen natur utom metan 
som i närvaro av solljus kan bilda 
fotokemiska oxidanter genom reaktion 
med kväveoxider.

5. flyktiga organiska föreningar utom 
metan (NMVOC): samtliga organiska
föreningar i luften av antropogen natur,
utom metan, som till följd av 
solstrålningens inverkan reagerar med 
kvävedioxid i luften och stimulerar till 
uppkomsten av fotokemiska oxidanter.

Or. pl

Motivering

Här understryks det att dessa fenomen uppkommer i luften av sig själva och inte bara vid 
förbränning av fossila bränslen.

Ändringsförslag 6

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska, som ett minimum, 
begränsa sina årliga antropogena utsläpp av 
svaveldioxid (SO2), kväveoxider (NOx), 
flyktiga organiska föreningar utom metan
(NMVOC), ammoniak (NH3), partiklar 
(PM2,5) och metan (CH4) enligt de 
nationella åtaganden om 
utsläppsminskning som gäller från och med 
2020 och 2030, i enlighet med bilaga II.

1. Medlemsstaterna ska, som ett minimum, 
begränsa sina årliga antropogena utsläpp av 
svaveldioxid (SO2), kväveoxider (NOx), 
metan (CH4) och andra flyktiga organiska 
föreningar (NMVOC), ammoniak (NH3), 
organiska och icke-organiska partiklar i 
fast form (PM2,5) eller flytande form enligt 
de nationella åtaganden om 
utsläppsminskning som gäller från och med 
2020 och 2030, i enlighet med bilaga II.
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Or. pl

Motivering

Begreppet ”flyktiga organiska föreningar utom metan” är inte särskilt professionellt ur 
vetenskaplig synvinkel betraktat. Alltså bör det framhållas att de skadliga aerosolerna består 
av en suspension i luften av mikro- och nanopartiklar i både fast och flytande form.

Ändringsförslag 7

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Utan att det påverkar tillämpningen av 
punkt 1 ska medlemsstaterna vidta alla 
nödvändiga åtgärder som inte medför 
oproportionerliga kostnader för att till 2025 
begränsa sina antropogena utsläpp av SO2, 
NOx, NMVOC, NH3, PM2,5 och CH4.
Nivåerna för dessa utsläpp ska bestämmas 
på grundval av sålda bränslen, med en 
linjär minskningsbana mellan 
medlemsstaternas utsläppsnivåer för 2020 
och de utsläppsnivåer som definieras av 
deras åtaganden om utsläppsminskning 
för 2030.

2. Utan att det påverkar tillämpningen av 
punkt 1 ska medlemsstaterna vidta alla 
nödvändiga åtgärder som inte medför 
oproportionerliga kostnader för att direkt 
inom sitt territorium och sitt 
territorialvatten samt också inom sin 
exklusiva ekonomiska zon fram till 2025 
begränsa sina antropogena utsläpp av de 
slag som avses i punkt 1.

Or. pl

Motivering

Det räcker med att man hänvisar till föregående punkt i stället för att upprepa vilka slags 
föroreningar det handlar om. Med tanke på teknikens framsteg med att göra förbränningen 
effektivare är det ett grovt misstag att fastställa utsläppsnivån på grundval av mängden sålda 
bränslen. Inte heller bör annorlunda normer och kriterier gälla för ländernas 
territorialvatten och exklusiva ekonomiska zoner, eftersom klimatförändringarna berör hela 
vår planet.

Ändringsförslag 8

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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3. Följande utsläpp inräknas inte vad gäller 
efterlevnaden av punkterna 1 och 2:

3. Följande utsläpp ska inräknas vad gäller 
efterlevnaden av punkterna 1 och 2:

(a) Utsläpp från luftfartyg som inte kan 
hänföras till start- och landningscykeln.

a) Utsläpp från luftfartyg som inte kan 
hänföras till start och landning.

(b) Utsläpp på Kanarieöarna, i de franska 
utomeuropeiska departementen, på 
Madeira och Azorerna.

b) Utsläpp på Kanarieöarna, i de franska 
utomeuropeiska departementen, på 
Madeira och Azorerna.

(c) Utsläpp från nationell sjöfart till och 
från de territorier som anges i led b.

c) Utsläpp från nationell sjöfart till och från 
de territorier som anges i led b.

(d) Utsläpp från internationell sjöfart, utan 
att det påverkar tillämpningen av 
artikel 5.1.

d) Utsläpp från internationell sjöfart, utan 
att det påverkar tillämpningen av 
artikel 5.1.

Or. pl

Motivering

Man kan inte blunda för att alla dessa utsläpp, precis liksom koldioxidutsläppen, stannar 
länge kvar i luften och påverkar klimatförändringarna.

