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21.10.2015 A8-0249/123 

Pozměňovací návrh  123 

Seb Dance 

za skupinu S&D 

 

Zpráva A8-0249/2015 

Julie Girling 

Emise některých látek znečišťujících ovzduší 

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

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 20 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(20) Je nezbytné změnit směrnici 

Evropského parlamentu a 

Rady 2003/35/ES
26

 tak, aby byl zajištěn 

soulad této směrnice s Aarhuskou úmluvou 

o přístupu k informacím, účasti veřejnosti 

na rozhodování a přístupu k právní ochraně 

v záležitostech životního prostředí z roku 

1998. 

(20) Je nezbytné změnit směrnici 

Evropského parlamentu a 

Rady 2003/35/ES
26

 tak, aby byl zajištěn 

soulad této směrnice a směrnice 

2008/50/ES s Aarhuskou úmluvou o 

přístupu k informacím, účasti veřejnosti na 

rozhodování a přístupu k právní ochraně 

v záležitostech životního prostředí z roku 

1998. 

26 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2003/35/ES ze dne 26. května 2003 

o účasti veřejnosti na vypracovávání 

některých plánů a programů týkajících se 

životního prostředí a o změně směrnic 

Rady 85/337/EHS a 96/61/ES, pokud jde 

o účast veřejnosti a přístup k právní 

ochraně (Úř. věst. L 156, 25.6.2003, s. 17). 

26 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2003/35/ES ze dne 26. května 2003 

o účasti veřejnosti na vypracovávání 

některých plánů a programů týkajících se 

životního prostředí a o změně směrnic 

Rady 85/337/EHS a 96/61/ES, pokud jde 

o účast veřejnosti a přístup k právní 

ochraně (Úř. věst. L 156, 25.6.2003, s. 17). 

Or. en 

Odůvodnění 

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 

Pozměňovací návrh  124 

Seb Dance 

za skupinu S&D 

 

Zpráva A8-0249/2015 

Julie Girling 

Emise některých látek znečišťujících ovzduší 

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

Návrh směrnice 

Čl. 6  – odst. 2a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2a. Komise zajistí, aby veškeré politiky EU 

v oblasti ochrany ovzduší před 

znečištěním u zdroje odpovídaly tomuto 

účelu a přispívaly k dosažení cílů EU v 

oblasti kvality ovzduší. 

 Za tímto účelem Komise a členské státy 

neprodleně schválí nové nařízení o 

emisích při skutečném provozu, které jsou 

v současnosti projednávány. 

 Nový druh metody schvalování typu se 

bude používat nejpozději od roku 2017 a 

zajistí, že znečišťující látky jako je NOx a 

částice (PM2,5 a PM10) budou účinně 

omezeny podle faktorů shody potřebných 

k simulování podmínek při skutečném 

provozu. Nové metody schvalování budou 

nezávislé a transparentní. 

 Tyto faktory shody jsou přísné a 

kvantifikované tak, aby simulovaly pouze 

nejistotu zkušebního postupu pro 

zjišťování emisí při skutečném provozu. 

 Do roku 2017 Komise zavede nezávislý 

orgán EU pro schvalování typu, který 

bude odpovědný za monitorování nových 

zkušebních metod pro schvalování typu ve 

skutečném provozu a bude koordinovat 

dozor nad vozidly při běžném provozu 

společně s orgány členských států.  



 

AM\1076616CS.doc  PE569.688v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0249/125 

Pozměňovací návrh  125 

Seb Dance 

za skupinu S&D 

 

Zpráva A8-0249/2015 

Julie Girling 

Emise některých látek znečišťujících ovzduší 

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

Návrh směrnice 

Čl. 16 – odst. 1 – návětí 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

V příloze I směrnice 2003/35/ES se 

doplňuje písmeno g), které zní: 

V příloze I směrnice 2003/35/ES se 

doplňuje písmeno g) a h) následujícího 

znění: 

  

Or. en 
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21.10.2015 A8-0249/126 

Pozměňovací návrh  126 

Seb Dance 

za skupinu S&D 

 

Zpráva A8-0249/2015 

Julie Girling 

Emise některých látek znečišťujících ovzduší 

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

Návrh směrnice 

Čl. 16 – bod 1 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 „h) Článek 23 Směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2008/50/ES ze dne 21. 

května 2008 o kvalitě vnějšího ovzduší 

a čistším ovzduší pro Evropu“ 

Or. en 

Odůvodnění 

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. 

 

 