Ändringsförslag 9

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. För att bättre kunna bedöma och 
förverkliga begränsningsåtagandena för 
utsläpp av kväveoxider från alla källor
ska kommissionen uppskatta nivån av 
kväveoxider som snabbt förändras när de 
sönderfaller och stammar från 
dieselmotorer i fordon för person- och 
godsbefordran som används inom 
unionens territorium. 

Or. pl

Motivering

Antalet dieseldrivna motorfordon ökar snabbt i unionens länder och likaså ökar exporten av 
begagnade dieselfordon exempelvis till Central- och Östeuropa, vilket leder till att utsläppen i 
dessa länder snabbt förändras. Alla åtaganden som uttrycks i tusental ton blir därför föga 
exakta.
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Ändringsförslag 10

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3b. Nivån för de antropogena utsläppen 
definieras som de totala utsläppen minus 
de naturliga utsläppen.

Or. pl

Motivering

Här handlar det om naturliga utsläpp, bland annat från jordbruksmark, exempelvis av såväl 
kväveoxider som ämnen i form av damm. 

Ändringsförslag 11

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För att efterleva de intermediära 
utsläppsnivåer som fastställs för 2025 i 
enlighet med artikel 4.2, och de nationella 
åtaganden om utsläppsminskning som 
anges i bilaga II och som gäller från och 
med 2030 för NOx, SO2 och PM2,5, får 
medlemsstaterna räkna av 
utsläppsminskningar för NOx, SO2 och 
PM2,5 som uppnåtts av internationell 
sjöfart från utsläpp av NOx, SO2 och 
PM2,5 från andra källor under samma år, 
förutsatt att de uppfyller följande villkor: 

utgår

(a) Utsläppsminskningarna har skett i de 
havsområden som faller inom 
medlemsstaternas territorialvatten, i deras 
exklusiva ekonomiska zoner eller i 
föroreningskontrollzoner om sådana 
zoner har fastställts.

(b) De har antagit och genomfört 
effektiva övervaknings- och 
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inspektionsåtgärder för att garantera att 
flexibiliteten tillämpas korrekt.

(c) De har genomfört åtgärder för att nå 
lägre utsläpp av NOx, SO2 och PM2,5 från 
internationell sjöfart jämfört med de 
utsläppsnivåer som skulle uppnås genom 
efterlevnad av unionens normer för 
utsläpp av NOx, SO2 och PM2,5 och har 
visat en tillfredsställande kvantifiering av 
de ytterligare utsläppsminskningar som 
åtgärderna har lett till.

(d) De har inte räknat av mer än 20 % av 
utsläppsminskningarna för NOx, SO2 och 
PM2,5 beräknade enligt led c, förutsatt att 
avräkningen inte leder till bristande 
efterlevnad av de nationella åtagandena 
om utsläppsminskning för 2020 enligt 
bilaga II.

Or. pl

Motivering

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%?

Ändringsförslag 12

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna får fastställa justerade 
årliga nationella utsläppsinventeringar för 
SO2, NOx, NH3, NMVOC och PM2,5 i 
enlighet med bilaga IV om bristande 
efterlevnad av deras nationella åtaganden 
om utsläppsminskning eller deras 
intermediära utsläppsnivåer skulle bli 

3. Medlemsstaterna får fastställa justerade 
årliga nationella utsläppsinventeringar för 
utsläpp av de slag som avses i artikel 4.1, i 
enlighet med bilaga IV om bristande 
efterlevnad av deras nationella åtaganden 
om utsläppsminskning eller deras 
intermediära utsläppsnivåer skulle bli
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följden av en tillämpning av bättre metoder 
för utsläppsinventering som uppdaterats i 
enlighet med vetenskaplig kunskap.

följden av en tillämpning av bättre 
tekniska metoder för utsläppsbegränsning, 
liksom metoder för utsläppsinventering
som uppdaterats på grundval av 
övervakning och i enlighet med 
vetenskaplig kunskap.

Or. pl

Motivering

Det handlar ju inte om vetenskaplig kunskap i samband med själva metoderna för 
utarbetande av utsläppsinventeringar utan om teknik som möjliggör utsläppsbegränsning och 
utsläppsövervakning och med vars hjälp man på ett objektivt sätt skulle kunna uppdatera 
dessa inventeringar.

Ändringsförslag 13

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om kommissionen inte har framfört några 
invändningar inom nio månader från och 
med mottagandet av den rapport som avses 
i artikel 7.4, 7.5 och 7.6, ska den berörda 
medlemsstaten anse att den tillämpade 
flexibiliteten har godtagits och är giltig för 
det året. Om kommissionen anser att 
tillämpningen av en flexibilitet inte 
överensstämmer med gällande krav och 
kriterier, ska den fatta ett beslut och 
informera medlemsstaten om att 
flexibiliteten inte kan godtas.

Om kommissionen inte har framfört några 
invändningar inom nio månader från och 
med mottagandet av den rapport som avses 
i artikel 7.4, 7.5 och 7.6, ska den berörda 
medlemsstaten anse att den tillämpade 
flexibiliteten har godtagits och är giltig för 
det året.

Or. pl

Motivering

Användningen av flexibiliteten är som synes förenad med problem, nämligen bristen på 
strikta kriterier för hur den ska fastställas. Det är därför som det i kommissionens förslag 
föreslås att kommissionen ska ha sista ordet i denna fråga.
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Ändringsförslag 14

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Medlemsstaterna ska, särskilt i större 
storstadsområden, successivt få bort 
källor till smärre utsläpp genom att 
ersätta ineffektiva värmepannor med 
moderna högeffektiva sådana, både i 
enfamiljshus och flerbostadshus och 
likaså i tätbebyggda bostadsområden, där 
värmecentraler för bostadsområden ska 
ersättas med små lokala kraftvärmeverk.

Or. pl

Motivering

Det handlar inte bara om att begränsa de smärre utsläppen, utan om att helt och hållet få 
bort dem.

Ändringsförslag 15

Förslag till direktiv
Artikel 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Unionen och medlemsstaterna ska vid 
behov sörja för bilateralt och multilateralt 
samarbete med tredjeländer och 
samordning inom relevanta internationella 
organisationer såsom FN:s miljöprogram 
(Unep), FN:s ekonomiska kommission för 
Europa (Unece), Internationella 
sjöfartsorganisationen (IMO) och 
Internationella civila 
luftfartsorganisationen (Icao), bland annat 
genom utbyte av information, avseende 
vetenskaplig och teknisk forskning och 
utveckling, i syfte att förbättra 
förutsättningarna för utsläppsminskningar.

Unionen och medlemsstaterna ska vid 
behov sörja för bilateralt och multilateralt 
samarbete med tredjeländer och 
samordning inom relevanta internationella 
organisationer såsom FN:s miljöprogram 
(Unep), FN:s ekonomiska kommission för 
Europa (Unece), Internationella 
sjöfartsorganisationen (IMO) och 
Internationella civila 
luftfartsorganisationen (Icao), bland annat 
genom utbyte av information, avseende 
vetenskaplig och teknisk forskning och 
utveckling, i syfte att förbättra 
förutsättningarna för utsläppsminskningar. 
Medlemsstaterna ska bedriva 
gränsöverskridande samarbete om det 
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gemensamma hotet från föroreningar 
från industriområden som befinner sig 
invid deras gränser samt utarbeta 
gemensamma planer för att få bort 
utsläppen eller minska dem.

Or. pl

Motivering

Medlemsstater som är grannländer, framför allt om deras industriområden gränsar till 
varandra, ska samråda och utarbeta gemensamma planer för utsläppsminskning och 
eliminering av utsläpp.

Ändringsförslag 16

Förslag till direktiv
Artikel 16 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ändring av direktiv 2003/35/EG Ändringar av direktiv 2003/35/EG

Or. pl

Motivering

Nedan föreslås en ändring av artikel 2.2 i direktiv 2003/35/EU genom tillägg av ett led e och 
därför bör pluralis användas i rubriken till artikel 16.

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Artikel 16 – stycke -1 (nytt)
Direktiv 2003/35/EG
Artikel 2 – punkt 2 – stycke 2a (nytt)

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

I artikel 2.2 i direktiv 2003/35/EG ska 
följande stycke läggas till:

Medlemsstaterna ska tillförsäkra 
allmänheten möjlighet att delta i 
utarbetandet av sådana planer eller 
program och de åtgärder som följer av 
dem genom att i respektive medlemsstat 
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tillämpa gängse medel för direkt 
demokrati, i synnerhet offentliga samråd, 
insamling av synpunkter och lokala 
folkomröstningar, framför allt då den 
plan eller det program som utarbetas har 
väsentlig betydelse för lokalsamhället. 

Or. pl

Motivering

Hittills har det i direktivet talats endast om att samla in synpunkter, utan att det sagts 
någonting om att göra mera utbrett bruk av lösningsmodellen med direkt demokrati, alltså i 
form av obligatoriskt samråd i frågor med betydelse för lokalsamhället eller i form av 
frivilliga folkomröstningar på lokal nivå. 


